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KSKF/2016:593

Kommunstyrelsen

Reviderad struktur för styrande och stödjande
dokument i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Styrande och stödjande dokument som ska vara kommun- och/eller
koncernövergripande ska antas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och
definieras enligt följande.
1. Program
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att
innehålla vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till
utförande, prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej
tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.
2. Plan
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla
konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av
kommunfullmäktige.
3. Policy
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt
och som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av
övergripande mål och värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej
tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.
4. Riktlinjer
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och
god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej
tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige.
5. Anvisningar
En anvisning är ett stödjande dokument med detaljerade regler för hantering av en
viss verksamhet. Anvisningar kan vara tidsbegränsade eller ej tidsbegränsade och
ska beslutas av kommunstyrelsen
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6. Rutiner
En rutin är ett stödjande dokument med detaljerad beskrivning av ett arbetssätt i
form av formulär, blanketter, mallar etc. Rutinen är inte tidsbegränsad och beslutas
av ansvarig chef.

Inledning
Kommunfullmäktige antog i samband med antagande av ”Vidareutveckling av
Eskilstuna kommuns kommunkoncerns styrsystem”, bland annat en struktur för
styrdokument (KSKF/2011:164). Den beslutade strukturen framgår av bilaga 1.
Enligt den nu gällande strukturen är det styrsystemet, tillsammans med t.ex.
politiska program och lagstadgade planer, som ska ange vad som ska göras, och
styrdokument som ska ange hur den interna styrningen ska genomföras.
Styrdokumenten sorteras i Policydokument, Riktlinjer, Anvisningar och Rutiner.
Kommunens olika verksamhetsområden styrs mer eller mindre av lagstiftning. I de
fall verksamhet berörs av tvingande lagstiftning är denna givetvis överordnad.
Idag finns det ca 90 olika styrdokument för olika verksamhetsområden. De flesta
av dessa är antagna av kommunfullmäktige och spänner över en längre tidsperiod
än en mandatperiod, samt gäller för hela kommunkoncernen.
Av olika skäl har inte den beslutade strukturen konsekvent följts vid framtagande
av styrdokumenten. Vi har t.ex många planer, handlingsplaner och strategier och en
del styrdokument innehåller delar som är för detaljerade för att beslutas på politisk
nivå.
Vid en jämförelse har vi också konstaterat att målen i styrdokumenten inte alltid
överensstämmer med målen i styrsystemet.
För att underlätta för nämnder och bolag att följa de beslutade dokumenten krävs,
dels att de logiskt hänger ihop med styrsystemet och dels att de är överskådliga och
tydliga i sin utformning. Det måste också vara enkelt för nyvalda politiker att få en
överblick över vad som redan har beslutats.
Vi anser att det behövs en revidering av strukturen. Den föreslagna strukturen är en
anpassning till det faktiska behovet utan att behöva revidera fler dokument än
nödvändigt.

Föreslagen struktur
Det finns inga vetenskapliga definitioner av olika styrdokument utan begreppen
används och definieras olika, även inom lagstiftningen. Den nu föreslagna
strukturen är inspirerad av Göteborgs kommun.

g30x12sv.14x.DOCX

Eskilstuna kommun

2016-12-06

3 (3)

Syftet med den föreslagna strukturen är att nå en ökad tydlighet i stadens styrning,
genom att fastställa vilka begrepp som ska användas för koncernövergripande
dokument. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande och
stödjande dokument för sin verksamhet.
Den nu föreslagna strukturen är indelad i två huvudgrupper, dels de som anger en
färdriktning (program och plan) och dels de som anger ett förhållningssätt (policy
och riktlinjer).
Bakgrunden till uppdelningen mellan färdriktning och förhållningssätt är att olika
verksamhetsområden har olika behov. Inom exempelvis HR området handlar det
mycket om förhållningssätt medan t.ex. miljöområdet styrs av lagstadgade krav på
åtgärdsplaner, en färdriktning.
Styrsystemet är sorterat i olika dimensioner, vad/hur, hållbar utveckling/effektiv
organisation samt intern/externt. Vi har som ambition att sortera styrdokumenten
under rubrikerna hållbar utveckling och effektiv organisation.
Samtliga styrdokument ska publiceras på Eskilstuna kommuns hemsida och på
internportalen. Styrdokumenten kommer att ingå i den lagstadgade kommunala
författningssamling som kommunen är skyldig att upprätta och publicera på
webben.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag

g30x12sv.14x.DOCX

Lena Lundberg
Administrativ Chef

