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Riktlinje för styrdokument 

Mörbylånga kommuns styrdokument 

Aktiverande styrdokument 

Beskriver vad politiken vill att kommunen ska göra och vad man vill uppnå 

inom ett visst område.  

Strategi – avgörande vägval för att nå målen för Mörbylånga kommun 

Program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

Plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 

Normerande styrdokument 

Mer detaljerade och direkt styrande, innehåller mer regler som talar om hur 

saker ska göras och vilket förhållningssätt som ska följas. 

Policy – Mörbylånga kommuns hållning 

Riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

Regler och rutiner – absoluta gränser och ska-krav 

 

För mer information om vad respektive styrdokument ska innehålla, se 

skrivarhandledning i mallen eller i kommunens administrativa handbok på 

intranätet. 
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Bakgrund 

De förtroendevalda politikerna har ansvar för all verksamhet i kommunen 

och de bestämmer vad kommunen ska göra. Vissa beslut gällande 

verkställighet och beredning fattas direkt av anställda utan krav på 

delegation.  

Rent praktiskt sker mycket av den politiska styrningen genom olika styr-

dokument som de olika verksamheterna har att följa. Det är därför viktigt att 

det finns ett väl fungerande system för styrdokument som gör det så enkelt 

som möjligt för alla berörda att känna till och tillämpa gällande regelverk. 

Denna riktlinje är avsedd att ge stöd både för att ta fram och för att tillämpa 

olika styrdokument som gäller för Mörbylånga kommun. 

Grunden för att ta fram ett styrdokument 

Det finns i huvudsak tre orsaker för att ett styrdokument behöver tas fram: 

 Uppfylla politiska mål – aktiverande  

 Förtydliga gällande lagstiftning – normerande   

 Lagstadgade styrdokument – kan vara både aktiverande och normerande 

För att förhindra att mängden styrdokument blir för stor och för att se till att 

det blir så enkelt som möjligt att hitta relevanta styrdokument behöver det 

finnas ett system som reglerar vilka styrdokument som ska finnas. 

Mörbylånga kommun ska inte ta fram övergripande styrdokument som inte 

kan hänföras till någon av ovanstående tre punkter.  

Olika typer av styrdokument 

Kommunens styrdokument kan grovt delas in i två grupper; dels de som är 

lagstadgade och måste finnas enligt olika lagar, förordningar eller andra 

föreskrifter och dels de som kommunen själv bestämmer att man behöver ha 

utöver de som är lagstadgade.  

Kommunens styrdokument 

För att underlätta vid framtagning av styrdokument har Mörbylånga 

kommun två typer av styrdokument; aktiverande och normerande. 

De aktiverande dokumenten är sådana som beskriver vad politiken vill att 

kommunen ska göra och vad man vill uppnå inom ett visst område. Det kan 

ibland vara styrt av lagar och föreskrifter men handlar ofta om vad man vill 

åstadkomma utöver det som krävs i lagstiftning. De aktiverande 

styrdokumenten beskriver vad som ska göras, vilka mål som ska uppnås och 

inom vilka givna ramar uppdraget ska utföras. Dessutom regleras när och hur 

uppdragen ska utvärderas.  

De normerande dokumenten är till för att tydliggöra hur vi i vår kommun 

kommer att tillämpa lagstiftning och andra regelverk och hur vi förhåller oss 

till olika sådana regelverk. Dessa styrdokument innehåller tydliga regler och 

talar mer direkt om hur, var och när olika saker ska göras. 

Utöver dessa två huvudgrupper av dokument finns framförallt ett styrande 

dokument som har en viss särställning, nämligen budgeten. I budgeten talar 

kommunfullmäktige om vilken verksamhet som ska bedrivas, vad den får 
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kosta och vilka mål som ska uppnås. Budgeten innehåller både aktiverande 

och normerande inslag. 

Aktiverande styrdokument 

Kommunens övergripande vision och kommunens värdegrund är två 

grundläggande styrdokument som ska genomsyra all verksamhet i 

kommunen, både vad som görs och hur det görs. De är till sin natur indirekt 

styrande genom att vara ett uttryck för den politiska viljan, något som sedan 

måste tillämpas i organisationen i en mängd olika sammanhang. 

För att göra tydligt vad som är aktiverande styrdokument i övrigt bör 

enhetliga begrepp användas. De begrepp som främst används i Mörbylånga 

kommun är strategi och program eller plan.  

Strategi 

En strategi beslutas normalt av kommunfullmäktige och innehåller ett eller 

flera uppdrag till en eller flera nämnder.  

En strategi beskriver den politiska viljan för ett visst område eller en viss 

fråga och talar om vad som ska göras. Den kan innehålla mål och där anges 

också så långt det är möjligt när och hur målen eller uppdragen ska 

utvärderas.  

I strategin ska det däremot inte finnas detaljerade aktiviteter för att nå målen/ 

uppdragen eller någon beskrivning av hur arbetet ska utföras.  

Program eller plan  

Ett program eller en plan beslutas normalt av respektive nämnd och kan utgå 

från den antagna strategin eller från prioriterade utvecklingsmål. I undan-

tagsfall kan en nämnd besluta om en plan utan att det finns en antagen 

strategi, men normalt ska strategi och plan utgöra två delar av samma 

uppdrag. 

En plan utgör det konkreta uppdraget till förvaltningen och innehåller 

aktiviteter och åtgärder som behövs för att genomföra strategin. Den kan 

innehålla effektmål, delmål och liknande som en del av styrningen av 

verksamheten. I planen kan även frågor som rör kvalitet och omfattning 

regleras i den mån det inte redan framgår av strategin. 

Utifrån planen arbetar förvaltningen med genomförandet. För detta krävs 

som regel inte ytterligare styrdokument utan det är snarare den arbets-

ledningsrätt som chefer i förvaltningen har enligt arbetsrätten som utgör 

verktyget för verkställande.  

Genomförande av strategi och plan 

När strategi och plan är beslutade ska förvaltningen verkställa den beställ-

ning som gjorts. Exakt hur genomförandet går till hanteras i förvaltningen 

med stöd av den arbetsledningsrätt som ansvariga chefer har. Så länge 

förvaltningen håller sig inom de ramar som kommunfullmäktige och aktuell 

nämnd har beslutat ska inte den politiska nivån vara inblandad i själva 

utförandet. Det finns därför inget behov av ytterligare en nivå av styr-

dokument under planen. Det är upp till varje chef att avgöra i vilken 

utsträckning ytterligare skriftliga regler eller rutiner behövs. Om sådana 

behövs fastställs de av ansvarig chef. 
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Normerande styrdokument 

De normerande styrdokumenten är jämfört med de aktiverande mer 

detaljerade och direkt styrande samt innehåller mer regler som talar om hur 

saker ska göras och vilket förhållningssätt som ska följas. 

I Mörbylånga kommun används tre nivåer för normerande styrdokument; 

policy, riktlinje och rutin.  

Policy 

En policy beslutas normalt av kommunfullmäktige om den inte enligt 

kommunstyrelsens reglemente § 1 ska beslutas av kommunstyrelsen. I båda 

fallen ska den vara bindande för alla nämnder i kommunen och hela 

förvaltningen. 

Policyn beskriver kommunens förhållningssätt i förhållande till lagar och 

andra föreskrifter. Den ska vara relativt kort och inte innehålla egna mål. 

Däremot kan mål som fastställts av exempelvis riksdag och regering tas med 

för att göra utgöra en grund till de ställningstaganden som görs i policyn. 

Policyn ska aktualitetsprövas och eventuellt revideras minst en gång per 

mandatperiod. I policyn ska anges när aktualitetsprövning ska ske. 

Riktlinje 

En riktlinje beslutas normalt av berörd nämnd om inte kommunstyrelsen ska 

fatta beslut med stöd av kommunstyrelsens reglemente § 1.  

Kommunstyrelsen eller en annan nämnd kan delegera rätten att fatta beslut 

om vissa riktlinjer till kommundirektören eller till berörd verksamhetsom-

rådeschef. Beslutsrätten kan dock endast delegeras om riktlinjen inte berör 

sådant som omfattas av delegeringsförbudet i kommunallagen 6 kap. 38 §. 

De främsta delegationshindren i det här sammanhanget är om riktlinjen 

innehåller delar som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet.  

Riktlinjen innehåller konkretiseringar av mål, lagstiftning och policy men 

går inte i detalj in på hur saker rent praktiskt ska utföras. I riktlinjen anges 

hur Mörbylånga kommun tillämpar lagstiftning och når upp till de krav som 

anges i policyn. Här beskrivs även hur saker ska göras, men inte själva 

rutinen eller processen. 

Regler och rutiner 

En rutin beslutas normalt av kommundirektören eller av berörd verksam-

hetsområdeschef med stöd av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. 

Rutiner innehåller praktiska och detaljerade anvisningar som är bindande för 

medarbetare att följa. En rutin kan vara detaljerad och innehålla praktiska 

anvisningar om vilka steg som ska tas i olika arbetsuppgifter som utförs av 

de anställda.  

Utöver rutiner ansvarar varje chef för att ta fram anvisningar och manualer i 

den omfattning som behövs.  

Ansvarig för ett styrdokument  

För varje styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig som har det 

yttersta ansvaret för dokumentet. Dokumentansvarig är närmast ansvarig 

verksamhetsområdeschef.  
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Den dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och 

hålls tillgängligt på kommunens interna och externa webbplats. Vidare 

ansvarar den dokumentansvarige för att hålla styrdokumentet aktuellt genom 

att löpande se till att det följs upp samt revideras enligt beslut eller om behov 

uppstår. Samtliga revideringar ska beslutas i respektive beslutsinstans. Den 

dokumentansvarige ansvarar även för att det sker uppföljningar till den 

instans som har beslutat om det styrande dokumentet.  

Varje chef, inom den verksamhet som berörs av styrdokumentet, ska 

kommunicera styrdokumentet i verksamheten, det vill säga se till att 

styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna och att det efterlevs 

samt följs upp i den egna verksamheten.  

Tillgänglighet, utformning och revidering  

Samtliga politiskt beslutade styrdokument ska finnas tillgängliga på 

kommunens externa webbplats och på intranätet. Förutom detta ska 

styrdokumenten:  

o Följa Mörbylånga kommuns grafiska profil och den särskilda layout som 

fastställs av kommundirektören.  

o Ha en giltighetstid på högst fyra år om inga särskilda skäl finns för 

undantag. Sedan krävs en revidering och eventuellt nytt beslut om 

dokumentet ska fortsätta att gälla.  

o Utvärderas och revideras om behov uppstår tidigare än fyra år från 

beslut.  

o Inledningsvis innehålla datum för fastställande och vilken beslutsinstans 

som har fattat beslutet, senast reviderad, vilka nämnder/bolag 

dokumentet gäller för, giltighetstid, dokument-ansvarig och 

diarienummer.  

o Dokumentansvarig ansvarar för att styrdokumentet diarieförs och att det 

tas bort från kommunens webbplats när det upphör att gälla.  

Vid allt arbete med styrdokument ska kommunkansliet kopplas in för stöd 

med att säkerställa att dokumentet ur formell synvinkel uppfyller kraven och 

överensstämmer med riktlinjer för Mörbylånga kommuns styrdokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mörbylånga kommun 

Datum 

2021-03-17 
 

 
Sida 

8(8) 
 

 

Schematisk översiktsbild 

 

Aktiverande 
styrdokument 

Definition Beslutas av 

Strategi 
Strategin är det mest 

översiktliga och 

överordnade av de 

aktiverande 

dokumenten. 

Beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Program 
Programmet är en 

mellanform av 

strategi och plan. Är 

en lämplig form för 

långsiktighet i 

enskilda 

verksamheter eller 

inom ett visst 

område. 

Beslutas av kommunstyrelse 

eller ansvarig nämnd. I de fall 

ett program är av principiell 

betydelse eller av större vikt 

beslutas det av kommunfull-

mäktige. 

Plan 
Planen är det mest 

konkreta dokumentet. 

Ska vara en 

instruktion och ge 

direktiv. 

Beslutas av kommunstyrelse 

eller ansvarig nämnd. I de fall 

en plan är av principiell 

betydelse eller av större vikt 

beslutas den av kommunfull-

mäktige. 

Normerande 
styrdokument 

Definition Beslutas av 

Policy 
Policyn ska ge en 

princip att hålla sig 

till; ett sätt att se på 

en viss företeelse. 

Beslutas av kommunstyrelse 

eller ansvarig nämnd. I de fall 

en policy är av principiell 

betydelse eller av större vikt 

beslutas den av kommunfull-

mäktige. 

Riktlinjer 
Riktlinjer ska ge 

konkret stöd för hur 

arbetsuppgifterna ska 

utföras. 

Beslutas av kommunstyrelse 

eller ansvarig nämnd. I de fall 

en riktlinje är av principiell 

betydelse eller av större vikt 

beslutas den av 

kommunstyrelsen. 

Regler och rutiner 
Regler ska ge 

absoluta normer för 

vårt agerande. 

Rutiner och hand-

böcker innehåller 

handfasta råd, 

praktiska 

rekommendationer 

och behandlar ”hur-

frågor”. 

Beslutas och fastställs på 

verksamhetsnivå. 

 

 

 


