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1.  Inledning 
 

1.1 Syfte 
Tydliga styrdokument är viktiga för styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Styr-
dokument syftar främst till kvalitetsutveckling och därmed ökad nöjdhet bland medborgare, nä-
ringsliv med flera samhällsaktörer.  
 
Syftet med denna riktlinje för styrdokument i Ängelholms kommun är att: 

 fastställa en definition för vad som är styrdokument  

 skapa en enhetlig terminologi och struktur för dokumenten 

 ange samordningsansvar och beslutsnivå. 
 

 

1.2 Lagstiftning 
Grunden för Ängelholms kommuns beslutsstruktur finns i kommunallagen. Lagen slår fast: 

 Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden av principiellt slag samt fastställer mål och 
riktlinjer. 

 Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och har uppsikt över nämnders 
och bolags verksamhet. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder får inte fastställa 
mål och riktlinjer av större vikt. 

 Nämnder och styrelser fastställer förvaltningsinterna styrdokument. 

 Bolagens styrelser fastställer bolagsinterna styrdokument.  
 
Kommunens budget är lagstadgad och ett viktigt styrdokument för all verksamhet inom kommu-
nen. Ett annat exempel på lagstadgat dokument är kommunens översiktsplan. Förutom lagstad-
gade styrdokument tar kommunen själv fram styrdokument för olika områden. 
 
Reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna, delegeringsordningar, bolagsordningar, ägar-
direktiv samt taxor och avgifter beskrivs inte i detta dokument. Anledningen är att deras bety-
delse och hantering är mer känd och styrd av lagstiftning.  
 
 

1.3 Vad är ett styrdokument? 
Som framgår ovan är det ett styrande dokument, vars innehåll kompletterar den lagstiftning som 
styr kommunen. Exempel på styrdokument är plan, handlingsplan, policy, riktlinjer och instrukt-
ioner. Styrdokument beslutas ofta av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Styrdokument 
kan också beslutas av nämnder och verksamheter beroende på för vem eller vilka dokumentet 
gäller.  
 
 

2.  Omfattning och tillämpningsområde 
 
Denna riktlinje omfattar de styrande dokument som ingår i Ängelholms kommuns styrmodell. 
Dokumenten kan delas in i: 

 kommunövergripande styrdokument, som berör fler än ett huvuduppdrag eller kommunsty-
relsen och en eller flera nämnder, och 
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 riktade styrdokument, som endast har en adressat (t.ex. huvuduppdrag eller verksamhet). 
 

Styrdokument kan också delas in i: 

 aktiverande styrdokument, som handlar om åtgärder som aktiverar och bryter nya vägar. 

 normerande styrdokument, som handlar om normer för hur kommunen utför befintlig 
verksamhet.  

 

 

2.1 Aktiverande dokument 

Exempel på ett aktiverande dokument i Ängelholms kommun är Miljöplanen. 

Aktiverande styrdokument beskriver förändring och utveckling. Aktiverande dokument syftar till 
förändring. De beskriver utveckling och ger uppdrag att handla på ett visst sätt.  

De beskriver vad som ska göras för att nå ett visst resultat och anger mål, händelser eller tillstånd 
som Ängelholms kommun vill uppnå.  

 

Här ingår: 

 vision och värdegrund 

 plan 

 handlingsplan  

 verksamhetsplan 

 

 

2.2 Normerande dokument 

Exempel på ett normerande dokument i Ängelholms kommun är Finanspolicyn. 

Normerande styrdokument beskriver förhållningssätt. Normerande dokument klargör kommu-
nens förhållningssätt till något. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en ge-
mensam värdegrund och därmed också sätta gränser för vårt agerande. Dessa dokument beskri-
ver hur något ska göras och handlar om hur Ängelholms kommun ska möta vissa givna situat-
ioner. De klargör kommunens förhållningssätt till något och kan liknas vid en handbok om hur 
något ska utföras.  

 

Här ingår: 

 policy 

 riktlinjer 

 

 Aktiverande Normerande 

Översiktlig Plan Policy 

Detaljerad  Handlingsplan Riktlinje 

Ytterligare detaljerad Instruktion, Checklista och Manual 
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2.3 Checklista – att fundera på innan arbetet inleds 
För att säkerställa att de olika styrdokumenten får en bred förankring bland politiker och tjänste-
personer finns det några grundregler att ta hänsyn till vid upprättande av styrdokument. 
 

1. Vilken lagstiftning finns på det aktuella området? 
2. Om frågan är reglerad genom lagstiftning behövs eventuellt inget styrdokument, utan i 

stället en anvisning av handbokskaraktär. 
3. Är styrdokument bästa lösningen? 
4. Är innehållet förenligt med vision och överordnade dokument, inkl kommunen styrmo-

dell? 
5. Vilken beslutsinstans ska ta beslut om styrdokumentet? 
6. Finns det redan styrdokument inom området?  
7. Behöver dessa styrdokument i så fall upphävas eller revideras? 
8. Hur ska styrdokumentet benämnas? 
9. Hur formulera texten så att den blir enkel, tydlig och kommunicerbar? 
10. Vilken giltighetstid ska dokumentet ha? 
11. Beräkna styrdokumentets ekonomiska konsekvenser (i förekommande fall). 

3. Ansvar 
Kommundirektören är ansvarig för att denna policy om styrdokument tillämpas på kommunö-
vergripande styrdokument som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  

Chefen för huvuduppdrag Lärande och Familj är ansvarig för att denna policy om styrdokument 
tillämpas på kommunövergripande styrdokument som beslutas av Välfärdsnämnden. 

4. Giltighetstid 
Det bör i varje dokument anges för vilken tidsperiod som dokumentet ska gälla. Ett dokument 
gäller från och med giltighetsdatum och tills vidare, såvida inte behov av förändring uppstår.  
 
Genomgång och eventuell revidering ska ske regelbundet (minst vart 4:e år) av samtliga styrdo-
kument inom Ängelholms kommun. Kommundirektören utser ansvarig för genomgång av kom-
munövergripande dokument. Chefer för huvuduppdrag och servicestödschefer utser ansvariga 
för genomgång av riktade styrdokument.  
 
Det är av stor vikt att säkerställa att kommunövergripande och riktade styrdokument står i sam-
klang med Ängelholms kommuns styrmodell, politiska beslut, vision och värdegrund samt la-
gar/författningar/avtal. Om ett dokument behöver revideras eller inte, bedöms efter förändringar 
i omvärlden eller ändrade interna förhållanden.  

5. Definitioner av respektive dokumenttyp  
 
Följande är de enhetliga definitioner som ska användas för kommunövergripande och riktade 
styrdokument i Ängelholms kommun. Definitionerna avser framför allt politiskt beslutade styr-
dokument, men också styrdokument som beslutas av kommundirektör, chef för huvuduppdrag, 
servicestödschef och verksamhetschefer. 
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5.1 Vision 
- ett översiktligt och aktiverande dokument. 
 
Ängelholms kommun har endast en vision som gäller för hela kommunen. Det är den som tagits 
fram inom partnerskapet med näringslivet i Ängelholm, ”Kraftsamling Ängelholm 2020”, version 
2.0.   
 
Visionen ska… 
Peka ut en riktning och ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen är ett politiskt dokument för 
Ängelholms kommun, och är grunden för alla övriga planer och policys som ska gälla inom Äng-
elholms kommun.  
 
… men behöver inte 

I en vision finns inga krav på mätbarhet eller tid. Generellt brukar en vision ha ett minst 10‐årigt 
perspektiv, men det finns inget som hindrar längre tidsintervaller. Visionen är ett dokument som 
inte revideras utan väljer man att sätta igång ett visionsarbete så ska det ha sin utgångspunkt i att 
en ny vision ska utarbetas. 
 
Samordningsansvar 

Kommunstyrelsen driver och ansvarar för samordning i arbetet med framtagandet av visionsdo-
kument. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande vision.  
 
Framtidsförklaringen är ett visionärt och politiskt dokument som beskriver ett önskvärt tillstånd. 
Framtidförklaringen är underordnad Kraftsamling 2,0.  
 

5.2 Plan 
- ett översiktligt och aktiverande dokument. 
 
Planen ska… 
Planen kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. 
Planen ska tala om vad vi vill uppnå och vilka metoder vi vill använda. Planen har fokus på lång-
siktiga mål och ger översiktliga anvisningar. Planen ska stödja styrningen på längre sikt och kopp-
las samman med den kortsiktiga årliga målstyrningen. Hur planen ska följas upp och integreras 
med kommunens styrmodell Ratten ska framgå. Planen kan följas av en detaljerad handlingsplan 
(eller flera) i samma ämne. Exempel på  
lagstadgad plan är översiktsplan.  

 
… men behöver inte 
Planen tar inte slutlig ställning till på vilket sätt de långsiktiga målen ska uppnås, utan kan till ex-
empel ange alternativa vägar. Planen anger inte heller några detaljerade tidsplaner.  
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Begreppet Strategi 
Synonymer till ordet strategi är tillvägagångssätt och planläggning. Strategi betyder konsten att 
planlägga i stort. En strategi pekar ut en övergripande riktning och klargör vilka vägval som 
kommunen har att göra för att uppnå de mål kommunen lagt fast. 
 
Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med strategiska frågor på längre sikt där huvudsyftet 
är:  

 
 

 
De slutrapporter som kommunfullmäktiges beredningar arbetar fram kan i många fall ses som en 
plan. 

Samordningsansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning av arbetet med framtagandet av ett kommunövergri-
pande planer. Kommundirektör, chef för huvuduppdrag och servicestödschef ansvarar på mot-
svarande sätt för en riktad plan, d v s en plan som tas fram för en del av kommunen, t ex för en 
verksamhet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande planer.  
 
Mall 
Mall för Plan, se bilaga 5.2 

 
 
5.3 Handlingsplan 
- ett detaljerat och aktiverande dokument. 

Handlingsplanen ska … 
Handlingsplanen ska vara så konkret som möjligt. Åtgärder ska beskrivas så att de säkrar det öns-
kade utförandet, oavsett vem som gör det. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna och hur 
uppföljning ska ske.  

… men får inte 
Handlingsplanen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma. 
Det får inte råda någon tvekan om ansvar och tidplan för de åtgärder som anges i handlingspla-
nen.  

Samordningsansvar 
Kommunstyrelsen driver och ansvarar för samordning i arbetet med framtagandet av en kom-
munövergripande handlingsplan. Nämnderna ansvarar på motsvarande sätt för framtagande av 
en riktad handlingsplan. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande handlingsplan. Nämnd beslutar om hand-
lingsplan för nämndens verksamhet.  
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Mall 
Mall för Handlingsplan, se bilaga 5.3 
 

5.4 Policy 
- ett översiktligt och normerande dokument. 
 
Policyn ska … 
Policyn ska ange kommunens förhållningssätt till något. Den kan klargöra kommunens syn på till 
exempel finanser, kommunikation, personalfrågor eller upphandling. Med policy avses grund-
princip för en organisations handlande, en övergripande syn på ett sakområde. En policy anger de 
principer som ska tjäna som vägledning inom det aktuella området och vilka värden som ska be-
aktas. Den ska konkretiseras med andra styrande dokument, t ex riktlinjer. 
 
… men behöver inte 
Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till 
fall. 
En policy kan ibland vara mycket kortfattad.  

Samordningsansvar 
Kommunstyrelsen driver och ansvarar för samordning i arbetet med framtagandet av en kom-
munövergripande policy. Kommundirektör, chef för huvuduppdrag och servicestödschef ansva-
rar på motsvarande sätt för framtaganded av en riktad policy. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande policy.  
 
Mall 
Mall för Policy, se bilaga 5.4 
 

5.5 Riktlinjer 
- ett detaljerat och normerande dokument. 
 

Riktlinjer ska … 

Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd 
görs, inte på vad den innehåller. Riktlinjer kan lägga ett ”golv” för vilken nivå som verksamheten 
ska uppnå och ofta också ett ”tak” för vilken service som ska erbjudas. Denna typ av riktlinjer 
påminner om Kvalitetsdeklarationer. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och tillväga-
gångssätt. Riktlinjer måste vara tydliga. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, 
”måste” och ”får inte”.  

 
… men får inte 
Riktlinjer får inte innehålla otydliga formuleringar eller beskrivningar som bara innebär strävan i 
en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra om läsaren vill följa det som står eller inte. 
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Samordningsansvar 
Kommundirektör driver och ansvarar för samordning i arbetet med framtagandet av en kom-
munövergripande riktlinje. Chef för huvuduppdrag och servicestödschef, alternativt dess delegat, 
ansvarar på motsvarande sätt för en riktad riktlinje. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinje.  
 
Mall 
Mall för Riktlinjer, se bilaga 5.5 
 
 

5.6 Övriga dokumenttyper 
 

Nämndplan Styrande på nämndnivå 

Verksamhetsplan Styrande på verksamhetsnivå 

Instruktion, Checklista 
och Manual 

Styrande på enhetsnivå 

Anvisning, Regler, Metod, 
Norm 

Undviks. 

 
Begreppet Handbok används på flera nivåer som ett samlingsnamn. Detta är tillåtet. Det måste 
dock tydligt framgå på vilken nivå handboken beslutats och för vad/vem den gäller. 
  
 

6. Beslutsnivåer 
 
Det är inget krav på att ett dokument på en viss nivå alltid har en följeslagare i samma ämne på 
en annan nivå. En handlingsplan behöver alltså inte alltid föregås en plan och en policy behöver 
inte brytas ner i riktlinjer. 
 
Styrdokument i Ängelholms kommun beslutas enligt huvudregeln på följande nivåer. 
 
 
 

Beslutsnivå Aktiverande 
dokument 

Normerande do-
kument 

Kommunfullmäk-
tige  
 

Plan Policy 

Kommunstyrelsen  
 

Handlingsplan Riktlinjer 

Nämnder och sty-
relser, inkl. kom-
munstyrelsen. 
 

Nämndmål  
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Styrmodell Ängelholm 

Huvuduppdrag och 
Servicestödet 
 
 

Verksamhetsplan för respektive huvud-
uppdrag samt för det samlade service-
stödet 

Verksamhetsnivå Verksamhetsplan, verksamhetsnivå 
 

Enhetsnivå Verksamhetsplan, enhetsnivå  
Samt Rutiner, Instruktion, Checklista 
och Handbok  

 

Begreppet Handbok används på flera nivåer som ett samlingsnamn. Detta är tillåtet. Det måste 
dock tydligt framgå på vilken nivå handboken beslutats och för vad/vem den gäller.  

 

Beslutsnivå Dokument med särställning 

Kommunfullmäktige  Vision, Värdegrund och Framtids-
förklaring 

Budget och ekonomisk 3-årsplan 
fullmäktiges mål och uppdrag 

Reglementen, Bolagsordningar, 
Ägardirektiv, Taxor och Avgifter. 

 

Styrmodell Ängelholm, inkl. styrdokument, se Bilaga. 

7.  Benämningar, form och struktur m.m. 

7.1 Benämningar 
Benämning av ett styrande dokument ska vara så tydlig att det inte råder någon tvekan om do-
kumentet gäller ett visst verksamhetsområde eller om det är kommunövergripande. Det innebär 
att kommunövergripande styrdokument alltid ska benämnas enligt följande exempel: .......policy 
för Ängelholms kommun.  

Verksamhetsspecifika dokument ska benämnas så tydligt att det framgår att det gäller inom ett 
specifikt verksamhetsområde. exempel: .......policy för äldreomsorgen i Ängelholms kommun.  

 

7.2 Form och struktur 

De styrande dokumenten ska ha enhetlig form och struktur. Det är också av stor vikt att språket 
är enkelt och tydligt. Svenska språknämndens råd bör följas. Alla kommunövergripande styrdo-
kument bör kvalitetsgranskas av en layout- och språkansvarig kommunikatör och följa de mallar 
som kommunen skapt för styrdokument innan det läggs fram för beslut och publicering. Ett 
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styrdokument ska omedelbart gå att identifiera och vara strukturerat på ett sådant sätt att det är 
lätt att överblicka och uppfatta. 

7. 3 Informationsruta 
Alla dokument som upprättas inom Ängelholms kommuns styrmodell ska använda nedanstående 
informationsruta.  

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
 
 

   

Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till 

 
 

   

Dokumentinformation  
 

Dokumentet gäller 
för  

 
 

 

Dokumentansvarig  
Upprättare är den funktion som ansvarar för att dokumentet upprättas och revideras. Upprätta-
ren sätter igång processen och får en påminnelse när dokumentet ska revideras.   

Beslutsinstans 
Fastställare är det politiska organ inom kommunen som fattar det slutliga beslutet att fastställa 
styrdokumentet som giltigt. Beslutet att fastställa ett dokument kan också beslutas med stöd av 
delegering/bemyndigande av politiskt organ inom kommunen. 

7.4 Rätt att skriva och revidera  

Kommundirektör utser den person som har rätt att skriva och revidera ett kommunövergripande 
styrdokument. Chef för huvuduppdrag och servicestödschef utser den person som har rätt att 
skriva och revidera ett styrdokument inom huvuduppdraget /servicestödet. För områdes- och 
verksamhetsdokument är det områdeschef resp. verksamhetschef som utser den person som har 
rätt att skriva och revidera. 

Kommunövergripande styrdokument bör alltid arbetas fram med representation från samtliga 
huvuduppdrag och servicestödet samt i nära samarbete med de fackliga organisationerna. Upp-
dragsgivaren – kommundirektören utser lämplig person att leda arbetet. 

7.5 Godkänna   

Kommunövergripande dokument ska godkännas av kommundirektören. 

8. Koppling till kommunens mål 
Om ett styrdokument innehåller mål och nyckeltal för kommunen ska dessa redovisas samman-
fattningsvis i inledningen till dokumentet under tydlig rubrik.  
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9. Diarieföring   
Både kommunövergripande och förvaltningsspecifika originaldokument ska antingen hållas ord-
nade eller diarieföras enligt Offentlighets- och sekretesslagens regler. 

10. Utskick och implementering  
Implementeringen är en viktig del i arbetet med att ta fram styrande dokument. En kommunikat-
ionsplan ska utarbetas som ett stöd för kommunledning och chefer. Metoder för implementering 
ska övervägas i ett tidigt skede av processen.  

Kommunikationsplan måste vara konkret för att också underlätta senare arbete med uppföljning. 
Ansvaret för kommunikation inom huvuduppdragen och. inom servicestödet ligger ytterst på 
respektive chef. 

En eller flera informationskanaler ska väljas ut för utskick av information om nya och reviderade 
styrdokument. Kommunövergripande styrdokument ska även publiceras på intranätet/Insikten 
och på kommunen hemsida. 
 
Information om gällande styrande dokument bör även kommuniceras på huvuduppdragens och 
servicestödets ledningsgrupper samt på arbetsplatsträffar.  

Vid introduktion av nyanställda informeras om organisationens styrande dokument genom indi-
viduell introduktionsplan med stöd av checklista. Närmst överordnad chef ansvarar. 

Om styrdokumentet ska kommuniceras externt till specifika målgrupper kan det vara lämpligt att 
ta fram en anpassad populärversion. 
 

 

./. 

 


