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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson

2019-03-18

Dnr KS 2019-160

Kommunstyrelsen

Struktur för politiska styrdokument, fastställande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
2. Styrdokument Riktlinjer för politiska styrdokument i Linköpings kommun,
antaget av kommunstyrelsen 2014-08-19 § 275, upphävs.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Struktur för politiska styrdokument fastställs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram och fastställa
kommunövergripande rutiner kring framtagande av politiska styrdokument.
3. Samtliga nämnder får i uppdrag att under 2019 anpassa sina politiska
styrdokument i enlighet med antagen struktur.
Ärende
Styrdokument är en del av Linköpings kommuns styrsystem och är det
övergripande samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad som ska styra
kommunens verksamhet. De politiska styrdokumenten styr den kommunala
verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
revisorer eller ansvarig nämnd.
Under hösten 2019 har Kommunkansliet på Kommunledningsförvaltningen fått
i uppdrag av kommundirektörens stab att se över Linköpings kommuns
dokumentstyrning vilket har resulterat i ett förslag till riktlinjer för politiska
styrdokument med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunfullmäktige föreslås fastställa redovisad struktur samt att samtliga
nämnder får i uppdrag att under 2019 anpassa sina styrdokument i enlighet med
riktlinjer för politiska styrdokument.
Tidigare beslut av kommunstyrelsen 2014-08-19 § 278 Riktlinjer för politiska
styrdokument i Linköpings kommun upphävs i samband med
kommunfullmäktiges beslut om att fastställa Struktur för politiska
styrdokument.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Struktur för politiska styrdokument, fastställande, 2019-03-18
Bilaga – Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun
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Ekonomiska konsekvenser
För en dokumentstyrning enligt riktlinjerna kommer resurser krävas i form av
arbetsinsatser från främst Kommunkansliet och till viss del kommunens
nämndsekreterare.
Kommunala mål
12. Effektiva och hållbara arbetsmetoder
13. Verksamhet med god utvecklingsförmåga.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet anses ej ha någon påverkan på jämställdhet.
Uppföljning och utvärdering
Kontinuerlig uppföljning av strukturen sker genom Kommunkansliet och
nämndsekreterarnätverket.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och förvaltningar

