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Inledning 
I denna policy beskrivs Piteå kommuns styr- och ledningssystem.  

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör ramen för styrning inom Piteå kommunkoncern och ska 
vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av kommunens samtliga 
verksamheter.  

Syftet med policyn är att säkerställa att politiska mål uppfylls och grunduppdrag genomförs oavsett 
verksamhet och oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform.  

Med en tydlig och effektiv styrning får de politiska besluten genomslag i hela koncernen och vi skapar 
ett värde för de kommunen är till för – Piteborna. 

Tillämplighet 

För Piteå kommuns nämnder gäller denna policy i alla delar. 
 
För Piteå kommuns helägda kommunala bolag gäller denna policy i de delar som avser mål- och 
resultatstyrning.   
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem  
Piteå kommuns styr- och ledningssystem vilar på tre ben; Mål och resultatstyrning, Organisation och 
regelstyrning samt Tillit och värderingsstyrning. 

Piteå kommun är en politiskt styrd organisation och styr och ledningssystemet strävar efter att uppfylla 
den politiska viljan. Mål och resultatstyrning sätter upp målsättningar för organisationen att sträva 
mot. Organisation och regelstyrning sätter upp spelplan och bestämmer regelverket med mandat och 
handlingsutrymme för kommunens verksamheter och medarbetare. Tillit och värderingstyrningen 
samspelar med de båda andra benen och beskriver det förhållningssätt som kommunen eftersträvar 
internt likväl som mot medborgare och andra parter.  

 

 All styrning och ledning utgår från målet att skapa största möjliga nytta för kommunens medborgare 
med de medel som finns till förfogande.  

Inom ramen för Mål och resultatstyrning bedrivs ett ständigt pågående kvalitetsarbete i Piteå kommun i 
syfte att tillse att målen uppfylls och att all styrning- och ledning är effektiv, bland annat i form av 
Verksamhetsplanering och Internkontroll. Inom ramen för tillit och värderingsstyrning är 
medborgardialog ett viktigt verktyg. Medborgardialogen skapar tillit mellan kommunen och medborgare 
även när det gäller Mål och resultatstyrning och Organisation och regelstyrning. 
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Mål och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrningen utgår från kommunfullmäktiges beslut om: 
 

 Vision   
 Strategiska områden    
 Mål och nyckeltal     
 Politiska uppdrag 

Därutöver ges särskilda ledningsuppdrag till kommunchef och koncernchef för kommunala bolag i 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplanering och riktlinjer för verksamhetsplanering.  
 
Uppföljning av innehållet i dessa beslut sker i första hand samlat inom ramen för processen inför nästa 
års beslut om verksamhetsplan och budget. 
 

 

Vision 

Mål och resultatstyrningen utgår från en långsiktig vision som är den gemensamma framtidssynen för 
Piteå kommun.  

Visionen är ett önskvärt framtida tillstånd över det som Piteå kommun vill uppnå. Piteå kommun har 
endast en gemensam vision för hela koncernen/kommunen. Visionen ska vara utformad för att fånga 
intresset och ge en bild av den framtiden som vi alla arbetar mot.   

Strategiska områden 

Visionen ska stödjas av strategiska områden som bedöms särskilt viktiga för att Piteå kommun ska 
kunna leva upp till visionen. Utöver dessa ska även Ekonomi och Personal finnas med som internt 
viktiga resursområden för att klara både måluppfyllnad och visionens intentioner.  

Måluppfyllelse utifrån de underliggande målen ska bedömas och analyseras årligen i samband med 
kommunens årsbokslut och delårsbokslut.   
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Mål 

Ett strategiskt område ska tydliggöras av Mål för området. Målen i Piteå kommun är kvalitativa. De ska 
utgå från medborgarna och beskriva en riktning för hur Piteå kommun ska utvecklas.  

Fullmäktige beslutar om till vilka nämnder och bolag som respektive mål ska riktas. Mål ska endast 
riktas till de nämnder och bolag som berörs av målet och bedöms kunna bidra till dess måluppfyllnad.  

Fullmäktige beslutar även om interna mål för ekonomi och personal som riktas till alla nämnder.  

Fullmäktige kan ange att ett eller flera specifika mål ska vara prioriterade.  

Måluppfyllelse ska bedömas och analyseras årligen i samband med kommunens årsbokslut och 
delårsbokslut.  

Nämndspecifika mål 

Nämnderna kan komplettera kommunfullmäktiges mål med egna nämndmål eller nyckeltal för att täcka 
in en speciell verksamhet eller konkretisera sin del i ett övergripande mål. Dessa mål beslutas i 
verksamhetsplaneringsprocessen och utgör kommunkoncernens samlade mål. 

Alla mål ska definieras med en kortare beskrivning av vad målet ämnar uppnå och relevanta indikatorer 
på måluppfyllelse.   

Ingen verksamhet bör ha fler mål än att medarbetarna med lätthet kan känna till och relatera till målen.  

Måluppfyllelse ska bedömas och analyseras årligen i samband med nämndens årsbokslut och 
delårsbokslut  

Prioriterade mål 

Fullmäktige ska i beslut om riktlinjer för verksamhetsplan och budget för varje år ange vilka mål som är 
särskilt viktiga för kommunens utveckling de närmaste åren och som ska vara prioriterade. Prioriterade 
mål gäller alla nämnder och ska kommuniceras ut till alla anställda.  

Måluppfyllelse ska bedömas och analyseras årligen i samband med kommunens årsbokslut och 
delårsbokslut  

Nyckeltal 

Kommunfullmäktige beslutar om relevanta nyckeltal som ger en indikation om hur verksamheten 
fungerar ur ett helhetsperspektiv inom stora eller strategiskt viktiga verksamheter. Nämnderna beslutar 
om nyckeltal som är relevanta för respektive nämnds verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar även basnyckeltal som är produktionsmått utifrån utbud, efterfrågan, 
prestation, personal och kostnader. Dessa nyckeltal ämnar till att ge en övergripande bild av hur resurser 
och utbud möter samhällets behov.  

Nyckeltal beslutade av kommunfullmäktige ska årligen redovisas i årsredovisningen med senaste 
resultat fördelat på kön där det är möjligt. Personal och ekonominyckeltal ska även alltid redovisas i 
delårsredovisningen.  
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Ledningsuppdrag 

Ledningsuppdrag är uppdrag som ges till kommunchef och verkställande direktör för Piteå 
kommunkoncern (PIKAB) där det identifierats behov av förbättringar för att klara måluppfyllnaden. Ett 
ledningsuppdrag ska vara tidsatt och syftar till att lyfta arbetet och processerna inom området till en 
högre permanent nivå. 

Ledningsuppdrag beslutas årligen i Riktlinjer för verksamhetsplanering och budget, är tidsatta och 
återrapporters årligen i VEP tills de är slutförda.  

Verksamhetsplanering 

Årshjul för budget och verksamhetsplan 

Övergripande kvalitetsarbete utgår från ett årshjul där budget och verksamhetsplan är slutprodukten. 
Verksamhetsplanen beskriver verksamhetens inriktning och resursfördelning för kommande året och en 
viljeinriktning för kommande två år. Denna föregås av årsredovisningen, delårsredovisningar för 
förevarande år, omvärldsanalys, invärldsanalys, utfall av systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning 
samt riktlinjer för framtagande av verksamhetsplanen. Övergripande och större utvecklingsinsatser 
behandlas i samband med budgetprocess och verksamhetsplaneprocess.  

Alla nämnder ska till år- och delårsredovisning redovisa sin verksamhet, ekonomi och måluppfyllnad 
utifrån beslutad verksamhetsplan för året. 
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Omvärldsanalys 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att årligen sammanställa en omvärldsanalys med 
långsiktiga förutsättningar och en framtidsanalys över sannolik utveckling inom områden som berör 
kommunens verksamhet i stort.  

Invärldsanalys 
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att årligen sammanställa en samlad bild av de 
medborgardialoger, övergripande undersökningar och specifika dialoger som skett med medborgare och 
organisationer under året.  
 
Verksamhetsanalys 
Föregående års ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat analyseras och redovisas i 
årsredovisningen. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. 
Analys ska ske utifrån en helhetsbedömning av fastställda mål eller strategiska områden, inte om 
detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda 
underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att 
förhålla sig till de egna resultaten.  

Verksamhetsanalys ska göras med stöd av Piteå kommuns Mall för målbedömning och ska omfatta 
bedömning av följande faktorer. 

• Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.  
• Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.  
• Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget.  
• Icke mätbara kvalitativa värden.  

Piteå kommun publicerar inga särskilda bokslut som t.ex. miljöbokslut, barnbokslut, eller hälsobokslut 
utan dessa perspektiv ska inkluderas i årsredovisningen. 

Internkontroll och systematiskt kvalitetsarbete syftar till att identifiera och bedöma risker för 
varsamheten samt förebygga dessa. Intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete är en del av 
verksamhetsanalysen och ska ligga med som underlag till verksamhetsplanering. Mer om struktur för 
internkontroll under rubriken Internkontroll nedan.  

Verksamhetsplan för kommunkoncernen tillsammans med internkontrollplan utgör grunden för 
kommunens verksamhetsuppföljning. 

Alla verksamheter ska utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa en god arbetsmiljö och 
förebygga ohälsa och olycksfall.  

Politiska riktlinjer för verksamhetsplanering 
Riktlinjerna är ett styrdokument vars huvudsakliga uppgift är att fastställa Kommunfullmäktiges 
viljeinriktning inför nämndernas arbete med att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan.  

Riktlinjerna ska tydliggöra för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför 
kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning samt omvärlds- och 
invärldsanalys ska ligga till grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I riktlinjerna ska 
planerade övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, 
presenteras.  

Verksamhetsplan  
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Kommunfullmäktige fastställer budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande 
treårsperioden. I Verksamhetsplanen ska vision, strategiska områden och övergripande mål för hela 
kommunen fastställas. Verksamhetsplanen är kommunens viktigaste styrande dokument. 

Månads- och delårsbokslut  
En gemensam väl fungerande uppföljningsprocess där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut 
(kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. Vid ett samlat 
delårsbokslut för tertial ett och två, per sista augusti, följer Piteå kommun upp verksamheten, 
personalmål och ekonomiskt utfall samt ger prognos för innevarande helår. Kommunkoncernen gör 
separata delårsbokslut tertial ett och två.    

Varje nämnd ansvarar för ekonomisk uppföljning av sin egen verksamhet. Nämndernas ekonomiska 
uppföljning bör ske månatligen. Nämndernas månadsbokslut med ekonomiskt utfall ska rapporteras till 
kommunstyrelsen i enlighet kommunstyrelsens beslut om ekonomisk årstidplan.  

Verksamhetsplanering på enhets och avdelningsnivå 
Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens 
övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och 
utveckling av verksamheten och ska ha en relevant verksamhetsplanering för båda uppdragen.  

Verksamhetsplaneringen ska utgå från: 

 Politikens satta mål och beslutade uppdrag 
 Grunduppdrag från nämndens reglemente 
 Styrande dokument som berör verksamheten 
 Lagstiftning som berör verksamheten. 
 Gällande budget för verksamheten 

Dessa faktorer kan med fördel sammanfattas i en eller flera verksamhetsidéer för respektive 
organisatorisk nivå. Verksamhetsplaneringen kan även bygga på fastslagna processer eller satta 
verksamhetsuppdrag. Modell för verksamhetsstyrning och nivå på beslut bestäms av respektive 
verksamhet.  

Verksamhetsplaneringen på avdelning och enhetsnivå har två fokus, dels säkerställa att den löpande 
driften håller hög kvalitet, dels utveckla verksamheten så att kvalitén kan bibehållas i framtiden. Utifrån 
beslutad verksamhetsstyrning bör verksamheten gemensamt, på t.ex. arbetsplatsträffar, arbeta fram 
utvecklingsaktiviteter och identifiera viktiga återkommande uppgifter som behöver följas upp. 
Grunduppdraget ska primärt följas upp via relevanta indikatorer och resultat medans 
utvecklingsuppdraget primärt ska följas upp via status och utfall av aktiviteter. 

Verksamhetsplaneringen ska avse minst ett år men bör följas upp oftare beroende på specifik 
verksamhet.  

I kommunens IT-system för planering och uppföljningen av styr och ledningssystemet finns verktyg för 
att en effektiv verksamhetsplanering på alla nivåer.  
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Internkontroll  
Med internkontroll avses den process som syftar till att nämnder och styrelser med rimlig säkerhet kan 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Internkontrollplan  

Alla nämnder ska årligen upprätta en internkontrollplan, som utifrån verksamhetens processer, 
behandlar relevanta risker för att på en rimlig nivå säkerställa att:  
 

• verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen, 
• verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt samt att informationen om verksamheten 

och dess ekonomi är tillräcklig, 
• de lagar, regler och styrande dokument som finns för respektive verksamhet efterlevs, 
• övriga möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs.  

Riskanalys och åtgärder 

För varje risk ska en riskanalys utföras. För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på 
verksamheten ska kontrollmoment och om möjligt förebyggande aktiviteter planeras.  

1. Riskanalys  
För varje risk ska upprättas en riskanalys i syfte att identifiera omständigheter som kan leda 
till eller innebära att ovanstående fyra punkter inte uppfylls. Riskanalysen använder en 4-
gradig skala för att bedöma sannolikhet och konsekvens.  

2. Kontrollmoment  
För varje risk som enligt riskanalysen bedöms kunna ha stor påverkan på de övergripande 
målen i internkontrollplanen ska kontrollmoment upprättas för att med rimlig säkerhet 
säkerställa att avvikelser upptäcks och rapporteras. Dessa kontrollmoment ska följas under 
året med en i internkontrollplanen fastställd periodicitet.  

3. Förebyggande aktiviteter  
För de risker som är möjliga, att med rimlig insats minska eller helt förebygga, ska 
aktiviteter planeras och genomföras. 

Arbetsmiljörisker rapporteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppföljning av internkontrollplanen  

Kontrollmoment och förebyggande aktiviteter ska systematiskt följas upp och analyseras. Resultatet av 
uppföljningen och analysen ska årligen rapporteras till nämnd.  

Med utgångspunkt av uppföljningen ska alla nämnder årligen besluta om de bedömer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas.  

Uppföljningen av internkontrollen ska delges Kommunstyrelsen.  

Årsplan för intern kontroll  

Nämnderna ska anta internkontrollplan för året senast vid årets första möte. Uppföljning av 
internkontrollen för innevarande år ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast före årsskiftet. Både 
internkontrollplan och återrapport ska upprättas enligt mall i kommunens verksamhetssystem för 
planering och uppföljning.  
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Tillit och värderingsstyrning 
Politiken i Piteå kommun beslutar om ramarna för välfärdsuppdraget. Inom ramarna ska 
verksamheterna, med sina olika professioner, planera och genomföra arbetet med medborgaren i 
centrum. Inom Piteå kommun är nytänkande både tillåtet och önskvärt. Innovation och 
verksamhetsutveckling ska vara ett naturligt inslag i arbetet så att medarbetare känner att de är 
medskapande i utvecklingen. 

Piteå kommun ska ett genomsyras av ett tillitsbaserat arbetssätt på alla nivåer och verksamheter i 
organisationen. Med ett tillitsbaserat arbetssätt minskar onödig kontroll och detaljstyrning, 
rollfördelningen mellan politik och förvaltning blir tydligare och allas kompetens tas bättre tillvara.  

Piteå kommuns definition av tillit innebär att som utgångspunkt lita på dem vi arbetar och samarbetar 
med. Detta innebär en öppenhet att dela information, välkomna oliktänkande och dra lärdom av 
konstruktiv kritik. All verksamhet inom Piteå kommun ska vara baserad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det ska vara tydligt vem som har mandat att göra vad. Alla medarbetare ska känna att de kan 
påverka och bidra till verksamhetens utveckling samt att de har relevant handlingsutrymme. Detta ger 
goda förutsättningar för medarbetarna att klara sina uppdrag. 

Piteå kommuns personalpolicy, tillsammans med vision och strategiska områden utgör 
kommunkoncernens värdegrund och beskriver önskvärt förhållningssätt till arbetet och medborgarna.  

Medborgardialog  
Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Arbete för 
att utöka delaktigheten sker kontinuerligt genom olika metoder. Undersökningar och dialoger ska alltid 
utifrån mänskliga rättigheter möjliggöra analys utifrån jämställdhet. 

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och brukardialog från ett förvaltnings- och 
kundperspektiv och Medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till 
delaktighet och medskapande. Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som 
nyttjar service och tjänster som kund.  

Medborgardialog ska vara ett viktigt inslag i utvecklingen av kommunkoncernens verksamheter. 
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå i syfte att lyssna på 
medborgarnas åsikter som en del i beslutsunderlag och verksamhetsutveckling samt att skapa förtroende 
och legitimitet. Medborgardialogen ska omfatta både medborgare, företag och andra organisationer 
verksamma i kommunen. Medborgardialog beslutas av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar 
årligen om fokusdialoger för medborgardialogen.  

I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;  

• Information  
Information innebär att kommunen ger medborgarna information. Informationen ska vara 
lättillgänglig och aktuell, eftersom detta är grunden för delaktighet och inflytande.  

• Konsultation  
Konsultation innebär att kommunen ställer frågor till medborgarna, exempelvis genom 
medborgar- och kundundersökningar, för att få ett bra beslutsunderlag.  

• Delaktighet  
Delaktighet innebär att medborgare kan få möjlighet att delta vid framtagande av förslag, till 
exempel genom samråd. Delaktighet innebär också att medborgare i vissa fall kan lägga egna 
förslag.  
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• Medbestämmande  
Medbestämmande innebär att medborgare kan få möjlighet att delta i beslutsprocessen.  

 

Det är viktigt att det vid alla typer av möten och dialoger tydligt framgår till vilken grad medborgarna 
tillåts vara med och påverka för att inte ge en större förväntan än vad som kan uppfyllas. 

Kvalitetskedjans arbetsgrupp ska årligen sammanställa en långsiktig plan för undersökningar och 
dialoger i syfte att samordna undersökningar till samma målgrupp  
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Organisation och regelstyrning 
Den kommunala verksamheten styrs av lag och förordningar samt kommunala beslut.  

Kommunala beslut kan avse att reglera en fråga i ett specifikt fall eller att mer generellt reglera/vara 
normerande för en fråga eller en viss typ av frågor.  

Kommunens normerande beslut fattas huvudsakligen som beslut om styrande dokument. 

Reglemente för styrelsen och nämnder är ett centralt styrande dokument i vilket fullmäktige pekat ut 
nämndernas organisation och vilka ansvarsområden respektive nämnd har. Nämnderna organiserar 
sedan sin verksamhet för att på bästa sätt kunna utföra sina uppdrag och uppfylla de politiska 
målsättningarna. 

Piteå kommuns styrande dokument  
Piteå kommuns styrande dokument är ett medel för att säkerställa att nämnderna och bolagsstyrelserna 
uppfyller de politiska målen och grunduppdragen enligt lag och beslut av Kommunfullmäktige.   

Chefer har ett särskilt ansvar säkerställa att verksamheten följer de styrande dokument som gäller för 
deras verksamhet men det ligger i alla medarbetares uppgift att ha kännedom om relevanta styrande 
dokument för sina arbetsuppgifter. Samma ansvar gäller lagstiftning. Alla gällande styrande dokument 
finns publicerade på kommunens intranät.  

Nedan beskrivs den struktur som ska följas vid tillskapande av nya styrande dokument eller revidering 
av existerande dokument.  

Övergripande ställningstaganden 

 Styrande dokument ska endast reglera områden eller verksamheter som det finns ett tydligt 
behov av att reglera. 

 Styrande dokument ska endast reglera vad som inte redan är reglerat på annat sätt, ex 
genom lag eller myndighetsföreskrift. 

 Av styrande dokument ska tydligt framgå vad som är kommunens eller nämndens 
ställningstaganden. Bakgrundsinformation och beskrivning av vad som är reglerat på annat 
sätt ska endast finnas med om det är nödvändigt för att förstå de ställningstaganden som 
görs. 

 Alla styrande dokument ska publiceras samlat på kommunens externa och interna 
webbplats och registreras i Piteå kommuns register över styrande dokument1. 

 Alla styrande dokument ska ha beslutad giltighetstid och revideras varje mandatperiod.   

Typer och beslutsinstanser för styrande dokument 

I Piteå kommun kan styrande dokument vara kommunövergripande dokument som riktar sig mot flera 
nämnder/förvaltningar/bolag eller verksamhetsspecifika styrdokument som riktar sig till en 
förvaltning/nämnd. Piteå kommun använder sig enbart av nedanstående typer med respektive 
beslutsinstanser för styrande dokument om det inte enligt lag eller förordning kräver andra 
benämningar.  

Beslutsinstans för 
olika styrdokument 

Kommun-
fullmäktige 

Kommun-
styrelsen 

Nämnder Kommunchef Förvaltningschef 
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Policy Alla     
Program Alla     
Reglementen Alla     
Regler Mot 

allmänheten 
Kommun-

övergripande 
Verksamhets-

specifika 
  

Handlingsprogram  Kommun-
övergripande 

Verksamhets-
specifika 

  

Riktlinjer  Kommun-
övergripande 

Verksamhets-
specifika 

  

Anvisning    Kommun-
övergripande 

Verksamhets-
specifika 

 
För framtagande och revidering av styrande dokument ska ”Anvisning för styrande dokument” följas.  

Ansvar  

Ansvar för enskilda styrdokument  
Varje styrande dokument ska ha en administrationsansvarig förvaltning. Förvaltning som är 
administrationsansvarig har ansvar att dokumentet är relevant och aktuellt samt att arbeta fram förslag 
till aktualiseringar och revideringar till angiven beslutsinstans, senast innan giltighetstiden gått ut. 
Administrationsansvarig ansvarar även för att det styrande dokumentet kommuniceras i verksamheten 
och att styrdokumenten hålls tillgängliga på kommunens interna och externa webbplats samt registreras 
i kommunens register över styrande dokument.  

Den förvaltning som ansvarar för ett styrande dokument ska minst varje mandatperiod genomföra en 
kontroll av dokumentet. Kontrollen ska omfatta dokumentets giltighetstid, relevans och uppfyllelse av 
krav på styrande dokument i Piteå kommun.  

Om kontrollen visar att dokumentet är relevant och aktuellt men att giltighetstiden behöver förlängas, 
ska ett beslut tas om en aktualisering av dokumentet. Om kontrollen visar att dokumentet behöver 
revideras ska en revidering av dokumentet genomföras och därefter beslut om antagande av reviderat 
dokument fattas. Om kontrollen visar att dokumentet ej längre är relevant ska det upphävas av 
beslutande instans.  

Revideringar som är av uppenbart redaktionell karaktär och som inte förändrar dokumentets styrande 
innehåll kan göras av ansvarig tjänsteperson som verkställighet. Detta ska alltid dokumenteras i 
dokumentets revisionshistorik. 

Dokumentansvarig förvaltning ansvarar även i förekommande fall för att det sker uppföljningar till 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse eller nämnd som har beslutat om det styrande dokumentet.  

Beslut om Plan för revidering av styrande dokument 
Alla nämnder ska varje år besluta om en Plan för revidering och aktualisering av styrande 
dokument, i vilken fastställs vilka styrande dokument som ska kontrolleras respektive revideras 
under året. 

Form och obligatoriska uppgifter för styrande dokument  
För att få en tydlig struktur och underlätta för medarbetare och medborgare att hitta dokument ska 
alla styrdokument ha en enhetlig namnstruktur. Att dokumentet berör Piteå kommun ska inte finnas 

 
1 Modul KFS-Styrande dokument i Stratsys (2022) 
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med i rubriken, då det endast försvårar att sortera och hitta dokument, de framgår istället av logotyp 
på dokumentet. Alla dokument ska börja med typ av styrdokument följt av område som behandlas. 
Exempel: Policy för styrande dokument 

Nedanstående information ska tydligt framgå på dokumentets framsida: 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Senast antagen Beslutsinstans 

- Samma som titel - Ex. policy - Datum för beslut, § - Nämnd / KF 
Administrationsansvarig Version Diarienummer Giltig till 

- Ansvarig förvaltning - Nummer - Diarienr. (Platina) - ÅÅÅÅ-MM-DD 
Dokumentinformation - Kort beskrivning av innehållet i styrdokumentet 

Dokumentet gäller för - Primära målgrupper ex. anställda, medborgare etc. 
 
Längst bak i dokumentet ska det framgå historik för när och av vem dokument reviderats enligt: 
Reviderad av nämnd år-månad-dag §nr diarienummer. 

Uppgift om det styrande dokumentets tillämplighet 
Om hela eller delar av det styrande dokumentet gäller för ett eller flera kommunala bolag ska tydligt 
framgå vilka delar som gäller för respektive kommunalt bolag.   

Definition av respektive styrande dokument  

Nedan definieras de typer av styrande dokument som ska användas inom Piteå kommun med en kort 
beskrivning och beslutsinstans för respektive dokumenttyp. Utförligare beskrivning och hjälp vid 
framtagande av styrande dokument finns i ”Anvisning för styrande dokument” 

Policy  
Policyn anger Piteå kommuns förhållningssätt till något. Policyn anger principer som kan tjäna som 
vägledning inom det aktuella området, vilka allmänna mål som eftersträvas och vilka värden som 
ska beaktas. Policyn ska vara kortfattad. För att policyn ska fungera effektivt bör den sedan 
konkretiseras i andra styrdokument.  

 Beslutsinstans för Policy är Kommunfullmäktige.  

Reglemente  
Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens och facknämndernas uppdrag i Reglementet.  
Genom reglementet kan Kommunfullmäktige delegera visst beslutsmandat till nämnd. Reglementet 
är, utöver vad lag och författning säger, grunddokument för en nämnds eller styrelses verksamhet 
och anger bland annat organisation, ansvarsområde, arbetsformer och beslutskompetens.  

 Beslutsinstans för Reglemente är Kommunfullmäktige. 

Ägardirektiv och Bolagsordning  
I Ägardirektivet fastställs de kommunala bolagens huvuduppdrag och verksamhetsinriktning. I 
Bolagsordningen fastställs de kommunala bolagens syfte och förhållande till Piteå kommun som ägare.  

 Beslutsinstans för Bolagsordning för och Ägardirektiv till Piteå kommunföretag AB är 
Kommunfullmäktige.  
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Strategi 
En Strategi är ett övergripande styrdokument som syftar till utveckling av kommunens verksamhet inom 
ett angivet område. Strategin anger utifrån en analys vilket tillvägagångssätt som ska väljas för att 
förverkliga en vision, nå uppsatta mål eller lagstiftningskrav.  
 

 Beslutsinstans för Strategier är Kommunfullmäktige. 

Program  
Ett Program är ett styrdokument som anger målsättning, prioriteringar, övergripande struktur för ett 
verksamhetsområde eller genomförande av ett uppdrag inom en angiven tid. Programmet kan även ange 
övergripande tidsplan och hur uppföljning ska ske. Program är ett ställningstagande att något ska 
genomföras.  

 Beslutsinstans för Program är Kommunfullmäktige. 

Handlingsprogram 
Ett Handlingsprogram anger konkreta åtgärder som behövs/ska utföras för att uppnå målen i ett 
program. Handlingsprogrammet innehåller uppgift om vem som ansvarar för att åtgärderna 
genomförs, tidplan för åtgärderna och hur uppföljning ska ske.   

När det i lagtext anges att ett dokument bör benämnas Handlingsplan faller det under definitionen 
Handlingsprogram, när det gäller kommunens styrande dokument.  

 Beslutsinstans för upprättande av Handlingsprogram är Kommunstyrelsen eller nämnd. 

Regler (Föreskrifter och Bestämmelser)  
Regler anger absoluta normer för vårt agerande. Reglernas syfte är att sätta gränser, skapa tydlighet 
i vad som är tillåtet eller reglera en viss fråga. Regler kan vara i form av föreskrifter eller 
bestämmelser. Kommunen meddelar föreskrifter med stöd av lag. Bestämmelser är kommunens 
egna regler av vad som gäller i en viss fråga eller ange under vilka förutsättningar t.ex. kommunalt 
stöd kan utges.  

 Beslutsinstans för upprättande av regler som gäller direkt mot allmänheten samt om regler 
avseende stöd till allmänheten och organisationer är Kommunfullmäktige.  

 Beslutsinstans för upprättande av interna regler av förvaltningsövergripande karaktär är 
Kommunstyrelsen.  

 Beslutsinstans för upprättande av interna regler inom den egna förvaltningen är respektive 
nämnd.  

Delegationsbestämmelser 
Varje nämnd ska samla sina delegationer i en Delegationsbestämmelse. Delegationer ska som 
huvudregel inte anges någon annanstans än i nämndens Delegationsbestämmelse. I undantagsfall om 
delegationen är tillfällig och avser ett specifikt ärende kan nämnden besluta om delegation i samband 
med sitt beslut i ärendet. Varje delegation i Delegationsbestämmelsen ska ha ett absolut 
ordningsnummer som är unikt över tid. 

 Beslutsinstans för upprättande av Delegationsbestämmelser är respektive nämnd 

Riktlinjer  
Riktlinjerna är ställningstagande om inriktning och utförande inom ett visst område. De kan ange 
ramarna för anställdas handlingsutrymme i en viss fråga där det finns utrymme för bedömningar. 
Riktlinjer kan ange både vad som ska uppnås och hur det ska uppnås, både externt och internt. 
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 Beslutsinstans för upprättande av kommunövergripande Riktlinjer är Kommunstyrelsen.
 Beslutsinstans för upprättande av Riktlinjer i frågor av principiell beskaffenhet eller av

större vikt, till exempel Riktlinjer för budget och verksamhetsplan, är Kommunfullmäktige.
 Beslutsinstans för upprättande av Riktlinjer inom enbart en nämnds verksamhet, är

respektive nämnd.

Anvisning 
Anvisningar avser främst ställningstaganden i frågor rörande ren verkställighet, ofta i syfte att 
säkerställa likabehandling och struktur mellan olika verksamheter. Anvisningar är att betrakta som 
handböcker som anger ramarna för hur en viss fråga ska hanteras. Detaljeringsgraden i en Anvisning 
kan vara högre än övriga styrdokument.  

Anvisningar kan även vara i form av tillämpningsanvisning när det finns behov av att reglera hur ett 
styrande dokument, lag eller föreskrift ska uppfyllas och utförandet får konsekvenser för medborgare. 

 Beslutsinstans för upprättandet av kommunövergripande Anvisningar är Kommunchef.
 Beslutsinstans för upprättandet av myndighetsspecifika Anvisningar är Förvaltningschef.

Taxor  
Taxor anger vilka avgifter som kommunen tar ut för vissa tjänster och funktioner. Taxor och 
avgifter ska alltid beslutas som styrande dokument. 

 Beslutsinstans för upprättande av Taxor och Avgifter är som huvudregel
Kommunfullmäktige.

 Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till nämnd att fastställa avgifter i taxa om
förutsättningar för detta är uppfyllda. Nämnd kan även överlåtas rätt att besluta om
indexuppräkning till visst index.

Stödjande dokument 
En förvaltning kan behöva hjälp i form av stödjande dokument exempelvis rutin, instruktion, lathund, 
handbok m.fl. Dessa dokument är arbetsrelaterade vardagsdokument som ska hjälpa medarbetare att 
utföra sitt arbete i linje med lagstiftning och styrande dokument. Dessa räknas inte som styrande 
dokument. 

Det är viktigt att sådana dokument stannar vid praktiska rekommendationer och inte innehåller sådant 
som hör hemma i ett styrdokument. Utformandet av stödjande dokument ska inte innehålla några 
ställningstaganden utan endast stödja verkställighet av politiska beslut. Stödjande dokument antas inte 
politiskt eller på delegation och tillåter begreppsdefinition utifrån behov. 

 Respektive chef ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde utforma och fastställa relevanta
stödjande dokument.

Antagen av KF 2023-03-20 § 115
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