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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

En av de viktigaste förutsättningarna för en god intern kontroll är att olika styrdokument finns och 

tillämpas. Kommunen har en mängd olika dokument och policys som ska styra ekonomi och 

verksamhet i önskad riktning.  

Revisorerna i Kalmar kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, funnit det 

angeläget att granska vilka dokument som finns och i vilken mån dessa är styrande. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer kommunstyrelsen att upprättade styrdokument är aktuella och att de implementeras i 

verksamheterna? 

1.3. Revisionskriterier 

• Relevanta beslut med bäring på granskningsområdet 

• Gällande interna styrdokument 

1.4. Kontrollmål 

• Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

• Finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument? 

• Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej aktuella dokument? 

• Finns rutiner för att implementera beslutade styrdokument? 

• Sker en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta styrande dokument fastställda av kommunfullmäktige 

under åren 2014 till 2019. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Inom ramen för 

dokumentstudierna har dokumenterade rutiner för hanteringen av styrande dokument, protokoll 

samt samtliga gällande styrdokument i Kalmar kommun granskats. 

Dokumentstudierna har även omfattat en djupare granskning av sex styrdokument för vilka 

efterlevnaden har följts upp. Följande dokument har omfattats av djupgranskningen: ”Plan för 

samverkan och åtgärder för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism i Kalmar 

kommun under perioden 2018–2025”, ”Strateg i för jämställdhet 2018–2022”, ”Regler för 

kommunalt partistöd”, ”Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun”, 

”Integration – en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikesfödda kalmarbor – 2016–2020” 

och ”Drogpolitiskt program 2016–2020”. 

Intervjuer har genomförts med kommundirektören, förvaltningschefen för kommunledningskontoret, 

en administratör på kommunledningskontorets kansli, miljö- och kvalitetsansvarig på 

ekonomiavdelningen samt ansvariga handläggare för styrdokumenten i den fördjupade 

ärendegranskningen. 

Rapporten har sakavstämts av förvaltningschefen för kommunledningskontoret, kvalitets- och 

miljöansvarig på ekonomiavdelningen och en administratör på kommunkansliet. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

2.1.1. Iakttagelser 

För den praktiska hanteringen av kommunens styrdokument svarar en administratör på 

kommunledningskontorets kansli och en miljö- och kvalitetsansvarig tjänsteperson på 

ekonomiavdelningen. Aktuella och gällande styrdokument publiceras och hålls samlade på 

kommunens externa webbplats Kalmar.se under avsnittet ”Kommun och politik” och underrubriken 

”Styrande dokument”.  

De styrande dokumenten har delats in i nedan kapitel/områden: 
  

Bidrag och ersättningar 
 

Miljö – ett grönare Kalmar 

Bolagsordningar 
 

Ordningsföreskrifter mm 

Delegationsordningar 
 

Organisation 

Förbundsordningar 
 

Personal och arbetsmiljö 

Förtroendevalda 
 

Reglementen 

Internationellt samarbete 
 

Samhällsplanering 

Kommunikation 
 

Taxor och avgifter 

Beredskap 
 

Ägardirektiv 

Övriga, policy, program mm. 
 

 

     

Totalt finns 150 dokument publicerade på webbplatsen. Vid genomgång av styrdokumenten kan 

noteras att de flesta av dokumenten har publiceringsdatum från år 2019 och år 2020. 

När kommunfullmäktige har antagit ett nytt styrdokument eller beslutat om ändringar i ett befintligt 

dokument påbörjas hanteringen i samband med expedieringen av fullmäktiges protokoll. 

Förvaltningschefen för kommunledningskontoret, tillika kommunfullmäktiges sekreterare, fyller i en 

blankett som anger hur respektive beslut ska expedieras. Om ett beslut avser ett antaget eller 

reviderat styrdokument fylls en särskild ruta i. Blanketten överlämnas därefter till administratören 

som i samband med expedieringen kontaktar ansvarig handläggare och begär in dokumentet i den 

slutliga version och som fullmäktige antog. Handläggaren får i uppdrag att se till att uppgifter om 

dokumentets fastställelse och giltighetstid framgår av dokumentet och i övrigt göra dokumentet 

klart för publicering på webben. Därefter publicerar administratören dokumentet på Kalmar.se samt 

skriver in det i en särskild checklista i Excel över samtliga styrdokument. 

Merparten av styrdokumenten finns även tillgängliga i en verksamhetshandbok på kommunens 

intranät ”Piren”. För att säkerställa att den gällande versionen av dokumentet tillämpas sker 

länkning från verksamhetshandboken till styrdokumenten på webbplatsen. Samtliga gällande 

styrdokument finns även registrerade i ärendehanteringssystemet Public 360. 
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Ovan beskrivna rutiner för uppdatering och publicering av styrande dokument på webbplatsen har 

dokumenterats i en instruktion som finns tillgänglig i verksamhetshandboken på intranätet. 

Rutinerna har även visualiserats i ett flödesschema. 

2.1.2. Bedömning 

Är dokumenten aktuella och uppdaterade? 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.  

Vi grundar bedömningen på att ändamålsenliga och dokumenterade rutiner finns för att uppdatera 

och à jour-hålla styrande dokument. Vid genomgång av samtliga styrdokument på kommunens 

externa webbplats konstaterar vi att samtliga dokument har publicerats år 2017 eller senare även 

vad gäller de dokument som har fastställts av fullmäktige före år 2017. 

2.2. Finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande 

dokument? 

2.2.1. Iakttagelser 

Kommunen har ett ISO-certifierat verksamhetsledningssystem. Inom ramen för det har ovan 

nämnda verksamhetshandbok upprättats. I verksamhetshandboken finns en rutin som beskriver 

dels hanteringen av olika dokumenttyper, dels hur verksamhetshandboken är uppbyggd avseende 

innehåll, ansvarsfördelning samt vilka som omfattas av boken. I rutinen anges att lagar och andra 

krav tillsammans med den kommunövergripande verksamhetshandboken, kommunfullmäktiges 

årliga budget med verksamhetsplan samt övriga styrande dokument utgör grunden för styrning av 

Kalmar kommun.  

Vad gäller ”de övriga styrande dokumenten” anges att det på Kalmar kommuns webbplats under 

rubriken ”Styrande dokument” finns politiskt fastställda dokument av övergripande karaktär och när 

det gäller dessa styrande dokument ska det i beslut framgå hur länge dokumentet ska gälla, när 

och av vem dokumentets aktualitet ska följas upp samt hur återrapportering ska ske till den instans 

som fastställer dokumentet. Vidare definieras och beskrivs förekommande dokumenttyper enligt 

följande: 

Vision – En vision beskriver ett önskvärt framtida tillstånd (en idealbild). Fastställs av 

kommunfullmäktige eller nämnd.  

Policy – En policy beskriver grundläggande värderingar och vägledande principer i en viss 

sakfråga (ett förhållningssätt/ställningstagande). Fastställs av kommunfullmäktige eller nämnd 

Program – Ett program anger konkret, men övergripande, vad som ska göras/uppnås. Fastställs 

av kommunfullmäktige eller nämnd. Verksamhetsplan med mål och uppdrag dokumenteras i 

systemet Hypergene.  

Strategi – En strategi är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur vi ska tänka och 

agera för att uppnå målen.  

Handlingsplan – En handlingsplan är en konkret och mer detaljerad beskrivning av planerade 

aktiviteter. Aktiviteter kopplade till mål och uppdrag i verksamhetsplan dokumenteras och följs upp 

i Hypergene. 

Riktlinje – En riktlinje ger ett konkret stöd för hur sakfrågor bör genomföras. Beslutas av 

kommunfullmäktige eller nämnd.  
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De intervjuade upplever att verksamheterna följer ovan beskrivna dokumenttyper vid upprättande 

av nya styrdokument. Vid genomgång av styrdokumenten på kommunens webbplats kan 

konstateras att fastställda dokumenttyper har tillämpats. 

2.2.2. Bedömning 

Finns rutiner för att systematisera och klassificera styrande dokument? 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

Vi grundar bedömningen på att det i verksamhetshandboken inom ramen för kommunens 

verksamhetsledningssystem har fastställts definitioner av förekommande dokumenttyper för 

styrande dokument. Vi konstaterar att fastställda definitioner och dokumenttyper återspeglas i 

styrdokumenten som finns på kommunens webbplats. 

2.3. Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej 

aktuella dokument? 

2.3.1. Iakttagelser 

Som ovan nämnts finns dokumenterade rutiner för att uppdatera och publicera nya styrdokument 

på kommunens webbplats. Rutinerna reglerar även en årlig översyn och uppföljning av 

dokumenten. Varje årsskifte går administratören igenom föregående års protokoll för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott i syfte att säkerställa 

att samtliga nya och reviderade styrdokument har publicerats. Administratören skickar även en 

påminnelse till samtliga dokumentansvariga handläggare om att gå igenom sina respektive 

styrdokument för att kontrollera att dokumentet är aktuellt. Handläggaren ska signalera om 

dokumentet är aktuellt eller i behov av revidering. 

Av intervjuerna framkommer att vissa äldre styrdokument på webbplatsen saknar en 

dokumentansvarig handläggare, men att det för styrdokument som har fastställts under 

innevarande mandatperiod finns en sådan utsedd. Vidare framkommer att ett arbete pågår i 

samråd med berörda förvaltningsledningar att förse äldre, gällande styrdokument med en 

dokumentansvarig handläggare.  

Vid utrangering av styrande dokument saknas en formaliserad rutin för att upphäva äldre 

styrdokument när nya ersätter, men enligt de intervjuade sker det ibland. Vid genomgång av 

styrdokumenten på webbplatsen kan noteras att det för vissa dokument saknas information/historik 

om när dokumentet antogs och vilka eventuella ändringar som beslutats av fullmäktige. Många 

styrdokument är endast försedda med ett beslutsdatum, vilket medför att det delvis är svårt att 

avgöra om ett dokument har antagits som nytt eller endast har reviderats. Detta gäller exempelvis 

för reglementen och ägardirektiv. 

2.3.2. Bedömning 

Finns rutiner för att revidera och i förekommande fall utrangera ej aktuella dokument? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att de dokumenterade rutinerna i verksamhetshandboken även reglerar att en årlig 

uppföljning och översyn av styrdokumenten genomförs av kommunledningskontorets kansli som 

också involverar dokumentansvarig handläggare för bedömning av dokumentens aktualitet och 

eventuella behov av revidering.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att snarast tillse att äldre gällande styrdokument förses med 

en dokumentansvarig handläggare. 
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Vi anser att befintliga rutiner bör kompletteras med dels tydliga rutiner för den formella hanteringen 

vid utrangering av styrdokument i syfte att säkerställa att ej aktuella versioner upphävs, dels rutiner 

för att förse dokumenten med beslutshistorik när fullmäktige beslutar om ändringar i gällande 

dokument. 

2.4. Finns rutiner för att implementera beslutade styrdokument? 

2.4.1. Iakttagelser 

De intervjuade upplever att det generellt finns en god kännedom om gällande styrdokument i den 

kommunala organisationen. När ett nytt styrdokument har fastställts eller ett befintligt har 

reviderats eller utrangerats är rutinen att miljö- och kvalitetsansvarig kommunicerar ut det i 

organisationen. Detta sker dels genom ett separat e-postmeddelande till samtliga medarbetare på 

förvaltningarna, dels genom ett e-postmeddelande som går ut via verksamhetshandboken med 

länkar till den externa webbplatsen till de nya eller uppdaterade dokumenten.  

2.4.2. Bedömning 

Finns rutiner för att implementera beslutade styrdokument? 

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.  

Vi konstaterar att rutiner finns för att kommunicera ut i organisationen att nya styrdokument har 

fastställts, reviderats eller utrangerats. 

2.5.  Sker en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? 

2.5.1. Iakttagelser 

Vissa styrdokument följs upp återkommande. Detta gäller exempelvis handlingsplaner som följs 

upp av kommunfullmäktige årligen i april. För dessa görs en samlad uppföljning i ett och samma 

ärende. Följande styrdokument omfattas av uppföljningen:  

• Bostadsförsörjning - riktlinjer  

• Drogpolitiskt program 2016–2020  

• Förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010 - handlingsplan  

• Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism – handlingsplan  

• Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun – handlingsplan  

• God vattenstatus - handlingsplan  

• Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor - 2016-
2020  

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2015–2018 – handlingsplan 

• Plan för vattenhållande åtgärder (arbete pågår)  

• På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016–2020  

• Serviceplan 2016 – 2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i hela kommunen  

 

En verksamhetsutvecklare på kommunledningskontoret samordnar uppföljningen av 

handlingsplanerna. Uppföljningen för år 2018 innehåller en kortare redovisning för respektive 

styrdokument avseende nuläge, vad som har genomförts till och med år 2018, aktiviteter som är 

planerade för år 2019, risker och svårigheter i implementeringen samt genomförande och sluttid. 

Någon uppföljning av tillämpningen utifrån intentionerna i styrdokumentet görs inte. Vidare är det 

också svårt att få en uppfattning om i vilken utsträckning dokumentet är implementerat i 

organisationen.  

Uppföljning av styrdokument görs även inom ramen för verksamhetsledningssystemets årliga 

internrevisioner av verksamhetens processer. Dessa omfattar ofta uppföljning av efterlevnaden av 



 

7 
 

riktlinjer och policyer. En internrevisionsplan tas fram av ledningen för respektive förvaltning och 

stickprovsvisa uppföljningar görs. Bland annat har efterlevnaden av upphandlingspolicyn och 

resepolicyn blivit föremål för internrevision. 

Vidare görs uppföljningar av efterlevnaden av styrdokument återkommande inom ramen för 

kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll. Enligt de intervjuade har exempelvis 

efterlevnaden av ekonomiområdets styrande dokument följts upp inom internkontrollen.   

Ärendegranskning – efterlevnaden av styrdokument 

Som ovan nämnts i avsnitt 1.6, har granskningen omfattat en uppföljning av efterlevnaden av sex 

styrdokument. Nedan redovisas våra iakttagelser från ärendegranskningen. 

 

Plan för samverkan och åtgärder för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism 

i Kalmar kommun under perioden 2018–2025.  

Handlingsplanen uppfyller kriterierna för dokumenttypen handlingsplan som anges i 

verksamhetshandboken. Handlingsplanen beslutades av kommunfullmäktige i § 84, 2018-04-23. 

I handlingsplanen beskrivs inledningsvis definitioner av våldsbejakande extremism och hur den 

uppstår. Därefter anges fyra övergripande utgångspunkter för Kalmar kommuns arbete för att 

motverka våldsbejakande extremism. För varje utgångspunkt finns ett antal konkreta åtgärder som 

ska genomföras under planperioden.  

Styrdokumentet ligger till grund för en checklista som används vid möten med områdesgrupper där 

representanter för skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten medverkar. I intervju med 

dokumentansvarig handläggare framkommer att samtlig ny information inom området 

våldsbejakande extremism läggs upp på en samordningsyta på kommunens intranät. Av 

kommunfullmäktiges årliga uppföljning (2019-05-27 § 101) framgår att checklistan har använts fyra 

gånger per år för att ta fram en lägesbild över våldsbejakande extremism. Vidare framgår att 

Kalmar kommun i samråd med polisen har fört samtal med ett antal religiösa samfund och att 

utbildningsinsatser via länsstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner har genomförts. Av 

intervjun med dokumentansvarig handläggare framgår att det finns en samverkansgrupp där bland 

annat polisen och räddningstjänsten finns representerade. I intervjun framkommer att kommunen 

hittills inte upplever sig ha haft problem relaterade till våldsbejakande extremism, men att gällande 

handlingsplan inte bedöms hade varit ett tillräckligt stöd om problem hade uppstått.  

Vid uppföljning med dokumentansvarig handläggare framkommer att kommunstyrelsen har gett 

kommunledningskontoret ett uppdrag att revidera dokumentet under hösten 2020.  

 

Strategi för jämställdhet 2018–2022 

 

Strategin uppfyller kriterierna för dokumenttypen strategi som anges i verksamhetshandboken. 

Strategin beslutades av kommunfullmäktige i § 96, 2018-05-28. Av dokumentet framgår att 

strategin ersätter Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014–2020, vilket antogs av 

kommunfullmäktige i juni 2014. Strategin syftar till att Kalmar kommuns verksamheter och bolag år 

2022 ska vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv. Dokumentet anger inledningsvis 

vilket ansvar olika nivåer i organisationen har. Utifrån fyra områden (mål och styrning, utbildning, 

metoder och arbetssätt samt stöd och samordning) anges därefter vilka aktiviteter som ska 

genomföras för att uppnå syftet. Kommunledningskontoret ska erbjuda kompetensutveckling och 

agera stödjande och rådgivande till förvaltningarna och bolagen. Nämnderna och 

bolagsstyrelserna ska ansvara för beslut, genomförande och uppföljning av insatser för ökad 

jämställdhet inom sina respektive ansvarsområden. Av dokumentet framgår vidare att alla 

nämnder och styrelser ska redovisa förbättringsområden i verksamhetsplaneringen där det ingår 

att planera, genomföra, analysera och utvärdera samt utveckla förändringen. All statistik som 

redovisas på individnivå ska vara presenterad och analyseras efter kön och 

jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla styrdokument, beslut och uppföljningar.  
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Vid uppföljning med dokumentansvarig handläggare framkommer att strategin för närvarande 

(februari 2020) utvärderas. Av dokumentationen som har upprättats i samband med pågående 

utvärdering, framgår att dokumentansvarig handläggare intervjuar respektive nämnds presidium 

om strategins implementering inom nämndens verksamhetsområde. Intervjuerna utgår från de 

områden (mål och styrning, utbildning, metoder och arbetssätt och stöd och samordning) som 

anges i dokumentet. Vi noterar att de kommunala bolagen inte har omfattats av intervjuerna i 

samband med utvärderingen.  

I intervju med dokumentansvarig handläggare uppges att implementeringen av dokumentets 

intentioner skiljer sig åt mellan förvaltningarna liksom att det skiljer mellan nämnderna i vilken 

utsträckning den politiska nivån tar initiativ för arbetet med jämställdhet.  

 

Regler för kommunalt partistöd 

 

Regler för kommunalt partistöd beslutades av fullmäktige i § 57, 2018-03-26. Av dokumentet 

framgår historiken över tidigare versioner av reglerna. Dokumentet redogör för regler avseende 

utbetalning av partistöd och återredovisning av hur medlen använts. Vid uppföljning med 

dokumentansvarig handläggare framkommer att reglerna huvudsakligen efterlevs, vilket innebär 

årligt beslut om partistöd har fattats av fullmäktige och att stödet har betalats ut i februari 

respektive oktober. Vidare har partierna som mottagit partistöd lämnat in en skriftlig redovisning 

som har granskats av en särskild utsedd granskare. Samtliga partier, förutom ett, har lämnat in 

redovisning och granskningsrapport för år 2018 enligt gällande tidsangivelse i reglerna.  

Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun 

 

Handlingsplanen uppfyller kriterierna för dokumenttypen handlingsplan som anges i 

verksamhetshandboken. Dokumentet beslutades av kommunfullmäktige i § 229, 2017-11-27. 

Handlingsplanen syftar till att samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och barn- och 

ungdomsnämnden ska ta fram en plan för att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för 

att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Dokumentet anger nio ämnesområden som anger delar 

för att giftminimera förskolorna och skolorna. Till varje område hör ett antal åtgärder som ska 

genomföras och en ansvarig tjänsteperson som ska se till att åtgärderna utförs. 

Vid uppföljning med dokumentansvarig handläggare framkommer att en arbetsgrupp med 

representanter från de berörda förvaltningarna har inrättats i enlighet med styrdokumentets 

regleringar. Uppföljning av åtgärderna sker genom att projektledaren skickar ut förfrågningar till 

övriga medlemmar i arbetsgruppen för uppföljning om åtgärderna är genomförda ute i 

verksamheterna. I uppföljningen ingår även besök ute på förskolor och skolor för uppföljning på 

plats. Planen följs årligen upp av kommunfullmäktige. 

I kommunfullmäktiges årliga uppföljning (2019-05-27 § 101) anges att arbetet med 

handlingsplanen fortgår enligt plan. Det har genomförts regelbundna träffar för handlingsplanens 

arbetsgrupp och verksamheterna arbetar med de åtgärder som står i handlingsplanen. Vidare 

anges att verksamheter har åtgärder kvar att genomföra utifrån. Det framgår vidare att fokus 

framöver behöver vara på uppföljningsarbetet.  

Vi noterar att det av uppföljningen av planen som redovisas för fullmäktige inte går att utläsa vilka 

åtgärder enligt de nio ämnesområdena i handlingsplanen som har genomförts samt status på 

handlingsplanens genomförande inom de olika verksamheterna. 

 

Integration – en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikesfödda kalmarbor – 2016–

2020 

Handlingsplanen uppfyller kriterierna för dokumenttypen handlingsplan som anges i 

verksamhetshandboken. Dokumentet beslutades av kommunfullmäktige i § 222, 2015-12-14 

Handlingsplanen är uppbyggd kring fem områden där det till varje område finns insatser och en 

ansvarig instans kopplad.  
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Handlingsplanen följs årligen upp av kommunfullmäktige. I den uppföljning som behandlades i 

kommunfullmäktige, 2019-05-27 § 101, anges att förvaltningarna följer arbetet som beslutats i 

dokumentet. Ett flertal insatser har genomförts av nämnderna under år 2018, som exempel nämns 

att aktiviteter har genomförts i ytterområden och att det finns ett tätare samarbete med SFI 

avseende praktikplatser samt att satsningar har gjorts på personalens kompetensutveckling. De 

utmaningar som identifieras i arbetet med planen är att uppföljning i Hypergene sker i varierande 

utsträckning. Vidare redogörs för att arbetet med risker och svårigheter i integrationsarbetet saknar 

underlag.  

Vi noterar att det av uppföljningen av planen som redovisas för fullmäktige inte går att utläsa vilka 

insatser enligt de fem områdena i planen som har genomförts samt status på handlingsplanens 

genomförande. 

Drogpolitiskt program 2016–2020 

Programmet uppfyller kriterierna för dokumenttypen program som anges i verksamhetshandboken. 

Dokumentet beslutades av kommunfullmäktige i § 138, 2016-06-20. Programmet anger 

inledningsvis hur den befintliga styrningen på området ser ut därefter beskrivs lägesbilden för 

Kalmar kommun. Vidare redogörs för uppdrag till nämnderna och de delmål som programmet 

syftar till att uppnå. Uppföljning av dokumentet ska ske genom en årlig uppföljning av mål och 

aktiviteter, måluppfyllelse avseende externa mätningar och uppföljande mätningar avseende den 

vuxna befolkningen.  

Av den årliga uppföljning av programmet för år 2018, vilken behandlades i fullmäktige 2019-05-27 

§ 101, framgår att de åtgärder som nämnderna ska genomföra årligen har skett i varierande 

utsträckning. Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 

samhällsbyggnadskontoret, gymnasieförbundet och Södermöre kommundelsnämnd har genomfört 

merparten av planerade insatser för år 2018 såsom tillsyn, familjestödsprogram, 

föräldrainformation, drogfria ungdomsevenemang, utbildning, fortbildning och slumpvisa 

drogtester. Kommunledningskontoret, omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen har inte 

genomfört planerade insatser för år 2018 såsom att utveckla och tillämpa ett informativt metodstöd 

om alkohol, narkotika, dopning och tobak att använda på arbetsplatsträffar. 

 

2.5.2. Bedömning 

Sker en uppföljning av att styrdokumenten tillämpas? 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.  

Vi konstaterar att samtliga handlingsplaner följs upp löpande och att det finns rutiner för 

systematiska uppföljningar av efterlevnaden av styrdokument, såväl inom ramen för 

verksamhetsledningssystemet som inom kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollarbete.  

Utifrån vår ärendegranskning konstaterar vi att implementeringen inte alltid fullt ut följer 

regleringarna i beslutade dokument, exempelvis kan nämnas handlingsplan för våldsbejakande 

extremism, strategi för jämställdhet och drogpolitiskt program. Av uppföljningen som delges 

fullmäktige är det svårt att utläsa i vilken utsträckning styrdokumentet är implementerat i 

organisationen. Vidare noterar vi att någon uppföljning av tillämpningen utifrån styrdokumentets 

intentioner inte görs.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vid beredning av ett styrdokument granska dess syfte och 

målsättning i förhållande till befintliga resurser och organisation för implementering.  
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 Revisionell bedömning 
Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att upprättade 

styrdokument är aktuella och att de implementeras i verksamheterna. Vi grundar bedömningen på 

att det finns ändamålsenliga rutiner för att hålla styrdokument aktuella och uppdaterade, att det 

huvudsakligen finns rutiner för att systematisera och klassificera samt att revidera styrande 

dokument. I syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen i hanteringen anser vi att 

kommunstyrelsen bör se till att befintliga rutiner kompletteras med tydliga rutiner för den formella 

hanteringen vid utrangering av styrdokument och rutiner för att förse dokumenten med 

beslutshistorik när fullmäktige beslutar om ändringar i gällande dokument. 

Det finns rutiner för att implementera och följa upp efterlevnaden av styrdokument. Vi anser att 

kommunstyrelsen behöver säkerställa att den uppföljning som delges fullmäktige vad gäller 

tillämpningen av styrdokument ger information om i vilken utsträckning styrdokumentet är 

implementerat i organisationen, liksom att uppföljningen av huruvida dokumentet tillämpas görs 

utifrån styrdokumentets syfte och målsättningar. 

Nedan utvecklar vi bedömningen utifrån kontrollmålen. 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar  

Är dokumenten aktuella och 
uppdaterade? 

 

Uppfyllt 

Vi grundar bedömningen på att 
ändamålsenliga och 
dokumenterade rutiner finns för att 
uppdatera och à jour-hålla 
styrande dokument. Vid 
genomgång av samtliga 
styrdokument på kommunens 
externa webbplats konstaterar vi 
att samtliga dokument har 
publicerats år 2017 eller senare 
även vad gäller de dokument som 
har fastställts av fullmäktige före 
år 2017. 

 

 

Finns rutiner för att 

systematisera och klassificera 

styrande dokument? 

Uppfyllt 

Vi grundar bedömningen på att 
det i verksamhetshandboken inom 
ramen för kommunens 
verksamhetsledningssystem har 
fastställts definitioner av 
förekommande dokumenttyper för 
styrande dokument. Vi konstaterar 
att fastställda definitioner och 
dokumenttyper återspeglas i de av 
fullmäktige fastställda 
styrdokumenten på kommunens 
webbplats. 
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Finns rutiner för att revidera och 
i förekommande fall utrangera ej 
aktuella dokument? 

 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att de 
dokumenterade rutinerna i 
verksamhetshandboken även 
reglerar att en årlig uppföljning 
och översyn av styrdokumenten 
genomförs av 
kommunledningskontorets kansli 
som också involverar 
dokumentansvarig handläggare 
för bedömning av dokumentens 
aktualitet och eventuella behov av 
revidering.  

Vi anser att befintliga rutiner bör 
kompletteras med dels tydliga 
rutiner för den formella 
hanteringen vid utrangering av 
styrdokument i syfte att säkerställa 
att ej aktuella versioner upphävs, 
dels rutiner för att förse 
dokumenten med beslutshistorik 
när fullmäktige beslutar om 
ändringar i gällande dokument. 

  

 

Finns rutiner för att 
implementera beslutade 
styrdokument? 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att rutiner finns för 
att kommunicera ut i 
organisationen att nya 
styrdokument har fastställts, 
reviderats eller utrangerats. 

  
 

Sker en uppföljning av att 
styrdokumenten tillämpas? 

 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att samtliga 
handlingsplaner följs upp löpande 
och att det finns rutiner för 
systematiska uppföljningar av 
efterlevnaden av styrdokument, 
såväl inom ramen för 
verksamhetsledningssystemet 
som inom kommunstyrelsens och 
nämndernas internkontrollarbete.  

Utifrån vår ärendegranskning 
konstaterar vi att 
implementeringen inte alltid fullt ut 
följer regleringarna i beslutade 
dokument, exempelvis kan 
nämnas handlingsplan för 
våldsbejakande extremism, 
strategi för jämställdhet och 
drogpolitiskt program. Av 
uppföljningen som delges 
fullmäktige är det svårt att utläsa i 
vilken utsträckning styrdokumentet 
är implementerat i organisationen. 
Vidare noterar vi att någon 
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uppföljning av tillämpningen 
utifrån styrdokumentets intentioner 
inte görs.  

 

 

3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att snarast tillse att äldre gällande styrdokument förses med 

en dokumentansvarig handläggare. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att vid beredning av ett styrdokument granska dess syfte och 

målsättning i förhållande till befintliga resurser och organisation för implementering. 
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