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Dnr KS 2020/174

§6

Delrapportering av uppdrag om översyn av
kommunens struktur styrdokument

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2020-04-27, § 87,
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över kommunens
struktur för styrdokument som gäller för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, samtliga nämnder och chefer på alla nivåer i
organisationen. Förvaltningen fick även i uppdrag att återrapportera
uppdraget under det första kvartalet 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen utreder frågan och har bland annat
konstaterat att strukturen för styrdokument behöver ha en tydlig
hierarki där det framgår på vilka nivåer styrdokument kan beslutas.
Detta är viktigt för att säkerställa att styrningen följer en röd tråd
och att innehåll i olika styrdokument inte blir motstridiga. Vidare
delar många kommuner upp sina styrdokument i kategorier, vilket
syftar till att klargöra vilken typ av styrning det handlar om och
förvaltningen bedömer att denna typ av kategorisering även behövs
i Haninge kommuns struktur för styrdokument.
Då dessa båda förändringar i strukturen utgör väsentliga
förändringar från nuvarande struktur, är förankringen och den
gemensamma förståelsen för konsekvenserna av stor vikt. Det
förslag som förvaltningen föreslår behöver också remitteras till
nämnder och bolag för inhämtning av synpunkter. Förvaltningen
bedömer därför att utredningen behöver mer tid och föreslår att
uppdraget redovisas under andra kvartalet 2021.
Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 87
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen ska återrapportera uppdraget att
ta fram en struktur för styrdokument under det andra kvartalet
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2021.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt
yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen ska återrapportera uppdraget att
ta fram en struktur för styrdokument under det andra kvartalet
2021.
2. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
__________
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