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Justerandes signatur  

     

 

§ 145 Dnr 2018-00137  

Beslut om revidering av administrativ art i styrande dokument 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att dokumentansvarig får utföra administrativa 
revideringar i styrande dokument.  

Sammanfattning 

I samband med en översyn av Kinda kommuns styrande dokument har det 
upptäckts ett behov av att kunna utföra administrativa revideringar i antagna 
styrdokument. Syftet med beslutet är att förenkla revideringar av redaktionell art i 
styrande dokument. Exempel på sådan revidering är:  

- Förändrad lagstiftning 

- Förändrad intern organisation i kommunen 

- Borttagande av bilder 

- Stavfel 

De förändringar som detta beslut åsyftar är formalia revideringar som inte 
påverkar dokumentets innehåll eller syfte. Revideringar av politisk eller ekonomisk 
art kräver ett politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
Samtliga förvaltningar 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Beslut om revidering av administrativ art i styrande dokument 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att dokumentansvarig får utföra administrativa 
revideringar i styrande dokument.   

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en översyn av Kinda kommuns styrande dokument har det 
upptäckts ett behov av att kunna utföra administrativa revideringar i antagna 
styrdokument. Syftet med beslutet är att förenkla revideringar av redaktionell art i 
styrande dokument. Exempel på sådana revideringar är:  

 Förändrad lagstiftning 

 Förändrad intern organisation i kommunen 

 Borttagande av bilder 

 Stavfel 

De förändringar som detta beslut åsyftar är formalia revideringar som inte 
påverkar dokumentets innehåll eller syfte. Revideringar av politisk eller ekonomisk 
art kräver ett politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06   

Syfte 

Syftet är att kunna genomföra administrativa revideringar i styrande dokument 
som i längden leder till upprätthållen kvalitet i dokumenten.  

Önskad effekt 

Att styrande dokument ska kunna revideras enklare. 

Berörda 

Styrelse och nämnder 

Förvaltningarna  

 

Samråd 

- 



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

 


