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§ 158 Dnr 2018-00135 

Beslut om att upphäva vissa äldre styrande dokument 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige upphäver följande styrande dokument: 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010-2012 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2013-2015 

- Kommunikationspolicy 

- Kommunikationsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt 
eventuell övergång till krigssituation 

- Ledningsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt eventuell 
övergång till krigssituation 

- IT-strategi 

- Övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor för Kinda kommun 2012-2015 

- Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 

- Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i 
Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot 
kriminella motorcykelgäng  

- Framåt genom samverkan – Mål och inriktningsdokument för samarbetet mellan 
Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås 

- Instruktion för personalorgan 

- Normalinstruktion för kommunalt personalorgan 

- Samverkan för tillväxt i Kinda – Strategi- och handlingsprogram 2005-2008 

- Ledningspolicy för Kinda kommun 

- Reviderad policy för Kinda kommuns internationella arbete 

- Handlingsprogram för demokratiarbetet  

- Kommunfullmäktiges målarbete under mandatperioden 

- Bestämmelser om kommunalt lärlingsbidrag 

- Grunder för kommunalt bostadstillägg (KBT) 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen upphäver vidare följande styrande dokument: 

- Interndebitering av arvoden för politiskt arbete 
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- Q-gruppens uppdrag 

Respektive dokument upphör att gälla efter att 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat i ärendet.  

Sammanfattning 

Kommunchefen har tillsammans med förvaltningen gått igenom samtliga styrande 
dokument som idag finns i Kinda kommun.  

Vid genomgången har följande styrande dokument bedömts kunna tas bort 
omedelbart då dessa inte längre är aktuella, innehållet i dessa dokument inte 
längre är relevant eller att innehållet numera finns i andra styrande dokument. 

Formellt behöver beslut om att upphäva dokumenten tas av den instans som 
beslutat om att införa dem, för de aktuella dokumenten är det 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 

Styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige: 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010-2012 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2013-2015 

- Strategi för interkulturell integration 2015-2018 

- Kommunikationspolicy 

- Kommunikationsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt 
eventuell övergång till krigssituation 

- Ledningsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt eventuell 
övergång till krigssituation 

- IT-strategi 

- Övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor för Kinda kommun 2012-2015 

- Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 

- Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i 
Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot 
kriminella motorcykelgäng  

- Framåt genom samverkan – Mål och inriktningsdokument för samarbetet mellan 
Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås 

- Instruktion för personalorgan 

- Normalinstruktion för kommunalt personalorgan 

- Samverkan för tillväxt i Kinda – Strategi- och handlingsprogram 2005-2008 

- Ledningspolicy för Kinda kommun 
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- Reviderad policy för Kinda kommuns internationella arbete 

- Handlingsprogram för demokratiarbetet  

- Kommunfullmäktiges målarbete under mandatperioden 

- Bestämmelser om kommunalt lärlingsbidrag 

- Grunder för kommunalt bostadstillägg (KBT) 

Styrande dokument/beslut beslutade av kommunstyrelsen 

- Interndebitering av arvoden för politiskt arbete 

- Q-gruppens uppdrag 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-31 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Kommunstyrelsens avdelningschefer 
Samtliga övriga nämnder 
Revisionen 
Akten 
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2018-07-31 
Diarienummer 

KINKS 2018-00135 

Kommunfullmäktige 

Beslut om att upphäva vissa äldre styrande dokument 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver följande styrande dokument: 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010-2012 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2013-2015 

- Kommunikationspolicy 

- Kommunikationsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt 
eventuell övergång till krigssituation 

- Ledningsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt eventuell 
övergång till krigssituation 

- IT-strategi 

- Övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor för Kinda kommun 2012-2015 

- Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 

- Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i 
Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot 
kriminella motorcykelgäng  

- Framåt genom samverkan – Mål och inriktningsdokument för samarbetet mellan 
Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås 

- Instruktion för personalorgan 

- Normalinstruktion för kommunalt personalorgan 

- Samverkan för tillväxt i Kinda – Strategi- och handlingsprogram 2005-2008 

- Ledningspolicy för Kinda kommun 

- Reviderad policy för Kinda kommuns internationella arbete 

- Handlingsprogram för demokratiarbetet  

- Kommunfullmäktiges målarbete under mandatperioden 

- Bestämmelser om kommunalt lärlingsbidrag 

- Grunder för kommunalt bostadstillägg (KBT) 

Kommunstyrelsen upphäver vidare följande styrande dokument: 
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- Interndebitering av arvoden för politiskt arbete 

- Q-gruppens uppdrag 

Respektive dokument upphör att gälla efter att 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har tillsammans med förvaltningen gått igenom samtliga styrande 
dokument som idag finns i Kinda kommun.  

Vid genomgången har följande styrande dokument bedömts kunna tas bort 
omedelbart då dessa inte längre är aktuella, innehållet i dessa dokument inte 
längre är relevant eller att innehållet numera finns i andra styrande dokument. 

Formellt behöver beslut om att upphäva dokumenten tas av den instans som 
beslutat om att införa dem, för de aktuella dokumenten är det 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 

Styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige: 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010-2012 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2013-2015 

- Strategi för interkulturell integration 2015-2018 

- Kommunikationspolicy 

- Kommunikationsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt 
eventuell övergång till krigssituation 

- Ledningsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt eventuell 
övergång till krigssituation 

- IT-strategi 

- Övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor för Kinda kommun 2012-2015 

- Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 

- Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i 
Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot 
kriminella motorcykelgäng  

- Framåt genom samverkan – Mål och inriktningsdokument för samarbetet mellan 
Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås 

- Instruktion för personalorgan 

- Normalinstruktion för kommunalt personalorgan 

- Samverkan för tillväxt i Kinda – Strategi- och handlingsprogram 2005-2008 

- Ledningspolicy för Kinda kommun 

- Reglemente för intern kontroll 

- Reviderad policy för Kinda kommuns internationella arbete 

- Handlingsprogram för demokratiarbetet  

- Kommunfullmäktiges målarbete under mandatperioden 
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- Bestämmelser om kommunalt lärlingsbidrag 

- Grunder för kommunalt bostadstillägg (KBT) 

Styrande dokument/beslut beslutade av kommunstyrelsen 

- Interndebitering av arvoden för politiskt arbete 

- Q-gruppens uppdrag 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-31 

Syfte 

Syftet med det nu aktuella ärendet är att formellt upphäva flera äldre styrande 
dokument som inte längre är aktuella eller behövs. 

Önskad effekt 

Tillse att kommunens styrande dokument är aktuella och relevanta. 

Berörda 

Kommunstyrelse och nämnder 

Samråd 

Har skett inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Upphävandet av dessa styra dokument förväntas inte medföra några ekonomiska 
konsekvenser. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

De berörda dokumenten upphör att gälla och tillämpas efter beslut i 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att löpande se över aktualiteten i 
kommunens styrande dokument. 

Återrapportering 

Ärendet är en del i en större genomgång av kommunens styrande dokument och 
förvaltningen kommer att återkomma med ytterligare förslag avseende ändringar i 
dessa. 
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Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Kommunstyrelsens avdelningschefer 
Samtliga övriga nämnder 
Revisionen 
Akten 
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Reviderad version 

Referens 

KINKS 2018-00135 

Förteckning över styrande dokument som föreslås upphävas 

Dokument Kommentar 

Handlingsplan för lika rättigheter 
och möjligheter i Kinda kommun 
2010-2012 

Antagen KF § 101/2010-11-29 

Inaktuell, hanteras i andra 
styrande dokument och genom 
lag.  

Handlingsplan för lika rättigheter 
och möjligheter i Kinda kommun 
2013-2015 

Antagen KF § 60/2013-06-17 

Inaktuell, hanteras i andra 
styrande dokument och genom 
lag. Frågorna hanteras i rutiner 
(arbetsmiljöhandbok m m) som 
ej beslutas politiskt. 

Kommunikationspolicy Antagen KF § 90/2008-10-27 

Föråldrad, hanteras som 
verksamhetsfråga samt genom 
andra dokument. Förslag till ny 
resepolicy finns KS dnr 2017-
00236. 

Kommunikationsplan för allvarlig 
samhällsstörning, extraordinär 
händelse samt eventuell övergång 
till krigssituation 

Antagen KF § 26/2015-02-23  

Ersatt av styrdokument för 
krisberedskap med bilagor, KS 
§ 106/2017-05-08.

Ledningsplan för allvarlig 
samhällsstörning, extraordinär 
händelse samt eventuell övergång 
till krigssituation 

Antagen KF § 95/2005-11-28 

Ersatt av styrdokument för 
krisberedskap med bilagor, KS 
§ 106/2017-05-08.

IT-strategi Antagen KF §26/1997-03-24 

Frågorna hanteras numera 
genom ITSAM (avtal + 
förbundsordning). 

Övergripande handlingsprogram 
enligt lagen om extraordinära 
händelser och lagen om skydd mot 
olyckor för Kinda kommun 2012-
2015 

Antagen KF § 91/2012-08-27 

Nyare version finns, KF § 
49/2016-06-20. 
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Risk- och sårbarhetsanalys, Antagen KF § 38/2008-05-26 

Nyare version finns, KS § 
105/2017. 

Handlingsplan i samverkan med 
kommuner och statliga myndigheter 
i Östergötlands län mot den 
organiserade brottsligheten – i 
synnerhet mot kriminella 
motorcykelgäng 

Antagen KF § 154/2011-10-31 

Ej längre aktuellt. Flertalet av 
de åtgärder som tas upp 
genomförs inom ramen för 
ordinarie verksamhet. 
Anknyter även till övriga 
styrdokument inom 
säkerhetsområdet. 

Framåt genom samverkan – Mål och 
inriktningsdokument för samarbetet 
mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-
Ydre-Tranås 

Antagen KS § 39/2005-05-02 

Ej längre aktuellt även om 
berörda kommuner fortsatt 
samverkar i andra forum. 

Instruktion för personalorgan Avser ett dokument framtaget 
av SKL/Kommunförbundet. 

Hanteras numera i 
kommunstyrelsens 
reglemente. 

Normalinstruktion för kommunalt 
personalorgan 

Antaget av kommunstyrelsen 
1977, se även ovan. 

Samverkan för tillväxt i Kinda – 
Strategi- och handlingsprogram 
2005-2008 

Antagen KF § 76/2004-10-25 

Skriven utifrån dåvarande ESF-
projekt. Ersatt av 
näringslivsstrategi. 

Ledningspolicy för Kinda kommun Antagen KF § 71/2010-08-30 
Finns uppdaterade rutiner som 
berör HR-området. 

Reviderad policy för Kinda kommuns 
internationella arbete 

Antagen KF § 121/2012-11-26 

Stora delar av policyn är 
inaktuell exempelvis vad gäller 
pågående samarbeten. Vissa 
frågor som berör skola m m är 
ej av policykaraktär. Vid behov 
kan en ny policy tas fram 
och/eller inarbetas berörda 
frågor i andra styrande 
dokument t ex inom 
personalområdet, skolan samt 
i mål- och budgetarbetet. 

Handlingsprogram för Antagen KF § X/2002-12-20 
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demokratiarbetet Ersatt av andra dokument som 
mål- och budget, 
majoritetetens plattform m fl. 

Kommunfullmäktiges målarbete 
under mandatperioden 

Antagen KF § 16/2012-02-27 

Avser föregående 
mandatperiod. Numera en del 
av mål- och budget. 

Bestämmelser om kommunalt 
lärlingsbidrag 

Antagen KF § 102/1984 

Ej längre aktuellt. 

Grunder för kommunalt 
bostadstillägg (KBT) 

Antagen KF § 146/1993-12-13 

Ej längre tillämpbar då 
lagstiftningen förändrats. 

Interndebitering av arvoden för 
politiskt arbete 

Antagen KS § 40/1991-02-04 

Ej längre aktuellt. 
Respektive nämnd betalar för 
arvoden oavsett om 
förtroendevald är anställd i 
annan nämnd eller ej. 

Q-gruppens uppdrag Antagen KS § 93/2011-06-07 

Ersatt bland annat av ”Kvalitet 
Kinda” samt mål- och 
budgetdokument. 




