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Översyn styrdokument 2016 

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

Ärendet 

Syftet med styrdokument är att styra verksamheten på ett gemensamt och 

normerande sätt. Styrdokumenten ska ange vad som gäller för att bedriva en 

ändamålsenlig verksamhet. För att fylla en sådan funktion behöver styrdokumenten 

vara aktuella. Samordningsförbundets styrelse har i verksamhetsplanen för år 2016 

beslutat om en översyn av förbundets styrande dokument. Bakgrunden är att flera av 

dokumenten skapades i samband med förbundets uppstart och någon gemensam 

översyn av dessa har inte gjorts för att säkerställa aktualiteten sedan dess.  

 

Förbundsordningen som lägger grunden för förbundets verksamhet och vilken 

beslutas av medlemmarnas fullmäktige, eller motsvarande, har varit i behov av 

revidering för att bland annat tydliggöra vad som gäller för förbundets styrelse vid ny 

mandatperiod. Förbundsordningen har under hösten varit ute på remiss och ett 

slutgiltigt förslag för antagande i fullmäktige är framtaget och skickas ut i november 

2016 för antagande hos medlemmarna. Förbundsordningen kommer att träda i kraft 1 

juli 2017 efter antagande hos medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande.    

 

En genomlysning av samtliga övriga styrdokument är också genomförda under året. 

Detta har resulterat i revideringar och uppdateringar av samtliga styrdokument. 

Styrdokumenten har i vissa fall ändrat namn för att bättre ligga i linje med vad de 

syftar till.  

 

Några av styrdokumenten har reviderats och beslutats om vid tidigare 

beslutsprocesser under året: Besluts- och attestordningen, Riktlinjer för stöd till 

arbetsintegrerande sociala företag, Upphandlingspolicy, Policy för finansiering av 

samverkansinsatser, Resepolicy. Några kommer att fattas beslut om på föreliggande 

möte: Finansiella mål, Ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter. 

 

I tre fall kräver revideringen ett remissförfarande till stadsarkivet innan 

styrdokumenten kan tas upp för beslut i styrelsen, Allmän handling, 

dokumenthanteringsplan samt Bevarande och gallringplan. Stadarkivet har endast 

hunnit hantera allmän handling innan sista styrelsemötet för året 25 november. 

Tidigare har dessutom endast bevarande och gallringsplan varit nödvändig att ta upp 
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för beslut i styrelsen. Stadarkivet har angett att samtliga dessa tre dokument ska 

godkännas av styrelsen för att uppfylla gällande krav. Detta innebär att beslut i 

styrelsen kan tas i mars 2017 för dessa tre dokument. 

 

De styrdokument som gåtts igenom beskrivs i separat bilagd tabell. 

 

Bedömningen är att en noggrann och komplett genomgång över vilka aktuella 

styrdokument som krävs inom förbundet för en ändamålsenlig verksamhet är 

genomförd under år 2016. I samband med mötet i mars kommer därför förslaget vara 

att styrelsen godkänner att alla övriga styrdokument som inte ingår i denna översyn 

upphävs för att öka tydligheten för en effektivt bedriven verksamhet och för att 

slippa osäkerhet kring vad som är antagna styrdokument eller ej. Exempel på sådana 

dokument som föreslås inte längre gälla är beslut om faddrar från styrelsen och kring 

representanter i förbundsberedningen. På detta sätt ökar möjligheten till en tydlig 

styrning för förbundets verksamhet. För att ytterligare öka tydligheten kommer 

styrdokumenten beaktas då en  internkontrollplan görs vilken förbundet kommer att 

tar fram för år 2017.   

 


