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KS 2019/436

Kommunstyrelsen

Översyn Styrdokument
Trelleborgs kommuns policy för ledning och styrning anger hur Trelleborgs
kommun ska arbeta med styrdokument och vilka olika begrepp som ska användas i
styrning och ledning av verksamheten. Antalet styrdokument är omfattande och för
att säkerställa en effektiv uppföljning har kommunledningsförvaltningen på
uppdrag av kommundirektören initierat en översyn av Trelleborgs kommuns
styrdokument. Föreligger förslag till beslut gällande styrdokument kopplade till
barns rättigheter.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen arbetar sedan en tid med en översyn av Trelleborgs
kommuns styrdokument – riktlinjer, policys och strategier. Syftet med översynen är
att strukturera, aktualisera och vid behov revidera eller upphäva de dokument som
ska gälla från 2019 och framåt för kommunens strategiska arbete,
verksamhetsplanering och uppföljning. Värt att notera är att en del styrdokument är
lagkrav att ha, såsom Energiplan eller Likabehandlingsplan. Dessa följer inte den
begreppsapparat Trelleborgs kommun har beslutat om för styrdokument, men
motsvarande begrepp kommer att användas för att kategorisera och i layout av
exempelvis Energiplanen som motsvarar en policy.
Dessutom är syftet att säkerställa att en aktuell författningssamling finns tillgänglig
på hemsidan i enlighet med kommunallagen, samt till service för medborgarna i
Trelleborgs kommun. En kommunal författningssamling innehåller kommunala
beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den
kommunala verksamheten i kommunen. Här finns bland annat taxor och avgifter,
lokala föreskrifter men också bolagsordningar och ägardirektiv, arbetsordningar,
reglementen och delegationsordningar samt övriga övergripande dokument.

Barns rättigheter
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19 KF §132 om en Strategi för barns
rättigheter och 2014-10-20 KF §15 om en barnchecklista som styrande dokument
inför politiska beslut. År 2020 blir barnkonventionen lag och därför föreslås en
översyn genomföras hösten 2019 av hur implementeringen ska se ut i Trelleborgs
kommun. Vidare föreslås Strategi för barns rättigheter upphävas i samband med att
beslut om nytt styrdokument antas för att säkerställa att frågan är aktualiserad.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att uppdrag åt kommunstyrelsen att föreslå hur tillämpningen av barnkonventionen
ska genomföras i Trelleborgs kommun,
Att återkomma till kommunfullmäktige senast december 2019 med förslag,
Att upphäva Strategi för barns rättigheter, samt
Att upphäva barnchecklistan.

Skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Barnrättssamordnaren

