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Beskrivning av Sandvikens kommuns styrdokument

Dokument som uttrycker den politiska viljan
VISION – övergripande måldokument, beskriver den framtid organisationen strävar mot

POLICY – Gemensamt förhållningssätt, viljeinriktning, principer inom ett område i allmänt hållna formuleringar. 
Kortfattad vägledning för att nå önskad nivå/tillstånd. Innehåller inte mål.

PROGRAM – Beskriver inriktningen inom ett område för att styra mot en förändring. Innehåller mål och 
prioriteringar. Inga detaljerade anvisningar

PLAN – Lagstadgade benämningar på styrdokument t. ex. Översiktsplan, Detaljplan

RIKTLINJE – Hur en fråga hanteras. Högre detaljeringsgrad än i en policy. Regler eller material av 
informationskaraktär ska inte finnas om det inte är nödvändigt för förståelse.

REGLEMENTE – ansvarsområde och arbetsformer

Grundläggande styrning 
ARBETSORDNING – Föreskrifter som behövs för handläggningen av Kommunfullmäktiges sammanträden.

REGLEMENTEN – Föreskrifter om nämndernas och revisionens verksamhet och arbetsformer. 
Partssammansatta organs uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer

DELEGATION – Överlämnande av beslutsrätt från KF till nämnd eller från nämnd till utskott, ledamot eller 
tjänsteman, i visst ärende eller grupp av ärenden.

BOLAGSORDNING – Aktiebolags/handelsbolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger 
ramarna för verksamheten.

ÄGARDIREKTIV / ÅRLIGA UPPDRAG – Ägarens viljeinriktning med ett bolags verksamhet utöver vad som 
framgår av bolagsordning

KOMMUNALA TAXOR – Beslut om taxor ska enligt kommunallagen beslutas av KF

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER. STADGOR – Kommunala föreskrifter av bindande karaktär som riktar sig 
mot allmänheten.

Tjänstemannadokument
VERKSAMHETS- & ARBETSPLANER – Planer utarbetas årligen och anger utförligt vad som ska göras, vilka 
som är ansvariga och när olika aktiviteter ska vara klara.

RUTINER & REGLER – En sammanställning av aktiviteter inom ett visst område som anger hur en uppgift 
ska utföras. Effekten i verksamheten ska följas upp. Ska vara tydliga och inte medge egna tolkningar.



Partistöd

Till varje i fullmäktige representerat parti betalas ett grundstöd på 20 % av 
riksdagsmannaarvodet. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.

Till parti, som upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas ett grundstöd på 18 % av 
riksdagsmannaarvodet ett år efter det representationen upphörde.

Partistöd utgår vidare:

 med 73 % av riksdagsmannaarvodet per mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen

 som stöd till förtroendemannautbildning med ett belopp motsvarande 7 % av 
riksdagsmannaarvodet per mandat i kommunfullmäktige

Stöd till de politiska ungdomsorganisationerna utgår med ett grundbelopp motsvarande 37 % 
av riksdagsmannaarvodet samt ett belopp som motsvarar 10 % av respektive moderpartis 
partistöd exklusive förtroendemannautbildning.

Kommunstyrelsen har i beslut den 18 december 2000, § 199, beslutat att följande villkor ska 
gälla för utbetalning av stöd till de politiska ungdomsorganisationerna:

 Den politiska ungdomsorganisationen ska ha antagit stadgar och valt styrelse och 
revisor(er) samt ha aktiv verksamhet i kommunen det år bidraget avser.

 Innan bidraget betalas ska organisationen, om den inte är nybildad, överlämna antagen 
årsberättelse med revisionsutlåtande för senaste verksamhetsåret till kommunfullmäktige 
genom att dokumenten lämnas till registrator på kommunledningskontoret

Parti har ansvaret för arbetsmiljön för sina förtroendevalda

Utbetalning

Utbetalning av partistöd sker två gånger per år, 50 % av beviljat partistöd betalas den 1 
februari och 50 % fyra veckor efter kommunfullmäktiges möte i september. Beloppen 
avrundas till närmaste hela hundratal kronor.

Utbetalning av stöd till de politiska ungdomsorganisationerna sker efter att villkoren för att få 
stöd är uppfyllt. Utbetalning sker en gång per år och beloppen avrundas till närmaste hela 
hundratal kronor.

Redovisning av partistöd

Partierna ska årligen till fullmäktige lämna en skriftlig redovisning hur partiet använt 
partistödet. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
fullmäktige senast 30 juni.

Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. Den av partiet utsedda granskarens 
uppgift är att kontrollera om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Redovisning och undertecknad granskningsrapport lämnas till registrator på 
kommunledningskontoret. Framtagen redovisningsmall kan användas, se bilaga.

Fullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 
redovisning och granskningsrapport i tid.
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