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Översyn av styrdokument avseende informationssäkerhet,
personalpolitik, resor och transporter, IT, ekonomi,
allmänhetens frågestund, ungdomsfrågor, vindkraft,
internationellt arbete samt kost i författningssamlingen
Förslag till beslut
1. Följande styrdokument antas:
a. Riktlinjer för IT-säkerhet
b. Riktlinjer för informationssäkerhet
c. Arbetsmiljö- och hälsopolicy
2. Följande styrdokument antas med reviderade namn:
a. Riktlinjer för kosthållning
b. Riktlinjer för resor och transporter
c. Riktlinjer för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
d. Riktlinjer för allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges
sammanträden
e. Riktlinjer för en alkohol- och drogfri arbetsplats vid Värmdö kommun
3. Följande styrdokument upphävs:
a. Policy för rökfri arbetstid
b. Rehabiliteringspolicy
c. Jämställdhetsplan för Värmdö kommun
d. Policy för tvärsektoriellt ungdomsarbete
e. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete
f. Vindkraftspolicy
g. Policy för utbyggnad av 3G / UMTS – nätet i Värmdö kommun
h. Policy för informationssäkerhet
i. IT-säkerhetspolicy
4. Strategisk plan för ungdomsdialog antas med reviderat namn.
5. Följande styrdokument upphävs:
a. Riktlinjer för skönhetsråd
b. Riktlinjer för tvärsektoriellt ungdomsarbete
c. IT-Infrastrukturprogram
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d. Riktlinjer för kanalisation för IT-infrastruktur
e. Riktlinjer för informationssäkerhet
6. Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.12 revideras med en delegation
till kommundirektören att utse Dataskyddsombud.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige, p. 1-3
Kommunstyrelsen, p. 4-6

Sammanfattning
I detta ärende redovisas de styrdokument i författningssamlingen som hittills med
anledning av uppdraget från kommunfullmäktige att genomföra en översyn av
författningssamlingen bedöms behöva upphävas, byta namn och/eller revideras av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Arbetet med översynen fortsätter och
ärendet behandlar således inte alla styrdokument som är i behov av revidering eller
upphävning.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2017 riktlinjer för styrdokument och gav i
samband med detta beslut kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av
författningssamlingen gällande ändamålsenlighet, aktualitet samt överensstämmelse
med riktlinjerna. Nämnderna har fått i uppdrag att genomföra liknande översyn för sina
styrdokument som ligger utanför författningssamlingen.

Ärendebeskrivning
I Värmdö kommuns författningssamling ingår det för närvarande 137 styrdokument.
Författningssamlingen består av följande kategorier av styrande dokument:
 Vision Värmdö 2030
 Stadgande styrdokument1
 Övergripande aktiverande och normerande styrdokument (alla styrdokument
som beslutas av kommunfullmäktige samt även kommunstyrelsen i de fall att
dessa berör andra nämnder)
 Alla lagstadgade styrdokument
I detta ärende redovisas de styrdokument i författningssamlingen som hittills med
anledning av översynen bedöms behöva upphävas, byta namn och/eller revideras av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Arbetet med översynen fortsätter och
ärendet behandlar således inte alla styrdokument som är i behov av revidering eller
upphävning.

Bedömning
Utifrån uppdraget från kommunfullmäktige har ett antal styrdokument identifierats som
Definieras som följande typer av styrdokument: föreskrifter, reglementen, delegationsordningar,
bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv för kommunens bolag, kommunens taxor och avgifter,
firmateckningsordningar, arbetsordningar och styrdokument om arkiv- och dokumenthantering.
1
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behöver upphävas då de av olika anledningar inte längre är inaktuella. Därutöver
behöver även ett antal styrdokument byta namn för att stämma överens med begreppen i
riktlinjerna för styrdokument. Fyra styrdokument bedöms vara i behov av revidering.
Nedan redovisas de förändringar som föreslås i ärendet och motivering till dessa.
Styrdokument som revideras
Riktlinjer för IT-säkerhet och informationssäkerhet
Inför övergången från personuppgiftslagen (PUL) till dataskyddsförordningen (GDPR),
den 25 maj 2018, revideras och aktualiseras befintliga styrdokument för IT-säkerhet och
informationssäkerhet. Riktlinjer för IT-säkerhet avser säkerheten kommunens data- och
informationssystem, datanät, datorer och övrig datautrustning.
Informationssäkerhetspolicyn behandlar kommunens informationstillgångar oberoende
om den behandlas manuellt eller med informationsteknologi. I styrdokumenten fastställs
vägledande principer för IT- respektive informationssäkerhet samt organisation och
ansvar definieras.
Det föreslås att tidigare riktlinjer och policy för informationssäkerhet samt ITsäkerhetspolicy upphävs för att ersättas med riktlinjer för informationssäkerhet och
riktlinjer för IT-säkerhet som båda beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsmiljö- och hälsopolicy för Värmdö kommun
Policyn har reviderats för att förtydliga att dokumentet inte innehåller mål, utan målen
utgör syftet med arbetsmiljö- och hälsopolicyn. Revidering har också gjorts kring
medarbetarenkäten, som bedöms bara behöva rapporteras till kommunstyrelsen i
egenskap av personalorgan i kommunen.
Styrdokument som byter namn
Nedanstående styrdokument bedöms behöva byta namn för att överensstämma med
definitionerna av styrdokument i riktlinjerna. I övrigt sker inga andra revideringar i
styrdokumentet, om inte annat står under notering. Små kompletteringar har gjorts för
att dokumentet innehållsmässigt ska stämma överens med mallar och riktlinjerna.
Tidigare namn
Riktlinjer för
ungdomsdialog
Kostpolicy
Rese- och
transportpolicy
Policy för
föreningsbidrag och
kommunal
medfinansiering
Regler för
allmänhetens
frågestund vid
kommunfullmäktiges

Nytt namn
Strategisk plan för
ungdomsdialog
Riktlinjer för
kosthållning
Riktlinjer för resor
och transporter
Riktlinjer för
föreningsbidrag och
kommunal
medfinansiering
Riktlinjer för
allmänhetens
frågestund vid
kommunfullmäktiges

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Notering

Kommunfullmäktige

Kompletterats
med inledning,
syfte/omfattning
och uppföljning,
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sammanträden
Alkohol- och
drogpolicy för
anställda vid Värmdö
kommun

sammanträden
Riktlinjer för en
alkohol- och drogfri
arbetsplats vid
Värmdö kommun

Kommunfullmäktige

se bilaga.
Kompletterats
med uppföljning,
se bilaga.

Styrdokument som upphävs
Nedanstående styrdokument bedöms behöva upphävas enligt den motivering som
framgår av tabellen.
Namn
Policy för rökfri arbetstid
Rehabiliteringspolicy
Jämställdhetsplan för
Värmdö kommun

Riktlinjer för skönhetsråd
Riktlinjer för
tvärsektoriellt
ungdomsarbete
Policy för tvärsektoriellt
ungdomsarbete
Strategi för
Värmdö kommuns
internationella arbete

Vindkraftspolicy

Policy för utbyggnad av
3G / UMTS – nätet i
Värmdö kommun

Motivering
Policyn ingår som del av
arbetsmiljö- och
hälsopolicyn
Policyn ingår som del av
arbetsmiljö- och
hälsopolicyn
Jämställdhetsplanen har
ersatts av aktiva åtgärder
enligt nya
diskrimineringslagen,
vilket gör planen inaktuell.
Rådets arbete har avslutats
och det har inte varit aktivt
på flera år
Riktlinjerna ingår som del
av strategiska plan för
ungdomsdialog
Policyn ingår som del av
strategisk plan för
ungdomsdialog
Strategin är inaktuell och
det bedöms att kommunen
redan bedriver ett
internationellt arbete som
inte behöver konkretiseras
i ett styrdokument.
Policyn sammanfattar i
stora delar existerande
lagar och rikstäckande
kring vindkraft. Många av
frågorna är dessutom
under Länsstyrelsens
beslutsfattning
Policyn är inaktuell.
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Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
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IT-Infrastrukturprogram
Riktlinjer för kanalisation
för IT-infrastruktur

Styrdokumentet ingår som
en del av
bredbandsstrategin.
Riktlinjerna ingår som en
del av bredbandsstrategin.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Förändring av kommunstyrelsens delegationsordning md anledning av införande
av Dataskyddsombud
Med anledning av övergången från personuppgiftslagen (PUL) till
dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj, behöver kommunstyrelsens
delegationsordning revideras. Istället för personuppgiftsombud i personuppgiftslagen
ska den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen utse ett
dataskyddsombud. Det föreslås att punkt 1.12 revideras till beslut om att utse
dataskyddsombud och att det beslutet delegeras till kommundirektör.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut medför inga särskilda konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Översynen av styrdokument ämnar skapa ändamålsenliga och tydliga styrdokument som
ska göra det enklare för medborgaren att följa vad som gäller för Värmdö kommun.
Konsekvenser för barn
Förslaget medför inga direkta konsekvenser för barn utöver det som identifierats för
medborgare i övrigt.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen tillsammans med berörda
avdelningar och sektorer.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Handling
Riktlinjer för IT-säkerhet
Riktlinjer för informationssäkerhet
Arbetsmiljö- och hälsopolicy
Strategisk plan för ungdomsdialog
Riktlinjer för kosthållning
Riktlinjer för resor och transporter
Riktlinjer för föreningsbidrag och kommunal
medfinansiering
Riktlinjer för allmänhetens frågestund vid
kommunfullmäktiges sammanträden
Riktlinjer för en alkohol- och drogfri arbetsplats vid
Värmdö kommun

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
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Nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Handling
Policy för rökfri arbetstid
Rehabiliteringspolicy
Jämställdhetsplan för Värmdö kommun
Riktlinjer för skönhetsråd
Riktlinjer för tvärsektoriellt ungdomsarbete
Policy för tvärsektoriellt ungdomsarbete
Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete
Vindkraftspolicy
Policy för utbyggnad av 3G / UMTS – nätet i Värmdö
kommun
IT-Infrastrukturprogram
Riktlinjer för kanalisation för IT-infrastruktur

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs ej

Sändlista för beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Personalavdelningen
Avdelningen för digital utveckling
Säkerhets- och serviceavdelningen
Författningssamlingen

Camilla Broo
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorchef administration
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