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Styrdokument
Sammanställning av styrdokument som
överförmyndarnämnden omfattas av
Överförmyndarnämndens verksamhet omfattas av olika typer av
styrdokument från både statlig och kommunal nivå. Utöver dessa
har nämnden och förvaltningen tagit fram ytterligare styrdokument.
Nedan redovisas ett urval av de statliga styrdokument, i form av lagar och förordningar, nämnden har att följa i sin verksamhetsutövning.
Även de kommunala styrdokument som överförmyndarnämnden
omfattas av redovisas. Alla stadsövergripande styrdokumenten finns
förtecknade i Stockholms stads budget.
Lagar
Kommunallagen (2017:725)
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Förvaltningslagen (2017:900)
Skadeståndslagen (1972:207)
Personuppgiftslagen (1998:204)
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Arkivlagen (1990:782)
Föräldrabalken (1949:381)
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Förmynderskapsförordningen (1995:379)
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Stadsövergripande styrdokument
Övergripande dokument
 Stockholms stads budget (KF 2018-12-13)
 Kommunstyrelsens avstämningsärende (KS 2018-02-21)
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Ekonomi och upphandling
Försäkringspolicy för Stockholms stad (KF 2004-03-01)
Regler för ekonomisk förvaltning (KF 2018-12-13)
Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet (KF 2016-02-08)
Riktlinjer för direktupphandling (KS 2014-06-18)

IT och telefoni
IT-program för Stockholms stad – Ett program för digital
förnyelse 2013-2018 (KF 2013-04-29)
Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022
(KF 2017-10-02)

Personalområdet
Personalpolicy (KF 2016-09-05)
Stockholms stads rehabiliteringsprocess
Stockholms stads löneprocess
Riktlinjer för nämnders och styrelsers jämställdhets- och
mångfaldsplaner (2009-02-16)
Stockholms stads policy vid föräldraledighet
Tillämpningsanvisningar vid övertalighet
Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (KF 201004-12)
Riktlinjer om mutor och representation (KS 2015-12-02)
Rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (KF 201004-12)




Styrning och uppföljning
Program för kvalitetsutveckling (KF 2017-01-30)
Integrerat system för ledning och uppföljning (KF 2005-1003)



Övrigt
Miljöprogram för Stockholms stad 2016-2019 (KF 2016-0404)
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Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt (KF 2013-11-21)
Stadens interna ledningssystem ILS (KF 2015-11-19)
Reglemente för nämnden
Vision 2040 – Ett Stockholm för alla (KF 2017-01-30)
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Stockholm - en stad för alla. Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 20182023 (KF 2018-05-28)
För ett tryggare och säkrare Stockholm – Stockholms stads
trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 (KF 2018-0219)
Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022
(KF 2017-10-02)
Ensamkommande barn och ungdomar - riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och
ungdomar (KF 2011-03-14)
Program för upphandling och inköp (KF 2016-02-08)
Riktlinjer för direktupphandling (KS 2014-06-18)
Grafisk profil för Stockholms stad






Styrdokument antagna av överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan med budget för 2019 (2019-01-17)
Delegationsordning (2018-09-20)
Internkontrollplan (2019-01-17)
Jämställdhets- och mångfaldsplan (2019-01-17)
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