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KS §2:13 Dnr. KS 2016/0382 

Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för behandling av motioner i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1989-06-12, § 95, med hänvisning till att motioner och dess 
hantering regleras i såväl Kommunallagen som i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

2. Upphäva styrdokumentet Riktlinjer för vänortsverksamheten i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1992-03-23, § 29, med hänvisning till att dokumentet är 
föråldrat då det internationella erfarenhetsutbytet idag sker på andra sätt och genom andra 
kontakter. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för telefoni inom Österåkers kommun, antagen av 
Kommunstyrelsen 2008-09-15, § 157, med hänvisning till att dokumentet inte är att betrakta 
som en riktlinje enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2014-03-10, § 2:9, Begrepp avseende 
styrdokument samt att myndighetens serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen §§ 4 och 5. 

2. Upphäva styrdokument Rikdinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden 
och Baltikum, för anställda i Österåkers kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 
109, med hänvisning till att beslut om resor bestäms av respektive förvaltningschef i enlighet 
med gällande delegationsordning samt befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern 
kontroll. 

3. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor för förtroendevalda i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 110, med hänvisning till att resor ligger inom 
respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och regleras i Bestämmelser avseende arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier samt 
befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern kontroll. 

4. Upphäva styrdokument Riktlinjer för säkerhet avseende resor i tjänsten, antagen av 
Kommunstyrelsen 2010-05-03, §111, med hänvisning till nationella lagar, lokala policyer samt 
avtal på ett heltäckande sätt redan omfattar frågan. 

Sammanfattning 
Med anledning av att vissa styrdokument bedöms vara föråldrade eller av andra skäl bedöms 
sakna relevans föreslås dessa upphävas. Beroende på vilken instans som styrdokumenten har 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 2:13 

antagits ska beslut om upphävande dels ske av Kommunfullmäktige och dels 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:4. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2016-12-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för behandling av motioner i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1989-06-12, § 95, med hänvisning till att motioner och dess 
hantering regleras i såväl Kommunallagen som i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 
2. Upphäva styrdokumentet Riktlinjer för vänortsverksamheten i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 1992-03-23, § 29, med hänvisning till att dokumentet är 
föråldrat då det internationella erfarenhetsutbytet idag sker på andra sätt och genom andra 
kontakter. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Upphäva styrdokument Riktlinjer för telefoni inom Österåkers kommun, antagen av 
Kommunstyrelsen 2008-09-15, § 157, med hänvisning till att dokumentet inte är att betrakta 
som en riktlinje enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2014-03-10, § 2:9, Begrepp avseende 
styrdokument samt att myndighetens serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen §§ 4 och 5. 
2. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor samt särskilt om resor utanför Norden 
och Baltikum, för anställda i Österåkers kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 
109, med hänvisning till att beslut om resor bestäms av respektive förvaltningschef i enlighet 
med gällande delegationsordning samt befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern 
kontroll. 
3. Upphäva styrdokument Riktlinjer avseende resor för förtroendevalda i Österåkers kommun, 
antagen av Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 110, med hänvisning till att resor ligger inom 
respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och regleras i Bestämmelser avseende arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier samt 
befintliga kontrollmoment i Riktlinjer för intern kontroll. 
4. Upphäva styrdokument Riktlinjer för säkerhet avseende resor i tjänsten, antagen av 
Kommunstyrelsen 2010-05-03, § 111, med hänvisning till nationella lagar, lokala policyer samt 
avtal på ett heltäckande sätt redan omfattar frågan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


