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Åstorps styr- och
ledningsmodell i korthet

Resultat och effekter för invånarna analyseras 
löpande, för att vi ska kunna dra lärdomar och 
förbättra våra verksamheter. Styrmodellen 
tydlig gör också ansvaret och befogenheterna  
för kommunkoncernens olika beslutsorgan och 
beslutsnivåer.

Åstorps styr- och ledningsmodell bidrar  
till en struktur där vi går från vision och  
mål till genomförande och effekt. Med styr- 
och ledningsmodellen säkerställer vi att den 
politiska viljan för vår samhällsutveckling 
får genomslag i verksamheterna, att resurser 
hanteras effektivt och att mål uppnås.

Genom att samverka utifrån ett helhets- 
perspektiv och värna om tilliten till varandra 
tar vi fortsatt tillvara på all den kompetens 
och allt det engagemang som finns i  
Åstorps kommun! Jonas Jönsson, kommunchef

Modellen omfattar kommunkoncernens principer för styrning 
och ledning, i form av tillitsbaserad styrning och god ekonomisk 
hushållning. Därtill beskriver styr- och lednings modellen den 
övergripande visionsstyrningen och hur denna hänger ihop med 
verksamhetsplaneringen och styrningens olika faser. 
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1. Principer för styrning och ledning

Åstorps kommunkoncern utgår från tillit som 
grundprincip för styrning och ledning. Det inne-
bär att styrning och ledning präglas av ett hel-
hetstänkande där verksamheterna samverkar 
över gränser för att lösa samhällsuppdraget,  
med fokus på invånarna som vi möter i våra 
kärnverksamheter. Stödfunktioner och adminis-
tration skapar förutsättningar för en god service 
till invånarna. Tillit och öppenhet är grunden  
för en effektiv samverkan, där vi hittar gemen-
samma och smarta lösningar på kommunens  
utmaningar.

Styr- och ledningsmodellen utgår från vår organi-
sation och förvaltningsstruktur för att konkretisera 
tillitsbaserad styrning enligt följande  principer:

 Vi lägger fokus på effekter för invånarna  
 – Genom att säkerställa kvaliteten i  
 leveransen till invånarna inom ramen för  
 verksamhetens uppdrag och mål. 

 Vi värnar om medarbetarens inflytande och  
 eget ansvar – Genom att medarbetaren ska  
 kunna leverera kvalitet i sitt uppdrag, tänka  
 nytt, ta ansvar och ta initiativ till förbättring. 

 Vi samverkar utifrån ett helhetsperspektiv  
 – Genom att aktivt och gemensamt ta ansvar  
 för helheten hittar vi lösningar och förbätt- 
 ringar över förvaltningsgränser och mellan  
 kommunen och dess bolag.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär  
att delegera befogenheter och välkomna med-
arbetarnas inflytande. Tilliten förutsätter tydliga 
ramar och mandat inom vilka medarbetare kan 

samarbeta och påverka arbetssätt och beslut. 
Därtill behöver vi säkerställa likvärdigheten i 
 relationen och servicen till invånarna.

1.2 God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner ska ha god 
ekonomisk hushållning. Det innebär att kommu-
nens begränsade resurser ska användas effektivt 
genom att planera för en hållbar ekonomi. En stabil 
och uthållig ekonomi är en förutsättning för att 
trygga en bra verksamhet som tillgodoser invån-
arnas krav på tjänsteutbud och service, anpassad 
till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och 
ändamålsenlighet. Kommunfullmäktige beslutar 
årligen i budgeten om mål för både verksamhet 
och ekonomi – så kallade inriktningsmål och 
 finansiella mål. De definierar vad god ekonomisk 
hushållning innebär i kommunen och anger med 
vilka ekonomiska ambitioner verksamheten  
ska bedrivas.

1.1 Tillitsbaserad styrning och ledning
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbets-
sätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarnas behov, där 
varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa 
förmåga, integritet och hjälp villighet.
(Tillitsdelegationen, Rapport 2017-10-30, s. 15)



Styr-  och ledningsmodel l  för  Åstorps kommunkoncern  |  76 |  Styr-  och ledningsmodel l  för  Åstorps kommunkoncern

Med kompetens, 
tillit och samverkan 

gör vi skillnad!
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2. Så styrs Åstorps kommun

Styr- och ledningsmodellen ger en struktur för att gå från vision 
och mål till genomförande och effekt. Modellen visualiseras  
i figuren nedan med visionsstyrning och verksamhetsplan  
i figurens mitt och styrprocessen i flödet runt om.

Analys &
utveckling

Analys &
utveckling

Analys &
utveckling

Analys &
utveckling

Uppföljning

Omvärlds-
analys

Genom-
förande

Planering

Förvaltningens plan
för verkställande

Vision

Nämndsmål

Inriktningsmål

VISIONSSTYRNING

– Nyckeltal

VERKSAMHETSPLAN

Åstorps styr- och ledningsmodell

2.1 Visionsstyrning
Visionsstyrningen utgör styr- och lednings-
modellens fundament och består av kommunens 
vision och kommunfullmäktiges inriktnings - 
mål. Dessa uttrycker den kommunövergripande 
politiska viljan och ambitionen för vad vi strävar 
mot. Vision och inriktningsmål finns att läsa i  
sin helhet i bilagan till styrmodellen.

Vision
Kommunens vision anger den övergripande  
viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun 
och samhälle ska vara. Visionen ska både styra 

och engagera till utveckling. Det är utifrån visio-
nen som kommunfullmäktiges inriktningsmål 
tas fram och allt arbete inom kommunkoncernen 
ska syfta till att förverkliga visionen. Visionen 
följs upp varje mandatperiod och den nuvarande 
visionen gäller till år 2030.

Inriktningsmål
Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål är fram-
tagna utifrån visionen och politiska prioriteringar. 
Dessa inriktningsmål styr både nämndernas,  
styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. 
Inriktningsmålen fångar även upp hållbarhets-
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perspektiven och målsättningarna i Agenda 
2030, anpassade efter kommunkoncernens verk-
samheter och förutsättningar. I samband med en 
ny mandatperiod utvärderas inriktningsmålen 
och justeras om så behövs.

2.2 Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är huvuddokumentet för 
nämndernas och styrelsernas interna styrning 
och planering. Den omfattar två delar: nämnds-
mål och internbudget (som antas av nämnden) 
samt förvaltningens plan för verkställande (som 
ägs av förvaltningen). I avsnittet Planering och 
omvärldsanalys (2.3) finns en beskrivning av  
hur verksamhetsplan och internbudget tas fram.

Nämndsmål
Med vision och inriktningsmål som utgångs punkt 
för vad som ska uppnås, sätter nämnderna mål 
som ska bidra till de effekter som kommunfull-
mäktige vill uppnå. Nämndsmålen ska klarlägga 
nämndens ambition inom ramen för inriktnings-
målen. Därmed tydliggörs också verksam hetens 
syfte och uppdrag. Nämnderna styr över sina 
nämndsmål och kan revidera dessa årligen  
när en ny verksamhetsplan tas fram. Samtliga 
nämnder ska ha minst ett nämndsmål kopplat 
till varje inriktningsmål. En nämnd bör inte ha 
mer än tre nämndsmål per inriktningsmål. Till-

sammans med nämndsmålen beslutar nämnden 
om vilka nyckeltal som ska användas i uppfölj-
ningen av målen.

Förvaltningens plan för verkställande
Förvaltningens plan för verkställande ingår som 
en del i verksamhetsplanen och beskriver hur 
nämndens mål och uppdrag ska omsättas i prak-
tiken, det vill säga hur verkställandet ska gå till 
och vad förvaltningen planerar att genomföra 
under kommande verksamhetsår för att nå målen. 
Förvaltningen redovisar sin plan för verkställande 
för nämnden.

2.3 Planering och omvärldsanalys
Planeringen i kommunen består förenklat av 
budgetprocess och verksamhetsplanering. Inom 
de kommunala bolagen utgår planeringen ifrån 
den inriktning som ges av bolagsordning och 
ägardirektiv.

Kommungemensam omvärldsanalys
Planeringen för kommande budgetår inleds  
med att en kommungemensam omvärldsanalys 
görs. Analysen syftar till att skapa en gemensam 
beskrivning och förståelse av kommunens resultat 
och utveckling utifrån inriktningsmålen, samt att 
identifiera långsiktiga trender och omvärldsför-
ändringar som påverkar hela kommunkoncernen. 

Vision &
inriktningsmål Förvaltningar Genomförande

Mervärde för invånarna

Kommunstyrelsens budgetberedning:
Beslut om planeringsförutsättningar
och preliminära ramar

Kommungemensam
omvärldsanalys och
förvaltningsspecifika
omvärldsanalyser

BUDGET MED RAMAR VERKSAMHETSPLAN

Kommun-
fullmäktige

Nämnder och
styrelser

Internbudget &
nämndsmål

Plan för
verkställande

Kommunens planeringsprocess
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Analysen grundar sig på nyckeltal, öppna jäm-
förelser och verksamheternas uppföljningar.  
Den kommungemensamma analysen görs av 
gruppen Forum för analys, som sammankallas 
av kommunchef.

Förvaltningarnas omvärldsanalyser
Förvaltningarnas omvärldsanalyser tas fram  
parallellt med den kommungemensamma 
omvärldsanalysen. Processerna hänger ihop och 
förvaltningarnas analyser bygger på den kom-
mungemensamma omvärldsanalysen och bely-
ser vilka effekter omvärlden får på den egna 
verksamheten och dess utveckling. Nämnderna 
antar omvärldsanalyserna och lämnar in dessa 
som underlag till kommunstyrelsen inför budget-
beredning.

Omvärldsanalyserna innehåller följande 
perspektiv:

Kapacitet och resultat

Vilka slutsatser kan vi dra från förra årets 
 resultat?

Vilka utvecklingsområden finns framåt och 
hur möter vi upp dessa för att nå målen?

Vilka resurser (personal, kapital och material) 
behövs för att nå målen?

Risk och kontroll

Vilka risker, trender och förändringar 
ser vi framåt i verksamheterna och  
i omvärlden?

Är riskerna kända och vilka risker behöver 
verksamheten hantera vidare?

Hur säkerställer vi att uppsatta mål nås?

Är den löpande kontrollen över utvecklingen 
inom verksamheten tillräcklig?

Budgetberedning, planerings-
förutsättningar och budgetbeslut
Budgetberedningen inleds med att lednings-
gruppen tar fram ett förslag med en budget i 
 balans utifrån omvärldsanalyserna. Därefter tar 
den politiska beredningen vid. Innan sommar-
uppehållet beslutar kommunstyrelsen om plane-
ringsförutsättningar och nämndernas prelimi-
nära ramar. I planeringsförutsättningarna ingår 
de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
år och de ligger till grund för den budget som 
 sedan beslutas. Budgetbeslut fattas i kommunfull-
mäktige i slutet av året. I budgeten ingår inrikt-
ningsmålen samt nämndernas och styrelsernas 
ramar. Budgeten fastställer vad god ekonomisk 
hushållning innebär för Åstorps kommun.

Verksamhetsplaner presenteras i nämnderna:
• Nämnd antar internbudget och nämndsmål
• Förvaltning redovisar plan för verkställande

Budget med planår antas
i kommunfullmäktige

Politiskt budgetarbete och
förvaltningarnas internbudgetarbete

Kommungemensam omvärldsanalys 
utifrån inriktningsmålen

Omvärldsanalys per förvaltning

Beslut om omvärldsanalys
i nämnderna

Bokslutsdag
Nämnderna lämnar in beslutad
omvärldsanalys till kommun-
styrelsen inför budgetberedning 

Budgetberedning i ledningsgruppen
Budgetberedning i kommunstyrelsen

Beslut om planeringsförutsättningar och
preliminära ramar i kommunstyrelsen
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Verksamheternas uppföljning
till årsredovisning
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Kommungemensam analys
utifrån inriktningsmålen

Månadsuppföljning*

Bokslutsdrag

Årsredovisning fastställs i KF
Delårsrapport fastställs i KF

Intern kontroll – 
uppföljning och plan tas i KS

* Alla månader utom dec, jan, juni och juli

Planering och omvärldsanalys i årshjul
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Verksamhetsplan och internbudgetarbete
Verksamhetsplanen är ett instrument för att nå 
uppsatta mål. Den skapar transparens och förut-
sättningar för en bra dialog mellan politik och 
förvaltning. Verksamhetsplanen består av två  
delar. Den första delen utgörs av nämndsmål och 
internbudget och antas av nämnden. Den andra 
delen är förvaltningens plan för verkställande. 
Den ägs av förvaltningen och kan revideras av 
förvaltningen utan att det kräver beslut av nämnd/ 
styrelse. Eventuella ändringar sker genom en  
dialog mellan förvaltning och nämnd.

I verksamhetsplanen ingår lagkrav och uppdrag 
(inklusive dess förutsättningar och omfattningar) 
samt nyckeltal för att följa upp nämndsmålen. 
Nämndens/styrelsens arbete med internbudget 
och verksamhetsplan påbörjas när kommun-
styrelsen beslutat om planeringsförutsättningar 
och nämndernas preliminära ramar. Arbetet 
utgår ifrån de preliminära ramarna av medel   
på verksamhetsnivå. Om förändring skulle ske
i den slutgiltiga budgeten justeras internbud-
geten därefter.

2.4 Uppföljning
Genom att regelbundet följa upp verksamheten 
kan vi värdera vår måluppfyllelse samt hur väl  
vi har löst samhällsuppdraget och skapat god 
service till invånarna. Uppföljningen säkerställer 

god ekonomisk hushållning och omfattar både 
verksamhets-, personal- och ekonomiperspektiv.

I uppföljningen ligger fokus på att följa upp lång- 
siktiga systemeffekter och mervärde för invånarna, 
istället för enskilda mätvärden. I en tillitsbase -
rad uppföljning betonas vikten av lärande och 
utveckling genom att lyfta både goda exempel 
såväl som utmaningar. För att avgöra om verk-
samheten nått uppsatta mål och önskade effekter 
för invånarna, utgår uppföljningen ifrån följande 
perspektiv:

Kapacitet och resultat

Vad blev resultatet för verksamhet, personal 
och ekonomi?

Uppnåddes önskade effekter?

Har verksamheten använt sina resurser  
(personal, kapital och material) rätt för att 
nå målen?

Risk och kontroll

Vilka risker och förändrade förutsättningar 
har verksamheten hanterat?

Har verksamheten nått uppsatta mål och 
följt budget?

Har styrning och löpande kontroll fungerat 
 tillfredsställande?

Kommunfullmäktige
(även revision) Kommunstyrelse Nämnder Förvaltningar Chefer &

medarbetare

Kommunövergripande
uppföljning (kommunstyrelsens

uppsiktsplikt)

Uppföljning till
årsredovisning/
delårsrapport

Uppföljning
till bokslut

Uppföljning och
verksamhetsanalys

Kommunens
årsredovisning/delårsrapport

Månadsrapport och
intern kontroll

Månadsrapport och
intern kontroll

Kommunens uppföljningsprocess
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Årsredovisning och delårsrapport
I kommunkoncernens årsredovisning värderas 
inriktningsmål och kommunkoncernens ekono-
miska ställning. Syftet är att slå fast om kommu-
nen haft god ekonomisk hushållning under året 
eller inte. Kommunstyrelsen har genom sin upp-
siktsplikt ansvar för att sammanställa nämndernas 
uppföljningar och rapportera den kommun över- 
gripande uppföljningen till årsredovisningen. 
Delårsuppföljningen följer samma principer.  
Inriktningsmålen följs upp genom en kommun-
gemensam analys av nyckeltal och öppna jäm-
förelser samt utifrån verksamheternas uppfölj-
ningar. Verksamhetsplanen och de antagna 
nämndsmålen följs upp av respektive nämnd/
styrelse i deras års- och delårsbokslut med för-
valtningsberättelse. Även i uppföljningen av 
nämndsmål används nyckeltal. Nyckeltalen ska 
mäta effekterna för invånarna och gå att jämföra 
med andra kommuners mätvärden, exempelvis 
via databasen Kolada. Det kan ibland behövas  
flera nyckeltal till ett mål för att möjliggöra en 
analys och bedömning av den totala målupp-
fyllnaden.

Månadsuppföljning
I månadsuppföljningen följs perspektiven  
eko nomi, verksamhet och personal upp löpande 
av respektive nämnd/styrelse. I månaduppfölj-

ningen redovisas även åtgärdsplaner om det 
upptäcks ett negativt resultat eller kvalitetsbris-
ter i verksamheten. Det ekonomiska ansvaret  
ligger på den organisatoriska nivå där kostna- 
derna kan påverkas och förutsätter ett delegerat 
budgetansvar ut till första linjens chefer. De  
ansvarar för att vidta åtgärder så att ekonomisk 
balans, verksamhetskvalitet och en god arbets-
miljö upprätthålls via en åtgärdsplan. Om inte 
tillräckliga åtgärder vidtas ska detta hanteras i 
samråd med närmaste chef.

Intern kontroll
En god intern kontroll förebygger, upptäcker 
och åtgärdar fel och brister som kan hindra att 
kommunen når sina mål på ett säkert och effek-
tivt sätt. Intern kontroll syftar till att skapa en 
transparent och rättssäker verksamhet genom 
att granska och bidra till att:

Verksamheten når sina mål med effektivitet, 
säkerhet och stabilitet.

Rapportering om verksamhet, personal och 
ekonomi är tillförlitlig och rättvisande.

Verksamheten efterlever lagar, riktlinjer, 
regler och avtal med mera.

Verksamhetsplaner presenteras i nämnderna:
• Nämnd antar internbudget och nämndsmål
• Förvaltning redovisar plan för verkställande

Budget med planår antas
i kommunfullmäktige

Politiskt budgetarbete och
förvaltningarnas internbudgetarbete

Kommungemensam omvärldsanalys 
utifrån inriktningsmålen

Omvärldsanalys per förvaltning

Beslut om omvärldsanalys
i nämnderna

Bokslutsdag
Nämnderna lämnar in beslutad
omvärldsanalys till kommun-
styrelsen inför budgetberedning 

Budgetberedning i ledningsgruppen
Budgetberedning i kommunstyrelsen

Beslut om planeringsförutsättningar och
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Kommungemensam analys
utifrån inriktningsmålen
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Årsredovisning fastställs i KF
Delårsrapport fastställs i KF

Intern kontroll – 
uppföljning och plan tas i KS

* Alla månader utom dec, jan, juni och juli

Kommunens uppföljning i årshjul
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Enligt kommunallagen ska varje nämnd se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Arbetet med 
intern kontroll tar sin utgångspunkt i riskvärde-
ring av verksamheternas processer. Beslut om 
kontrollplan fattas i respektive nämnd/styrelse. 
Den kommunövergripande kontrollplanen beslutas 
av kommunstyrelsen för att säkerställa uppsikts-
plikten.

2.5 Analys och utveckling
Kommunkoncernens verksamheter analyseras 
och utvecklas löpande med fokus på resultat, mål- 
uppfyllnad och kvalitet för invånarna. Analysen 
ska göras både på kommungemensam nivå och 
ute i verksamheterna av chefer och medarbetare 
som har den verksamhetsnära kunskapen om 
varför resultaten blev som de blev.

Den tillitsbaserade analysen utgår från följande 
principer:

Fokus på effekter för invånarna – analysen 
utgår ifrån vilken kvalitet vi levererar till  
invånarna i servicen och utvecklingen av  

 kommunen.

Medarbetarens inflytande och eget ansvar 
– medarbetarnas erfarenheter och kunska- 

 per ska ligga till grund för den löpande 
verksamhetsutvecklingen och användas  
i verksamhetsanalysen som underlag till 
planeringen framåt.

Samverkan utifrån ett helhetsperspektiv 
– genom samarbete och samverkan hittar vi
lösningar och förbättringar över förvaltnings- 

 gränser och mellan kommunen och dess bolag.
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Organisationsöversikt

Kommunfullmäktige 

räddningsnämnd

överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnd

Bygg- och miljönämnd

Valnämnd

Björnekulla Fastighets AB 

AB Kvidingebyggen 

Björnekulla IT AB

Björnekulla Utvecklings AB

Helägda kommunala bolag

Nordvästra Skånes Vatten och 

Nordvästra Skånes 
Renhållning AB 

SKL Kommentus 

Kommunassurans Syd AB 

Delägda kommunala bolag

Medelpunkten 

AV Media Skåne 

Kommuninvest ekonomisk 

Samägda företag

Kommunrevision

Kommunstyrelse-  
förvaltningen

Bildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Samhällsbyggnads-

 

förvaltningen

Räddningstjänsten

Avlopp AB 

Inera AB

förening

Krisledningsnämnd

Gemensam 

Gemensam 

Samhällsberedningen

Brottsförebyggande rådet

Rådgivande organ

Pensionärsrådet

Ungdomsrådet

Organisationsöversikt

3. Ansvar och befogenheter

Kommunallagen anger det kommunala självstyrets grund  
och kommunens ansvar och befogenheter. Kommunfullmäktige 
tillsätts genom allmänna val och är kommunens högsta besluts- 
organ, med det yttersta politiska och ekonomiska ansvaret.  
Fullmäktige tillsätter styrelser, nämnder och beredningar.  
Åstorps kommunkoncerns organisation ser ut enligt följande 
tillsammans med rådgivande organ och vissa samägda företag:
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Ansvar och befogenheter för kommunkoncernens 
olika beslutsorgan regleras av reglementen, dele-
gationsordningar och ägardirektiv till bolagen. I 
följande avsnitt beskrivs de centrala beslutsorga-
nens ansvar och befogenheter både på politisk 
nivå och på förvaltningsnivå samt relationen 
mellan politik och förvaltning.

3.1 Den gyllene dialogen
Mellan politikens och förvaltningsorganisationens 
ansvar finns en zon där vad och hur möts. För att 
nå samförstånd är den bästa metoden en dialog 
mellan politiken och förvaltningsorganisationen. 
När dialogen fungerar bra hittar man konstruktiva 
lösning som ger mervärde för invånarna. Då kan 
man kalla zonen för den gyllene dialogen.

3.2 Beslutsnivåer med ansvar 
och befogenheter

Kommunfullmäktige
Enligt kommunallagen beslutar kommunfull-
mäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller  
i ärenden som är av stor betydelse för kommunen. 
Kommunfullmäktige bär det yttersta politiska 
och ekonomiska ansvaret i kommunkoncernen. 
Fullmäktige bestämmer kommunstyrelsens och 
facknämndernas uppdrag i reglementen och ger 
ramar för nämndernas och styrelsernas driftbud-
get samt investeringsprojekt.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och 
samordnar förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över nämnderna och 
de hel- eller delägda bolagen. Styrelsen ska fram-
för allt följa de frågor som kan ha inverkan på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställ-
ning. Ansvaret innebär bland annat lång- och 
kortsiktig planering, intern kontroll, omvärlds-
bevakning samt uppföljning av verksamhet  
och ekonomi.

Kommunchef
Kommunchefen ska i första hand stödja kommun- 
styrelsen och dess ordförande genom att vara för- 
valtningschef för kommunstyrelsförvaltningen. De 
viktigaste uppgifterna handlar om att säkerställa 
en god ledningssituation för kommunstyrelsen 
samt en god samordning inom kommunkoncernen. 
Till sin hjälp har kommunchefen kommunstyrelse- 
förvaltningen som utifrån en helhetssyn leder, 
samordnar och följer upp kommunkoncernens 
verksamhet. Kommunchefen är chef över förvalt-
ningscheferna och leder arbetet i kommunens 
centrala ledningsgrupp.

Övriga nämnder
Nämnderna ska var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med vision, 
inriktningsmål, budget, program och policys som 

Dialog = Lösningar

FÖRVALTNINGPOLITIK

Vad & när Hur & vem

Den gyllene dialogen



14 |  Styr-  och ledningsmodel l  för  Åstorps kommunkoncern Styr-  och ledningsmodel l  för  Åstorps kommunkoncern  |  15

fullmäktige har antagit samt de lagar, förordningar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Varje nämnd ansvarar för att regelbundet följa upp 
den egna verksamheten utifrån mål, ekonomi, 
personalansvar, verksamhetsresultat och kvalitet.

Förvaltningschef
Förvaltningschefens huvuduppdrag är att leda 
förvaltningen så att nämndens mål och uppdrag 
verkställs inom ramen för nämndens internbudget. 
Förvaltningschefen ansvarar således för hur 
nämndsmål och uppdrag verkställs och av vem 
inom förvaltningen. Förvaltningschefen ansvarar 
även för det kommunövergripande perspektivet 
och att samverkan sker med andra förvaltningar 
för att nå kommunens vision och inriktnings- 
mål. Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret 
för förvaltningens verksamhet, medarbetare  
och ekonomi.

De kommunägda bolagen
De kommunägda bolagen utgör en del av Åstorps 
kommun och ska liksom kommunens övriga 
verksamheter, bidra till att kommunens vision 
och inriktningsmål nås. Bolagen styrs av kom-
munfullmäktige genom beslut om bolagsordning 
och ägardirektiv samt via tillsättning av bolags-

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Bolagsstyrelse

Nämnd

Förvaltningsnivå

Politisk nivå Övriga styrdokumentStyr och uppföljningsdokument

Vision och inriktningsmål
Översiktsplan
Budget
Årsredovisning
Delårsrapport
Bolagsordning & ägardirektiv

Reglementen
Policys
Program

Delegationsordning

Delegationsordning

Rutiner

Planeringsförutsättningar 
Internbudget och nämndsmål

Verksamhetsplan/budget Årsredovisning

Verksamhetsplan:
Internbudget och nämndsmål

Verksamhetsplan: 
Förvaltningens plan för verkställande 

Kommunens styr- och uppföljningsdokument

styrelserna. I ägardirektiven fastställer fullmäktige 
bolagens inriktning, mål och prioriteringar. Bolags- 
styrelsen ansvarar för att ägardirektiven följs och 
att rapportering sker till ägaren enligt fastställd 
planering.

3.3 Styrdokument, lagar och  
myndighetsutövning
På kommunens politiska nivå respektive förvalt-
ningsnivå styrs verksamheterna genom olika styr- 
och uppföljningsdokument. De mest övergripande 
dokumenten kategoriseras efter beslutsnivå 
enligt tabellen nedan.

Lagar och myndighetsutövning
Kommuner har utöver den interna politiska  
styrningen en extern styrning att förhålla sig till 
som främst består av lagar (riksdag), förordningar 
(regering) och föreskrifter (myndigheter).

Den externa styrningen är avgörande för kom-
munens relation till invånarna. Det gäller exem-
pelvis utifrån socialtjänstlagen, skollagen, miljö-
balken och plan- och bygglagen. Medarbetare som 
arbetar utifrån dessa lagar ägnar sig åt myndig-
hetsutövning och de beslut som tas på grundval 
av lagarna kan överklagas.
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