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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Finansieringsnämnden för utbildning (upphörde 2014)
Finansieringsnämnden för äldreomsorg (upphörde 2014)
Utbildningsstyrelsen (upphörde 2014)
Vård- och omsorgsstyrelsen (upphörde 2014)
Samhällsplaneringsnämnden (upphörde 2014)
Tekniska nämnden
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden för äldre och funktionshindrade (upphörde 2010)
Näringslivsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunal föreskrift.
Värmdö kommuns författningssamling är en förteckning över kommunala
föreskrifter, planer, policies, riktlinjer och rutiner antagna av Värmdö kommun.
Asterisk (*) markerar kommunal föreskrift.
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1. Arbetsordningar för råd
a. Arbetsordning för pensionärsrådet KF 2015-06-17*
b. Arbetsordning för skärgårdsrådet KF 2015-02-18*
c. Arbetsordning för trygghetsrådet KF 2015-05-27*
2. Föreningsliv turism och kultur
a. Biblioteksplan
b. Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall KOFN 2015-04-21
c. Priser bildarkivet *
d. Riktlinjer för ateljéstöd KOFN 2015-04-21
e. Riktlinjer för skönhetsråd
f. Strategi för besöksnäringen i Värmdö kommun
g. Policy för föreningsstöd och kommunal medfinansiering KF 2016-10-26
h. Riktlinjer för bestämmande av namn och namnsättning i Värmdö kommn
i. Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) KF 2017-06-21 § 155
3. Information och IT
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b. Digital Agenda KF 2016-05-25
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e. IKT-policy
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f. IKT-plan för utbildningsnämnden UTN 2015-04-23
g. IKT-plan för vård- och omsorgsstyrelsen
h. ITK-strategi för de kommunala grundskolorna KS 2014-10-08
i. IT-säkerhetspolicy
j. Policy för 3G-utbyggnad
k. IT-instruktion för användare i Värmdö kommun
l. Riktlinjer för informationssäkerhet
m. Riktlinjer för kanalisation till IT-infrastruktur KS 2010-10-06
Inflytande och dialog
a. Policy för medborgardialog 2011-02-23
b. Riktlinjer för e-förslag 2011-09-28
c. Riktlinjer för medborgardialog 2011-02-09
d. Riktlinjer för ungdomsdialog 2016-12-01
e. Riktlinjer för tillgänglighet och service mm. 2017-01-11
Internationellt
a. Internationell strategi 2009-03-04
Kommunala bolag
a. Regler för bostadsförmedling *
b. Bolagsordningar
i. Bolagsordning för Värmdö Hamnar AB 2014-06-16*
ii. Bolagsordning för Gustavsbergsbadet AB * 2014-08-06
iii. Bolagsordning för Kommunhuset i Värmdö kommun AB 2014-06-16 *
iv. Bolagsordning för Värmdö Bostäder AB 2014-06-17 *
c. Ägardirektiv
i. Ägardirektiv för Gustavsbergsbadet AB * KF 2014-03-26
ii. Ägardirektiv för Kommunhuset i Värmdö kommun AB – KIVAB,
KF 2015-04-29 *
iii. Ägardirektiv för Värmdö Hamnar AB KF 2014-03-26 *
iv. Ägarpolicy för de kommunala bolagen KF 2015-04-29 *
Ordningsföreskrifter
a. Flaggprinciper för Värmdö kommun KS 2015-05-12
b. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel *
c. Lokala ordningsföreskrifter för Stavsnäs Vinterhamn *
d. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 2016-03-23 *
e. Lokala ordningsföreskrifter för Värmdö kommun 2009-12-16 *
Politik och beslut
a. Arkiv
i. Arkivbeskrivning SON
ii. Arkivplan KFN 2012-06-07
iii. Arkivplan SON
iv. Dokumenthanteringsplan UTN 2015-11-05
v. Dokumenthantersplan KS 2013-11-13
vi. Kommungemensam dokumenthanteringsplan för personalhandlingar
KS 2016-04-13
vii. Kopieringstaxa *
b. Delegationslistor
i. Delegationslista bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-12 *
ii. Delegationslista för näringslivsnämnden 2016-12-08 *

iii. Delegationslista för kommunstyrelsen 2016-09-21 *
iv. Delegationslista för kultur- och fritidsnämnden 2015-02-11 *
v. Delegationslista för tekniska nämnden 2015-11-11 *
vi. Delegationslista för socialnämnden 2016-02-03 *
vii. Delegationslista för utbildningsnämnden 2016-04-21 *
viii. Delegationslista för vård- och omsorgsnämnden 2016-09-13 *
ix. Delegationslista för överförmyndarnämnden 2015-01-01 *
c. Reglementen
i. Reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-24 *
ii. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2014-12-17 *
iii. Reglemente för näringslivsnämnden 2014-12-17*
iv. Reglemente för socialnämnden 2014-12-17 *
v. Reglemente för tekniska nämnden 2016-10-26 *
vi. Reglemente för utbildningsnämnden 2014-12-17*
vii. Reglemente för valnämnden 2014-12-17 *
viii. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 2015-02-10 *
ix. Reglemente för överförmyndarnämnden 2014-12-17 *
x. Reglemente för kommunstyrelsen 2016-10-26*
d. Regler för politiker och politiskt arbete
i. Bestämmelser om ersättning mm till förtroendevalda och politiska
sekreterare i Värmdö kommun 2016-12-14 *
ii. Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar
iii. Kommunfullmäktiges arbetsordning KF 2015-05-27 *
iv. Ordning för inkallande av ersättare 2015-2018 *
v. Reglemente kommunalt partistöd i Värmdö kommun 2014-06-18 *
vi. Regler för allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges
sammanträden *
vii. Regler för fullmäktigeberedningar *
9. Priser och stipendium
a. Stadgar för kulturstipendier
b. Årets Värmdöbo – årligt pris
c. Riktlinjer för kulturarbetsstipendium
d. Regler för miljöbelöningen i Värmdö kommun
10. Revision, upphandling och ekonomi
a. Finanspolicy KF 2014-04-23
b. Finanspolicy, placerings- och upplåningsregler KF 2010
c. Policy för kommunens borgen till föreningar och föreningsägda bolag KF
2013-06-12
d. Policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering KF 2015-11-25
e. Näringslivspolicy KF 2016-06-22
f. Näringslivsstrategi NÄN 2017-06-15
g. Rese- och transportpolicy KF 2017-05-31 § 130
h. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare KF 2016-06-22
i. Revisionsreglemente KF 2011-09-29 *
j. Riktlinjer för finanshantering KS 2014-04-09
k. Firmateckning
i. Firmateckningsordning för BMHN 2015-02-24 *

ii. Firmateckningsordning för KS 2017-02-08 *
iii. Firmateckningsordning för KOFN 2015-03-10 *
iv. Firmateckningsordning för NÄN 2017-02-16 *
v. Firmateckning SON 2016-06-16*
vi. Firmateckning TEN 2015-03-24 *
vii. Firmateckningsordning för UTN 2015-02-12 *
viii. Firmateckningsordning för VON 2016-06-21 *
l. Reglemente, verifikationer
i. Reglemente – verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer i
Värmdö kommun *
ii. Reglemente – verifikationer Tillämpningsanvisningar
m. Upphandling
i. Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun KF 2014-0219
ii. Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun KS 201402-05
11. Samhällsplanering, bygg och miljö
a. VA och renhållning
i. Renhållningsordning
1. Renhållningsordning KF 2008-03-05 *
ii. VA
1. Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp KF 2010-01-22 *
2. Dagvattenpolicy för Värmd kommun 2012-03-14
3. VA-översikt KF 2014-10-22
4. VA-policy KF 2014-10-22
5. Va-plan KF 2014-10-22
b. Avfallsföreskrifter 2014-06-18 *
c. Avfallsplan 2014-06-18
d. Belysningsprogram 2014-06-18
e. Belysningsprogram centrala Gustavsberg 2014-06-18
f. Energi- och klimatpolicy
g. Grönstrukturplan Gustavsberg KF 2014-03-26
h. Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2014-10-01
i. Integrationsstrategi NÄN 2017-06-15
j. Jakträttspolicy
k. Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2012-06-12
l. Plan för minskning av skadliga ämnen 2013-04-10
m. Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov del 1
n. Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov del 2
o. Riktlinjer för exploateringsavtal KF 2016-03-23
p. Riktlinjer för föreningsstöd för NÄN 2017-02-16
q. Riktlinjer för markanvisning KF 2016-03-23
r. Vindkraftspolicy KF 2013-06-12
12. Skola och barnomsorg
a. Basprogram för elevhälsans medicinska insatser i Värmdös grundskolor i
kommunal regi UN 2015-03-26
b. Riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
UTN 2017-06-14

c. Utbildningsstyrelsens plan för hållbar utveckling 2014-2018, 2014-06-18
d. Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft, 2014-06-18
e. Plan för uppföljning av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning
NÄN 2016-02-18
f. Riktlinjer för intag till vuxenutbildning NÄN 2017-01-23
g. Riktlinjer för hantering av skyddade personuppgifter i skola och förskola 201408-28
h. Barnomsorg
i. Avgifter barnomsorg, tillämpningsföreskrifter *
ii. Avgiftsnivåer *
iii. Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet UTN
2016-03-16
iv. Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan UTN 2016-11-10
v. Riktlinjer för plats i förskola, pedagogisk omsorg och barnomsorg på
obekväm arbetstid i Värmdö kommun UTN 2017-06-14
vi. Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs
förutsättningar för rätt till bidrag UTN 2015-04-23
vii. Riktlinjer för plats i fritidshem UTN 2017-06-14
i. Skola
i. Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården
ii. Plan för tillsyn av fristående verksamheter UN 2015-06-04
iii. Plan för undervisningstid för grundsärskolans inriktning träningsskolan
US 2012-10-18
iv. Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
2017-06-14
v. Riktlinjer för avgifter i proVarmdos skolor US 2011-12-08
vi. Riktlinjer för arbete mot kränkande behandling UN 2015-06-04
vii. Riktlinjer för feriepraktik NÄN 2016-05-12
viii. Riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala
förskoleklasser och grundskolor UTN 2016-11-10 § 8
ix. Riktlinjer för egenvård
x. Riktlinjer för ersättning till elever som studerar på gymnasium
utomlands UTN 2016-03-17
xi. Riktlinjer gällande stöd till inackordering UTN 2016-03-17
xii. Riktlinjer för hantering av avstängningsärende US 2011-06-15
xiii. Riktlinjer för modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska
som andraspråk i kommunala grundskolor och grundsärskolan UN
2015-06-04
xiv. Riktlinjer för samverkansavtal på gymnasiet UTN 2016-06-16
xv. Riktlinjer för särskolan
xvi. Rutin för bedömning av grundläggande kunskaper i modersmål
xvii. Riktlinjer för skolskjuts 2015-03-26
xviii. Riktlinjer för sommarjobb
13. Social- och äldreomsorg
a. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård: Äldreboende
b. Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet
c. Förbundsordning för Samordningsförbundet 2010-11-15 *
d. Handlingsplan för anhörigstöd FNÄ 2011-10-10 SN 2011-10-25

e. Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete SN 2013-02-05
f. Handlingsplan mot våld i nära relation SN 2013-10-22
g. Lokala riktlinjer demens Värmdö
i. MAS-riktlinjer
1. MAS Riktlinje, Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
FNÄ 2013-02-12
2. MAS Riktlinje, Den boendes rättigheter i hälso- och sjukvård
2014-10-03
3. MAS Riktlinje, Dokumentation och informationshantering 201205-01
4. MAS Riktlinje, Riktlinje för arbete med att förebygga trycksår
FNÄ 2013-02-12
5. MAS Riktlinje, Riktlinje för arbetet med nutrition SON 2012-1016 FNÄ 2012-10-30
6. MAS Riktlinje, Riktlinje för omvårdnad av äldre med diabetes
inom särskilt boende, 2014-09-01
7. MAS Riktlinje, Ledning och organisatoriskt ansvar för
patientsäkerhetsarbetet 2012-10-01
8. MAS Riktlinje, Läkemedelshantering 2014-04-25
9. MAS Riktlinje, Munhälso- och tandvård FNÄ 2011-09-07
10. MAS Riktlinje, Åtgärder vid dödsfall 2014-03-27
11. MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och
sjukvårdsjournaler 2013-10-30
12. MAS Riktlinje för samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen
journalföring 2013-10-30
13. MAS Riktlinje för riskinventering och förebyggande arbete kring
fallskador 2013-10-15
14. MAS Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede 2014-02-01
15. MAS riktlinje för hantering av medicintekniska produkter 201503-01
16. MAS riktlinje för arkivering av HSL-journaler 2016-06-16
h. Policy funktionshinder
i. proVarmdos rutiner för Lex Sarah inom omsorgen om äldre personer och
personer med funktionsnedsättning 2011-05-05
j. Rikare äldreliv 2013 FNÄ 2012-06-12
k. Riktlinjer för barn- och ungdomsvården
l. Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 2012-06-12
m. Riktlinjer för djur inom äldreomsorgen FNÄ 2012-12-04
n. Riktlinjer som stöd för handläggning enligt LSS och SoL för personer under 65
år. VON 2015-12-08
o. Riktlinjer för förtur till bostad SON 2014-08-26
p. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
q. Riktlinjer för familjehemsvård SN 2014-06-10
r. Riktlinjer för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom proVarmdos
vård och omsorg VOS 2011-12-15
s. Övergripande rutin för lex Sarah för vård- och omsorgssektorn 2016-12-21
t. MAS Riktlinje, Utredning och anmälan enligt Lex Maria SCN 2013-03-26

u. Riktlinjer för risk- och avvikelsehantering inom kommunal hälso- och sjukvård
FNÄ 2013-04-09
v. Riktlinjer och handläggning barn och ungdomsärenden SN 2014-12-09
w. Riktlinjer och rutiner för riksfärdtjänst i Värmdö 2012-02-12
x. Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen FNÄ 2014-1125
y. Riktlinjer och rutiner pengsystem 2010 NÄF 2010-01-26
z. Riktlinjer och rutiner pengsystem inom särskilt boende
å. Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av
insatser inom äldreomsorgen
ä. Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel SON 2015-06-08
ö. Riktlinjer för social dokumentation
aa. Riktlinjer för våld i nära relationer SN 2014-03-25
bb. Riktlinjer för vårdnadsbidrag 2008-11-19
cc. Värdighetsgarantier FNÄ 2012-12-04

14. Säkerhet och trygghet
a. Informationssäkerhetspolicy 2010-10-20
b. Plan för extraordinära händelser KF 2015-11-25
c. Policy för personer med funktionsnedsättning
d. Policy för risk- och säkerhetsarbetet i Värmdö kommun 2013-10-23
e. Policy för systematiskt brandskyddsarbete i Värmdö kommuns verksamheter
KF 2013-01-30
f. Riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet i Värmdö kommun 2013-10-23
g. Risk- och sårbarhetsanalys KF 2015-11-25
h. Strategisk plan för oljeskydd i Värmdö kommun 2013-10-23
15. Taxor och avgifter
a. Trygghetsboende *
b. Kopieringstaxa *
c. Borgerlig vigsel *
d. Maxtaxa barnomsorg *
e. Äldreomsorg *
f. Funktionshinder *
g. Individ- och familjeomsorg *
h. Serveringstillstånd *
i. Funktionshinder och socialpsykiatri *
j. Kostenheten *
k. Kultur och fritid *
l. Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelskontroll *
m. Plan- och bygglovstaxa *
n. Karttaxa *
o. Vatten- och avloppstaxa *
p. Renhållningstaxa *

q. Slamtaxa *
r. Trafik- och fordonstaxa *
s. Taxa för upplåtelse av offentlig plats *
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