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Verksamhetsområde 

 
1.1.Ledning 

Processbeskrivning 
Kommunstyrelsen är Mölndals stads ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder 
stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om och har även rätt att fatta många beslut på egen hand. 
 
Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter 

 
 Leda och samordna kommunens angelägenheter 
 Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
 Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen 
 Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet 
 Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag 
 Genomföra kommunfullmäktiges beslut 

 
 

Processen initieras av att ett politiskt beslut behöver tas i ett ärende. Ärendet har sedan tidigare diarieförts och anmäls till berörda politiska 
sammanträden. Handläggare har ansvar att skriva beslutsunderlag, tjänsteskrivelse, samt ta hänsyn till övriga relevanta beslutsunderlag. 
Kallelse upprättas med beslutsunderlag och distribueras digitalt till politiker. Efter att sammanträdet avslutats färdigställs ett protokoll som 
justeras och slutligen tillkännages. Ärendet avslutas i diariet alternativt får en fortsättning i ny instans.  

 

Process 
1.1.2. Hantera 
kommunstyrelse-
processen 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Medium Anmärkning 
Ärende initieras Protokollsutdrag från 

fullmäktige 
Bevaras Ciceron Kan innehålla uppdrag från kommunfullmäktige. 

Skrivelse från andra 
myndigheter 

Bevaras Ciceron Exempelvis andra kommuner, statliga myndigheter eller 
samägda organisationer. 

Handläggning Tjänsteskrivelser Bevaras Ciceron Tjänsteskrivelser författas i tjänsteskrivelsemallen i 
Ciceron. Godkänns av överordnade chefer enligt 
ärendeprocess. 
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 Korrespondens  Bevaras  Ciceron Brev, skrivelser som bedöms ha betydelse för utgången 

av ärende eller som bidrar till 
möjligheten att följa ett ärendes gång eller av andra 
orsaker kan behövas i framtiden, t ex då de kan ha rättslig 
betydelse eller då de dokumenterar ett beslut eller en 
medborgarfråga som av andra orsaker är av betydelse för 
verksamheten. 

 
 
Se också handlingsslag Korrespondens av tillfällig Tjänsteanteckning Bevaras Ciceron Gäller PM eller anteckning som tillför sakuppgift till 
ärende. 

 
PM eller annan anteckning som inte tillför ärende 
sakuppgift räknas som arbetsmaterial enligt 
Tryckfrihetsförordningen och behöver inte beslut för att 
kunna gallras. 

Utredningar Bevaras Ciceron Ingår som underlag till beslut 

Kallelser och ärendelistor till utskott Gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron Publiceras till inbjudna via NetPublicator 

Beredning/ 
Överläggning 
 

Beslutsunderlag, 
utskottsprotokoll 

Bevaras Ciceron  
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Fatta beslut Kallelser och föredragningslistor till 

kommunstyrelse 
Gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron Publiceras till inbjudna via NetPublicator. I 
mötesadministrationen. 

Kommunstyrelsens protokoll Bevaras  Ciceron/NetPublicator Digital anslagstavla. 
Sedan 2019-01-01 är fullmäktiges protokoll digitala 
och justeras digital. Protokollen förvaras på avsedd 
plats på filserver (G:). Handlingstypen förvaras på 
filserver (G: )och hämtas året efter i januari av 
stadsarkivet för slutarkivering i e-arkivet. 
 

Tillkännagivande för 
kommunstyrelsens protokoll  

Gallras när 
överklagningstid 
en gått ut 

 Stadens hemsida (Sitevision) Digital anslagstavla.  

Delegeringsbeslut Bevaras  Ciceron I respektive ärende, i de fall beslut tagits utan att ett 
ärende har upprättats, bevaras informationen i 
protokollet.  

Omröstningslistor Bevaras  Ciceron Omröstningslistor ingår i protokollet 

Förteckning över meddelanden till 
kommunstyrelsen 

Bevaras  Ciceron Ingår i protokollet. 

Avsluta ärende Expedierat beslut genom 
protokollsutdrag 

Bevaras  Ciceron  


