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Verksamhetsområde 

1.1. Ledning 

Processbeskrivning 
I processen ingår flera olika aktiviteter som på olika sätt centralt leder verksamheten. Processen skiljer sig i stort från ledning av 
kärnverksamheter  i kommuner men inkluderar ledningsdokument som arbetas fram på ett styrt sätt exempelvis budgethandlingar och 
verksamhetsplaner. 

Beslut om budget för nästkommande år samt plan för de därefter följande två åren fattas av kommunfullmäktige i november. I budgetprocessen 
ingår också beslut om mål samt investeringsbudget-/plan. Under våren innevarande år tas anvisningar och ekonomiska ramar, baserat på gällande 
plan, fram. Enkelt uttryckt fördelas då en pott pengar till varje nämnd som i sin tur fördelar dessa på respektive verksamhet. Budgetprocessen är 
förändrad från och med 2020 (budget/plan 2021-2023). 

Process 
1.1.4 
Verksamhets- 
ledning 

Verksamhetsplaner i Mölndals stad uttrycker nämndernas/utskottens övergripande direktiv till förvaltningarna om vad som ska göras. Förändring 
och utveckling av kärnverksamheten är i fokus. Verksamhetsberättelserna följer upp verksamhetsplanerna. Kommunstyrelsen tar del av 
handlingarna som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten. 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Planera och följa upp 
verksamheten 

Protokoll från 
budgetberedningen 

Bevaras Ciceron Digital signering av protokoll görs i Nexus sign sedan 
2019-01-01. Protokollen förvaras på avsedd plats på 
filserver (G:) och levereras i januari påföljande år till 
stadsarkivet. 

Anvisningar och ekonomiska 
ramar för nämndernas 
budgetförslag 

Bevaras Ciceron

Beslutshandling i 
budgetberedningen 

Bevaras Ciceron Ekonomisk totalsammanställning för planperioden 
inklusive drift- och investeringsbudget. 

Budget/plan 
för staden 

Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige efter beredning i 
budgetberedningen och kommunstyrelsen. 
Registreras som eget ärende tillsammans med 
tillhörande nämndhandlingar. 



 

Verksamhetsplan för nämnd 
eller utskott 

Bevaras Ciceron Verksamhetsplan beslutas årligen för varje nämnd och 
utskott. I planen ingår ackumulerade budgetsiffror. 
Beslutas i respektive nämnd. Stadsledningsförvaltningen 
samordnar formen för planerna. Registreras som eget 
ärende tillsammans med tillhörande nämndhandlingar. 

Verksamhetsberättelse Bevaras Ciceron Verksamhetsberättelse upprättas i de flesta fall för varje 
nämnd och utskott årligen. Registreras som eget ärende 
tillsammans med tillhörande nämndhandlingar. 

Rapporter från verksamheten 
(statistik) 

Bevaras Ciceron Särskild rapportering angående verksamhet och 
ekonomi t.ex. månatlig ekonomirapportering. 
Avser rapporter och statistik som lämnas internt till ett 
beslutande organ. 

Rapporter från 
projektgrupper, 
arbetsgrupper 
eller liknande av 
betydelse 

Bevaras Ciceron

Mötesantecknin
gar, arbets-
/samarbetsgrupp
er 

*Bevaras/
Gallras vid
inaktualitet

Ciceron Mötesanteckningar av betydelse eller som tillför ärendet 
sakuppgift eller som innefattar beslut ska diarieföras i 
övriga fall kan gallring ske vid inaktualitet. 

Protokoll, stadsdirektörens 
ledningsgrupp 

Bevaras Papper

Protokoll, ledningsgrupper 2 år Intranätet 

Miljömål med 
handlingsprogram 

Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige. Upprättas var tredje år. 



 

Energi- och klimatplan Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige. 

Krisledningsplan – Plan vid 
samhällstörning 

Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige.

Anger att respektive förvaltning ska upprätta nödvändiga 
dokument för att kunna leda vid kris. 

Prognoser och statistik Befolkningsprognos Bevaras G: Förvaras i kommungemensam mapp. 
Från och med januari 2021 ny rutin som innebär att 
leverans av föregående års befolkningsprognos, i Excel 
format, ska ske varje år i januari till stadsarkivet för 
arkivering i e-arkivet. 

Statistik Bevaras Ciceron Bevaras i urval. 

Enkäter Gallras vid 
inaktualitet 

InSurvey Gallring sker efter att sammanställning har gjorts. 

Enkäter, sammanställning Bevaras Ciceron 

Samverkan med fackliga 
organisationer 

Protokoll från 
stadsövergripande 
Centralt 
samverkansråd 
(CeSam) 

Bevaras Digitalt/Papper Förvaras hos sekreterare. Leveraras till stadsarkivet 
årligen. 

Protokoll från 
fö r v a l t n i n g s - 
ö v e r g r i p a n d e 
samverkansråd (FSR) 

Bevaras Digitalt/Papper Förvaras hos sekreterare. Kronologisk ordning. 
I Mölndals stad utgör varje FSR skyddskommitté 
enligt Samverkan Mölndal, avsnitt 3.3. 

Protokoll från 
verksamhetsövergripande 
samverkansråd (VSR) 

Bevaras Digitalt/Papper Förvaras hos sekreterare. Kronologisk ordning 



 

Protokoll från lokalt 
samverkansråd (LSR) 

Bevaras Papper/G: Hos chef/katalog på server. Kronologisk ordning. 

Mötesanteckningar 
arbetsplatsträffar 
(APT) 

5 år G: Chef/ katalog på filserver, kronologisk ordning. 
Riskbedömningar på APT förvaras tillsammans med 
mötesanteckningarna och gallras tillsammans med dessa. 

Anteckningar 
medarbetarsamtal 

3 år eller när 
medarbetare 
slutar 

Novi Innan september 2019 förvarades dessa anteckningar hos 
chef. Från och med september 2019 förvaras handlingstypen 
i systemet Novi. 
Gallring sker efter 3 år eller när medarbetare slutar om detta 
sker tidigare än 3 år. 

Kollektivavtal Bevaras Papper Lokala kollektivavtal. 

Hos förhandlingsansvarig, kronologisk ordning. 

Protokoll från 
MBL- 
förhandlingar, 
gällande enskild 
person 

Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

Protokoll från MBL- 
förhandlingar, ej gällande 
enskild person 

Bevaras Papper I pärm hos förhandlingsansvaring i kronologisk 
ordning. 

Övriga förhandlings- 
/överläggningsprotokoll 

Bevaras Papper Läggs vid individärenden i personalakten. Övriga fall 
pärm hos förhandlingsansvarig. 

Delegeringsbeslut lämnas till nämndsekreterare för anmälan 
till nämnd. 

Protokoll från skyddskommitté Bevaras Papper Förvaras hos sekreterare i kronologisk ordning. 
FSR är också skyddskommitté. 



 

Årlig riskbedömning och 
handlingsplan gällande 
arbetsmiljö 

5 år Papper/G: Hos chef i kronologisk ordning 
Kan utgöra bilaga till samverkansrådets protokoll. 

. 

Riskbedömning och 
handlingsplan vid förändring i 
verksamheten 

10 år Papper/G: Förvaras hos chef i kronologisk ordning. Kan utgöra 
bilaga till samverkansrådets protokoll. 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Medarbetarenkät Bevaras Ciceron Avser det gemensamma resultatet för staden. Resultat 
per förvaltning/enhet gallras vid inaktualitet. 

Årlig uppföljning 
arbetsmiljöansvar 

10 år G: På gemensam server 

Hantera lönekartläggning Befattnings och 
arbetsvärderingssystem 

Vid uppdatering/ 
Uppdateras 
löpande 

G: Utgör register.

Lönekartläggning Bevaras Ciceron Årlig sammanställning. 




