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Verksamhetsområde 
 
1.Styrande process 

Processbeskrivning 
Mölndal Stad har en modell för styrdokument där det skiljs mellan aktiverande och normerande dokument. 

 
Aktiverande dokument bestämmer på vilket sätt man ska gå tillväga för att uppnå ett visst mål. Det är ett dokument som är handlingsinriktat. 
Den  här typen av dokument delas vidare in i strategier (för översiktlig nivå), program (för allmän nivå) och planer (detaljerade nivå) 

 
Normerande dokument redogör för vårt förhållningssätt till något. De kan även fungera som handbok för hur man ska agera i vissa frågor eller 
hur  en tjänst ska utföras. Den här typen  av dokument delas vidare in i policys (för översiktlig nivå), riktlinjer (för allmän nivå) och regler 
(detaljerade nivå). 

Process 
1.2.1 Hantering av 
styrdokument 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Hantera styrprinciper Styrprinciper Bevaras Ciceron  

Hantera aktiverande 
dokument 

Vision Bevaras Ciceron Visionen ska ligga till grund för strategisk planering 
och utveckling för Mölndals stad. 

Strategi Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan Bevaras Ciceron Beslutas av nämnd. 

Hantera policys och mål Policys Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige. 

Förslag på policys och mål 
från fullmäktige och 
kommunledning 

Bevaras Ciceron Inkommande förslag till nämnd. 

Yttrande från nämnd på policys 
och mål från fullmäktige och 
kommunledning 

Bevaras Ciceron  



  

 

Hantera riktlinjer Riktlinjer Bevaras Ciceron Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer för hur de av 
fullmäktige beslutade policydokumenten ska 
tillämpas. 

 Förslag på riktlinjer till 
kommunstyrelsen 

Bevaras Ciceron  

 Yttrande på 
föreslagen riktlinje 
från nämnd (eller 
dylikt) 

Bevaras Ciceron  

 Reglemente Bevaras Ciceron Beslutas av Kommunfullmäktige. 

Hantera reglementen 
och arbetsordningar 

Delegeringsordning för nämnd Bevaras Ciceron Beslutas av berörd nämnd. 

 Arbetsordning Bevaras Ciceron För kommunfullmäktige. Motsvarar 
nämndernas reglementen. 

 Anvisning Vid uppdatering Intranät Utgör en order till tjänstemännen. 
Beslutas av stadsdirektör. 

Hantera egen styrning Rekommendation Vid uppdatering Intranät Behöver inte följas men utgör stöd. 
Beslutas av stadsdirektör. 

 Anvisning för enskild nämnd Vid uppdatering Intranät Utgör en order till tjänstemännen. 
Beslutas av förvaltningschef. 

 Rekommendation för enskild 
nämnd 

Vid uppdatering Intranät Behöver inte följas men utgör stöd. 
Beslutas av förvaltningschef. 

 Instruktioner med mera Vid uppdatering Intranät Avser instruktioner, mallar, rutiner, handböcker, guider 
och råd som avdelningar/medarbetare upprättar. 
Obs! Utgör ej styrdokument. 



  

 

Hantera övrigt stöd som 
inte utgör styrdokument 

Ägardirektiv Bevaras Ciceron Beslutas av Kvarnfallet AB. 

Hantera ägardirektiv Ägardirektiv för Kvarnfallet AB Bevaras Ciceron Beslutas av Kommunfullmäktige. 


