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Verksamhetsområde 
1.1.Ledning 

Projektbeskrivning 
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. 
 
Kommunfullmäktige är Mölndals stads högsta beslutande instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. 
 
Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och/eller i kommunstyrelsen. Frågor som är av grundläggande 
betydelse  eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel: 
 

 Mål och riktlinjer för stadens verksamheter 
 Stadens budget, skatt, taxor och avgifter 
 Årsredovisning och ansvarsfrihet 
 Nämndernas organisation och verksamhet 
 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnder 
 Hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet 
 Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda 
 Kommunalt partistöd 

 
Kommunfullmäktige följer, med vissa undantag, en kommungemensam process för hantering av ärenden. Processen har vanligtvis fem 
aktiviteter  men kommunfullmäktige har endast två, Fatta beslut och Avsluta ärende. Ärendet initieras, Handläggning och Beredning sker i 
kommunstyrelseprocessen. 

Process 
1.1.1. Hantera 
kommunfullmäktige - 
processen 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Fatta beslut Kallelser och 

ärendelistor till 
sammanträden 

Gallras vid 
inaktualitet 

Ciceron Publiceras till inbjudna via NetPublicator. 

Protokollsutdrag från 
kommunstyrelsen med 
förslag till beslut 

Bevaras Ciceron Bilagt till protokollsutdraget är eventuell övrig 
dokumentation i ärendet. Se aktiviteten Handläggning i 
processen 1 . 1 . 2 Hantera kommunstyrelseprocessen 
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 Fullmäktiges protokoll Bevaras Ciceron/NetPublicator Sedan 2019-01-01 är fullmäktiges protokoll digitala och 

justeras digital. Protokollen förvaras på avsedd plats på 
filserver (G:). Handlingstypen Protokollen förvaras på 
avsedd plats på filserver G: och levereras i januari 
påföljande år till stadsarkivet. 

 Tillkännagivande av justerat 
protokoll 

Gallras när 
överklagande- 
tiden gått ut 

Stadens hemsida (Sitevision) Digital anslagstavla. 

 Webbsändningar från 
kommunfullmäktiges 
sammanträde 

Bevaras G: Kan vara både ljud och bild. 

 Omröstningslistor Bevaras Ciceron Omröstningslistor ingår i protokollet. 

Avsluta ärende Expedierat beslut genom 
protokollsutdrag 

Bevaras Ciceron  

Hantera motioner och 
interpellationer 

Motioner Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige och remitteras till 
kommunstyrelse eller facknämnd. 

 Interpellationer Bevaras Ciceron Besvaras  muntligt   på   kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Hantera val av 
förtroendevalda 

Avsägelse från politiskt uppdrag Bevaras Ciceron Skriftlig avsägelse från politiskt uppdrag. 

 Korrespondens med gruppledare 
om ny ledamot/ersättare 

Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook Hos kansliadministratör. 
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 Inlämnande av uppgifter om ny 
politiker 

Gallras vid 
inaktualitet 

OpenPlatform Uppgifter fylls i av gruppledare i e - t j ä n s t och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige för att de ska kunna ta 
beslut om ersättare. 
 
Uppgifter förs in förtroendemannaregister. 
Förvaras hos kansliadministratör. 

Meddelat beslut från länsstyrelsen 
om ny ledamot eller ersättare 

Bevaras Ciceron Meddelas till kommunfullmäktige. 
 
Endast vid ny ledamot eller ersättare till 
kommunfullmäktige. 

Blankett för godkännande av 
publicering för förtroendevalda 

Gallras efter 
mandatperioden 

Papper Blankett för godkännande av publicering. Förvaras i 
kronologisk ordning hos administratör. 

Hantera förtroendevalda Arvodesbestämmelser Bevaras Ciceron  

Årlig förteckning över arvoden Bevaras Ciceron  

Förtroendemannaregister Bevaras/ 
uppdateras 
löpande 

Troman Tillsammans med uppgift om namn, personnummer, 
partitillhörighet, politiska uppdrag och tid. Utgör 
register. Kontaktuppgifter uppdateras löpande. 


