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Verksamhetsområde 
2.Stödjande process 

Processbeskrivning 
Personaladministration omfattar aktiviteter som bl.a. rör anställning, entledigande, löner, tjänstgöring, befogenheter m.m. 

Process 
2.3 
Personal- 
administration 

    

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
 

Verksamhetsområde 
2. Stödjande process 

Processbeskrivning 
Stadens rekryteringsprocess hanteras i it-verktyget Visma recruit. Via det skapas annonser, hanteras inkomna ansökningar, urval och 
kommunikation med kandidater såsom att boka intervjutider, meddelande om att man inte gått vidare i processen och välkommen till Mölndal- 
hälsning. 

 
Rekryteringsprocessen innehåller följande steg: ta fram behovsanalys och kravprofil, säkerställ behov av omplacering eller förträdesrätt, 
annonsera, gör ett första urval, håll intervjuer, ta referenser, fatta beslut om anställning och avsluta rekryteringen. Se stadens rekryteringsprocess 
på intranätet. 

 
Anlitas en rekryteringskonsult öppnas ett ärende i det allmänna diariet (Ciceron) där annons och kopia på delegeringsbeslut bevaras. 

 
Introduktion: Staden erbjuder en central introduktion för nyanställda, men varje avdelning har också egna rutiner för introduktion av 
nya  medarbetare. 

 
Anställningsavtal och handlingar kopplade till ansökan, såsom yrkeslegitimation, läggs i personalakt. 

 
Hantering av ärenden kring rehabilitering sker i IT-verktyget Adato av chef. Arbetsskador och tillbud registerar medarbetaren själv i 
Lisa. Övrig dokumentation kring en anställd såsom anteckningar från medarbetarsamtal, lönesamtal eller eventuella andra händelser 
som behöver dokumenteras sker i Novi. De här tre systemen har införts i olika steg i staden, där Novi var de senaste och lanserades 
under 2019. Innan fanns många av dessa handlingar på papper hos chef. 

 
Process 
2.3.1. Hantera 
kompetens- 
försörjning 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 



  

Rekrytera och 
introducera personal 

Platsannons 2 år Visma recruit I det fall en rekryteringskonsult anlitas öppnas ett 
ärende i diariet (Ciceron) och annonsen bevaras 
med övriga handlingar. 

 

 Ansökningshandlingar, anställd *Bevaras/ 2 år Papper/Visma recruit Ansökningar inkluderar handlingar som CV, 
personligt brev mm. 
*När rekryteringen är avslutad skriver handläggare ut 

en sammanställning av den aktuella personens 
ansökan. Denna bevaras i personalakten med undantag 
av det personliga brevet som gallras efter 2 år. 
I det fall en rekryteringskonsult anlitas sparas även en 
sammanställning av de sökande i det diarieförda 
ärendet. 

 
 
Pappersansökningar scannas in till Offentliga jobb. 

 Ansökningshandlingar, ej anställda 2 år Visma recruit Ansökningar inkluderar handlingar som CV, 
personligt brev mm. 

 Meddelanden som skickas 
till sökande i samband med 
rekryteringen 

2 år Visma recruit Inkluderar meddelande om att det inkommit ansökan, 
ansökningsprocess avbruten, att sökanden inte fått 
tjänsten eller kallelse till intervju. Till den som fick 
tjänsten skickas också ett välkommen-meddelande med 
kort introduktion. 

 Underlag för kvalifikation 1 år efter 
ålderpension 

Papper Underlag för kvalifikation på den som anställs läggs i 
personalakt, t.ex. lärarlegitimation eller annan 
yrkeslegitimation, examensbevis, betygskopior, 
körkortsbevis. 

 
Betygskopior från ej antagna sökanden gallras. 



  

 

 Spontanansökningar, arbete och 
sommarjobb 

Gallras vid 
inaktualitet 

Visma recruit Förvaras hos handläggare / Visma recruit. 

 Spontanansökningar, 
examensarbete och 
praktikplatser 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/G:/Outlook Förvaras hos handläggare. 

 Delegeringsbeslut, anställning Bevaras Ciceron I det fall en rekryteringskonsult anlitas registreras 
delegeringsbeslut även i det diarieförda ärendet. 
Hos nämndsekreterare i kronologisk ordning 

 
Vikariat kortare än 6 månader är verkställighet och kräver 
inget delegeringsbeslut. 

 Anställningsavtal Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Anställningsavtal för personer som 
anställts ett år efter ålderspension 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Om personen tidigare varit anställd i staden läggs 
anställningsavtal i personalakt annars förvaras det hos 
handläggare. 

 
Förvaras i personalakt/hos handläggare. 

 Information som lämnas av 
arbetsgivaren i samband med 
anställning 

1 år efter 
ålderspension 

Papper Avser bl.a. information om tystnadsplikt, hygien- 
föreskrifter m.m. 
Det finns även en checkruta på anställningsavtal för att 
markera att den anställde tagit del av informationen. 
Förvaras i personalakt. 

 Delegering av arbetsmiljöansvar 1 år efter 
ålderspension 

Papper Respektive chef ansvarar för sin delegering. 

 Anmälan och beslut om bisyssla 1 år efter 
ålderspension 

Papper Fövaras i personalakt. 



  

 
 Information om närmast anhörig, 

kontaktuppgifter 
Vid 
uppdatering 

G:/Personec Medarbetare registrerar uppgifterna i Självservice. I 
vissa fall finns ytterligare hanteringar på enheten. 

 Anmälan, yttranden och beslut i 
AD, DO eller liknande instanser 

Bevaras Ciceron  

Kontrollera i 
belastningsregister 

Utdrag ur belastningsregister 
inom grundskolan, förskolan och 
skolbarnomsorgen 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Utdraget visas för ansvarig rekryterare. 
I Personec/timecare markeras att utdraget visats upp. 
Kopia sparas i personalakt. 

 Utdrag ur belastningsregister för 
personal som arbetar med 
uppgifter beslutade enligt 9 § 
LSS 

2 år Papper Utdraget visas för ansvarig rekryterare, kopia på 
utdraget sparas. 

 
Förvaras hos enhetschef. 

 Övriga utdrag ut 
belastningsregistret 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Handlingen visas endast upp för ansvarig rekryterare. 
Registreras i Personec/Timecare pool att det visats upp. 

Hantera rehabilitering Dokumentation gällande 
rehabilitering 

1 år efter 
ålderspension 

Adato Avser bl.a. rehabiliteringsutredning, 
personanteckningar, sjukhistorik och övrig 
dokumentation kopplat till rehabärendet såsom 
eventuell arbetsförmågeutredning. 
Inkomna pappershandlingar i rehabärenden scannas och 
kopplas till Adato. Pappershandlingen kan gallras efter 
skanning. 

 
Innan 2012 lades hela rehabutredningen i 
personalakten i särskilt kuvert. Efter 2012 hanteras 
allt i verksamhetssystemet. 



  

 
Hantera disciplinära 
åtgärder 

Beslut om skriftliga varningar Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Mötesanteckningar, 
medvetandegörande åtgärder 

1 år efter 
ålderspension 
eller vid 
inaktualitet 

Novi Hanteras från och med september 2019 digitalt i Novi. 
Har tidigare förvarats i Adato eller på papper hos chef. 

 Övriga mötesanteckningar eller 
anteckningar kring medarbetaren 

1 år efter 
ålderspension 
eller vid 
inaktualitet 

Novi Avser chefs mötesanteckningar. 
Avser t.ex. medvetandegörande åtgärder, enskilda 
händelser, kränkningar. 

Utredning kränkande 
särbehandling 

Färdigställd utredning om kränkande 
särbehandling 

1 år efter 
ålderspension 

Papper Utredning med externa kontakter. 
Förvaras i personalakt. 

Hantera 
arbetsskadeanmälan och 
tillbud 

Arbetsskadeanmälan Bevaras Lisa Beskrivning av händelsen och handlingar rörande 
arbetsskador; t.ex. fotografier, 

 
Digital arkivering sker i samråd med kommunarkivet. 

 Tillbudsanmälan Bevaras Lisa Beskrivning av händelsen och tillhörande underlag 
t.ex. fotografier. 

 
Digital arkivering sker i samråd med stadsarkivet. 

Kompetensutveckla 
personal 

Intyg över genomgången utbildning Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Handlingar rörande interna 
utbildningar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Förvaras hos handläggare. 

 Interna utbildningar och 
statistik över genomgången 
utbildning 

3 år Nanolearning Avser internt framtagen utbildning för internt användande 
samt statistik över deltagande. Avser även färdiga 
utskickade utbildningar. 

 Handlingar rörande utbildningar 
med externa konsulter 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/Outlook/G: Förvaras hos handläggare. Upphandling av utbildningar 
hanteras enligt process 2.5. Inköp. 



  

 
 Utbildningsmaterial/ information till 

personalen av betydelse 
Bevaras Papper Egenproducerade trycksaker av betydelse bevaras (2 ex). 

Övriga handlingar kan gallras vid inaktualitet. 
Förvaras hos registrator. 

 Ansökan om jobbskuggning Bevaras Ciceron  

 Uppsägning på egen begäran Bevaras Papper Avsluta anställning på egen begäran. 
Förvaras i personalakt 

Förändra och avsluta 
anställning 

Uppsägningsbesked/ 
avskedsbesked 

Bevaras Papper Detta kan t.ex. ske p.g.a. arbetsbrist, personliga skäl, 
å l d e r s p e n s i o n . 
Förvaras i personalakt 

 Överenskommelser/avtal om 
avgångsvederlag 

Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Varsel/underrättelse inför 
uppsägning/avsked. 

1 år efter 
ålderspension 

Novi Original skickas till medarbetare och kopia förvaras i Novi. 

 Kommunikation kring att 
tidsbegränsad anställning 
upphör 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Avser besked och svar gällande tidsbegränsade 
anställningar och företrädesrätt. Notering görs i Winlas. 

 Ansökan om kommunal 
tjänstepension 

1 år efter 
ålderspension 

Papper Förvaras i personalakt 

 Tjänstgöringsbetyg/ Intyg Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 
Arbetsgivarintyg hanteras digitalt via arbetsgivarintyg.nu 
förvaras ej hos Mölndals stad. 



  

 
Förändra och avsluta 
anställning 

Ansökan och beslut om pension med 
matrikelutdrag (SPV) 

Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 
SPV står för statens tjänstepensionsverk. 

 Dödsfallsintyg från Skatteverket Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Pensionsbrev om efterlevandepension Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Meddelande från KPA att 
pensionstagare avlidit 

1 år efter 
ålderspension 

Papper Förvaras i personalakt. 

 Bouppteckningsintyg Gallras vid 
inaktualitet 

Papper  

 Nej tack till anställning 10 år efter pension Papper När individ tackat nej till erbjudande om anställning 
som erbjuds i samband med företrädesrätt eller tacka nej 
till konvertering. 
Förvaras hos förhandlingsansvarig. 

 Omplaceringsutredning 1 år efter 
ålderspension 

Papper Förvaras i personalakt. 

 Avslutningssamtal Gallras vid 
inaktualitet 

Novi/Papper Avser eventuell dokumentation chefer gör under ett 
avslutningssamtal med medarbetare. 

 Avslutningsenkät Gallras vid 
inaktualitet 

InSurvey Filserver 


