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Veckoberedning Förvaltning
Syftet med veckoberedningen ä r att ge gd och fö rvaltningschefen mö jlighet till
avstä mning i strategiskt viktiga frå gor och utbyte av information. Gd ska bli uppdaterad
och lä mna synpunkter, fatta beslut nä r det ä r aktuellt och få fö redragning av underlag
infö r t.ex. viktiga mö ten.
Chefsjuristen ansvarar fö r veckoberedningarna, tar stä llning till ä rendenas relativa vikt,
kvaliteten på underlagen och hur den totala tiden ska disponeras.
Chefsjuristen deltar vid alla dragningar.

Tid
Fredagar kl. 13.00 – ca 14.30

Senast tre dagar innan
Chefsjuristen skickar senast tre dagar innan beredningen till GDs sekreterare agendan
med tillhö rande bilagor.
Agendan ska innehå lla uppgifter om:
• tider
• vilka som deltar
• ä rendet ä r ett informations‐ eller beslutsä rende
• det finns en eller flera bilagor
Fö r bilagorna gä ller:
• alla ä renden ska beskrivas kort i en fö redragningspromemoria
• rubriken ska vara densamma som det som stå r i agendan
• dom ska vara i PDF
GDs sekreterare fö rser GD med underlag. Chefsjuristen tar ansvar fö r att boka in ö vriga
av Tillvä xtverkets medarbetare som ska vara med vid beredningen. Vid behov av
videolä nk ordnar avdelningen det.

Beslutsärenden
Vid beslutsä renden ska alla underlag vara helt klara, fö lja eventuella mallar och hå lla
den kvalitet som Tillvä xtverket ska stå fö r.
Exempel:
Interna riktlinjer, policies
Interna investeringar
Rekryteringar
Budget/ekonomi

Informationsärenden och principiella ställningstaganden
Exempel:
HR
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IT
Juridiska frå gor
Interna processer Ekonomisk uppfö ljning
Planering av verksamhet och information om eventuella nya uppdrag

Mallar/förlagor som ska användas
Fö r de hä r underlagen finns det mallar/fö rlagor som ska anvä ndas:
• Agenda
• Fö redragningspromemoria
• Rapporter till regeringen
• Remissvar
De finns på tillvaxtverket.se/medarbetare på sidan Veckoberedning med GD.
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