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Verksamhetsområde 
 
1.1.Ledning 

Processbeskrivning 
Processen innehåller övergripande dokument för arbetet med kommunikation, samverkan och överenskommelser mellan kommunen och 
externa  parter. 

 
Aktiviteterna för varumärkeshantering och kommunikation rör varumärkesarbete, logotyp och övergripande bemötandeplan. 
Träffa överenskommelser innefattar formella handlingar som redovisar ägandet, sammanträden och beslutande över kommunalförbund och 
gemensamt ägda bolag. 
 
Mölndal Stad ingår i förbund så som GR, Vattenvårdförbundet för Göta Älv samt Kungsbacka/Lindomeån, FINSAM med flera. 
Mölndal Stad samäger bolag som Förbo, Renova, Gryaab och Grefab. 

Process 
1.1.6 Omvärld 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 

Hantera varumärke Beslut om varumärkesplattform Bevaras Ciceron Beslutas som nämndärende. 
 
Registreras som eget ärende med tillhörande 
nämndhandlingar. 

Visuell identitet Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige. 

Underlag till arbete om varumärke 
och visuell identitet 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/Filserver Avser enkätsvar, arbetsprover och liknande. Förvaras hos 
kommunikationschef. 

Råd och guide för sociala medier Uppdateras 
löpande 

Intranätet https://intranet.molndal.se/stodiarbetet/kommunikation/socialamedier.4.7b1cda 
3a14b7b5c1ed0bc56e.html 

  

Register över sociala medier Uppdateras 
löpande 

Intranätet Förteckning över aktuella sociala medier.  
https://intranet.molndal.se/stodiarbetet/kommunikation/socialamedier/forteck  
ningsocialamedier.4.1bd503fc15f586cb35c1faa.html 

Bemötandeplan Bevaras Ciceron Utgör policy och ska beslutas av kommunfullmäktige. 



  

 

 Anvisning för kriskommunikation Bevaras Ciceron Beslutas av stadsdirektör. 

Kommunicera och samverka Samarbetsavtal/Ägaravtal Bevaras Papper/Ciceron  

 Beslut om vem som representerar 
Mölndals stad i bolag och stiftelser 

Bevaras Ciceron Beslutas av kommunfullmäktige. 

Träffa överenskommelser Kallelse till ägarråd och styrelse 
med kommunal- och 
vattenvårdsförbund 

Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook/Filserver Kommunstyrelsens presidium. Häri även kallelse till 
Förbundsstämma. 

 Kallelse till styrelsemöte för 
gemensamt ägda bolag 

Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook/Filserver  

 Protokoll till styrelsemöte för 
gemensamt ägda bolag 

Gallras vid 
inaktualitet 

Filserver Företrädare för Mölndals stad. 

 Ansökan om investering i 
utomstående verksamhet/Bidrag till 
ideell verksamhet 

Bevaras Ciceron I diariefört ärende 

 Ansökan och sammanställning 
kring Jobbskuggning 

Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. Rapporteras till kommunstyrelsen. 

 Vänortsavtal Bevaras Ciceron I diariefört ärende. 



  

 

Internationellt samarbete Inbjudning från vänorter Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/Outlook/ 
Filserver 

Hos internationell samordnare. 

 Ansökan om tillstånd till 
utlandsresa 

Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. 

 Tillstånd till utlandsresa Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. 

 Förslag till medlemskap i 
internationellt nätverk 

Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. 

 Projektkatalog Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. Rapporteras årligen till 
kommunfullmäktige. 

 Projektansökan Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. Hanterar finansiering, syfte med 
projekt. 

Driva eller medverka i 
internationellt projekt 

EU-projekt Bevaras Ciceron I det diarieförda ärendet. Avser både projekt vi själva driver 
och andras vi delta i. Hanteras i enlighet med process 1.1.8 
Driva projekt. 


