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§ 59

Dnr 00293/2020112

Revidering av Vision 2022
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Mölndal Vision 2040.
En aktualitetsprövning av visionen görs i början av varje mandatperiod.
Ärendet
Mölndal Vision 2022 lider mot sitt slut och en revidering och aktualitetsprövning av visionen
har därför genomförts som ett projekt under hösten 2021 och vintern 2022. Revideringen har
beaktat omvärld, exempelvis genom den regionala utvecklingsstrategin samt Agenda 2030.
Projektet bestod av en arbetsgrupp med medarbetare, en projektgrupp med stadsdirektör och
högre chefer, samt en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott. Två referensgrupper har varit delaktiga under hela processen – en politisk och en med tjänstepersoner.
Synpunkter samlades in via en hemsida där drygt 800 synpunkter kom in.
Projektorganisationen tillsammans med en kommunikationsbyrå bearbetade synpunkter samt
referensgruppernas inspel.
Projektets styrgrupp beslutade att lämna följande förslag till visionsformulering:
Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet.
Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.
Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God livskvalitet är den
övergripande strävan som genomsyrar allt från stadsplanering till utbildning och omsorg.
Idrott och ett rikt kulturliv är tillgängligt för alla.
I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är. Vare sig du vill
bo med naturen runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.
Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av Göteborgsregionen. Hållbara
kommunikationer gör det enkelt att leva, verka i och besöka Mölndal. Tillsammans utvecklar
vi vår kommun för kommande generationer.
Ärendets behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 42.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2022.
Slutrapport revidering Vision Mölndal.
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Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar Mölndal Vision 2040.
Ledamöternas förslag till beslut
Merjem Maslo (M) föreslår, med instämmande av Marie Lindqvist (V) och Maria Martini (C),
bifall till förslaget men med tillägget att en aktualitetsprövning görs i början av varje
mandatperiod.
Beslutsgång
Ordförande frågar om Merjem Maslos förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Datum

2022-03-07
Dnr

KS 00293/2020
Eleonor Björnfot,
Kommunfullmäktige

Revidering av Vision 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Mölndal Vision 2040.
Ärendet
Mölndal Vision 2022 lider mot sitt slut och en revidering och
aktualitetsprövning av visionen har därför genomförts som ett projekt under
hösten 2021 och vintern 2022. Revideringen har beaktat omvärld,
exempelvis genom den regionala utvecklingsstrategin samt Agenda 2030.
Projektet bestod av en arbetsgrupp med medarbetare, en projektgrupp med
stadsdirektör och högre chefer, samt en styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Två referensgrupper har varit delaktiga
under hela processen – en politisk och en med tjänstepersoner. Synpunkter
samlades in via en hemsida där drygt 800 synpunkter kom in.
Projektorganisationen tillsammans med en kommunikationsbyrå bearbetade
synpunkter samt referensgruppernas inspel.
Projektets styrgrupp beslutade att lämna följande förslag till
visionsformulering:
Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet.
Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.
Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God
livskvalitet är den övergripande strävan som genomsyrar allt från
stadsplanering till utbildning och omsorg. Idrott och ett rikt kulturliv är
tillgängligt för alla.
I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är.
Vare sig du vill bo med naturen runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.
Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av
Göteborgsregionen. Hållbara kommunikationer gör det enkelt att leva, verka
i och besöka Mölndal. Tillsammans utvecklar vi vår kommun för kommande
generationer.
Ekonomi
En särskild budget om 500 tkr avsattes för projektledning, kommunikationsinsatser samt konferenskostnad, med mera. Utöver detta har resurser avsatts i
form av tid från både tjänsteorganisationen såväl den politiska
organisationen (se beskrivning ovan). Exakt summa för dessa personella
insatser har inte beräknats. Den särskilda budgeten bedöms överskridas med
cirka 40 tkr och avser då främst externa kommunikationsinsatser som
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bedömts nödvändiga, detta finansieras inom stadsledningsförvaltningens
budget.
Expedieras till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Mio Saba
Stadsdirektör
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1 SAMMANFATTNING
Mölndal Vision 2022 lider mot sitt slut och en revidering och aktualitetsprövning av visionen har därför
genomförts som ett projekt under hösten 2021 och vintern 2022. Revideringen har beaktat omvärld,
exempelvis genom den regionala utvecklingsstrategin samt Agenda 2030. Projektet bestod av en arbetsgrupp
med medarbetare, en projektgrupp med stadsdirektör och högre chefer, samt en styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Två referensgrupper har varit delaktiga under hela processen – en politisk
och en med tjänstepersoner. Synpunkter samlades in via en hemsida där drygt 800 synpunkter kom in.
Projektorganisationen tillsammans med en kommunikationsbyrå bearbetade synpunkter samt
referensgruppernas inspel. Projektets styrgrupp fattade beslut om följande förslag till visionstext för vidare
behandling i den politiska ärendeprocessen och med sikte på beslut i kommunfullmäktige i april 2022.
Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet.
Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.
Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God livskvalitet är den
övergripande strävan som genomsyrar allt från stadsplanering till utbildning och omsorg.
Idrott och ett rikt kulturliv är tillgängligt för alla.
I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är. Vare sig du vill
bo med naturen runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.
Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av Göteborgsregionen.
Hållbara kommunikationer gör det enkelt att leva, verka i och besöka Mölndal. Tillsammans
utvecklar vi vår kommun för kommande generationer.

2 INLEDNING
2.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Stadsledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (KS 293/20, § 162) att påbörja revidering
av Mölndal Vision 2022 inför att vi nu närmar oss den bortre tidsramen för denna.
Utgångspunkten i arbetet ska vara att aktualitetspröva nuvarande vision och mål mot rådande trender och
andra beslutade strategier (Agenda 2030) på nationell och regional nivå (RUS). De delar i stadens nuvarande
målstyrning som fortfarande kommer att vara aktuella under en längre tid ska tas tillvara i arbetet och att, vid
behov, omhänderta nya perspektiv bland annat genom omvärldsspaning på hur andra kommuner gör.

2.2 EFFEKTMÅL OCH NYTTOR
Målet var att ta fram en aktualitetsprövad ”Mölndal Vision 2040” för beslut i kommunfullmäktige i april
2022.
Visionen ska peka ut en tydlig riktning och en förankrad framtidsbild för en önskvärd utveckling av Mölndal.
Visionen ska kunna fungera kraftsamlande för alla som verkar i Mölndal och som bidrar till Mölndals
utveckling.
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En vision förväntas:
•
•
•
•

styra den övergripande inriktningen på det geografiska områdets utveckling fram mot 2040.
foga samman pågående samhällsutvecklingsprojekt och våra gemensamma målbilder för
samhällsutvecklingen i Mölndal till en övergripande och överordnad helhetsbild
vara en kraftsamlande ledstjärna och en gemensam utgångspunkt för fokus och prioriteringar för den
kommunala organisationen
kunna fungera på samma sätt för de aktörer som verkar i och kring Mölndal.

2.3 AVGRÄNSNINGAR
Kommunikationsinsatser inom projektet handlar om att kommunicera kring hur revideringen löper på, samt
insatser för att stärka engagemanget under dialogfasen. Kommunikation och förankring av det beslutade
visionsdokumentet ingår inte i detta projekt.

2.4 ORGANISATION
Organisation
Projektägare
Styrgrupp

Projektledare
Projektgrupp

Arbetsgrupp

Referensgrupp

Person
Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande
Stefan Gustafsson, kommunalråd
Pernilla Övermark, kommunalråd
Marcus Claesson, kommunalråd
Merjem Maslo, kommunalråd
Eleonor Björnfot,
verksamhetsutvecklare stadsledningsförvaltningen
Mio Saba, stadsdirektör
Carina Nordgren,
förvaltningschef stadsledningsförvaltningen
Björn Marklund,
förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
Annika Stedner, förvaltningschef kultur- och
fritidsförvaltningen
Göran Jäverbrink, VD Kvarnfallet Mölndal AB
Carina Kloek Malmsten,
näringslivschef stadsledningsförvaltningen
Sara Davidsson,
ledningscontroller stadsledningsförvaltningen
Elisabeth Östman,
planchef stadsbyggnadsförvaltningen
Cecilia Rignell,
utvecklingsledare stadsledningsförvaltningen
Lisa Järner,
utvecklingsledare stadsledningsförvaltningen
Erik Wässing,
procescontroller stadsledningsförvaltningen
Eva Fransson,
kommunikatör stadsledningsförvaltningen
Tjänstepersoner: stadsdirektörens
ledningsgrupp samt verkställande direktörer för de
kommunala bolagen
Politiker: 2 representanter från varje parti i
fullmäktige

Kontaktuppgifter
kristian.vramsten@molndal.se
stefan.gustafsson@molndal.se
pernilla.overmark@molndal.se
marcus.claesson@molndal.se
merjem.maslo@molndal.se
eleonor.bjornfot@molndal.se
mio.saba@molndal.se
carina.nordgren@molndal.se
bjorn.marklund@molndal.se
annika.stedner@molndal.se
goran.javerbrink@molndal.se
carina.kloek-malmsten@molndal.se
sara.davidsson@molndal.se
elisabeth.ostman@molndal.se
cecilia.rignell@molndal.se
lisa.jarner@molndal.se
erik.wassing@molndal.se
eva.fransson@molndal.se
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Projektorganisationen frångår stadens projektmodell då nivån arbetsgrupp har lagts till. Detta för att
komplettera med en operativ grupp då den politiska ledningen suttit i styrgruppen och tjänstepersoner i
ledande ställning utgjort projektgrupp. I många andra projekt sitter ledande tjänstepersoner i styrgruppen och
projektgruppen utgör den operativa gruppen.

3 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT
3.1 GENOMFÖRANDE
Projektet genomfördes i tre faser; trend- och omvärldsfas, dialogfas samt bearbetningsfas. Faserna pågick
delvis parallellt under projektet.

TREND OCH OMVÄRLDSFAS
Arbets- och projektgruppen tittade på hur andra organisationer valt att formulera och hantera sina visioner
och utifrån dessa identifierades styrkor och förbättringsområden i stadens nuvarande visionstexter. Även
kopplingen till nuvarande KF-mål, den regionala utvecklingsstrategin samt Agenda 2030 sågs över.

DIALOGFAS
Referensgruppernas enskilda uppstarter, april samt oktober
Under våren genomfördes en inledande workshop med tjänsteorganisationens referensgrupp. Denna bestod
av stadsdirektörens ledningsgrupp samt de kommunala bolagens verkställande direktörer. Syftet med
workshopen var att utvärdera nuvarande vision genom att både identifiera vad vi lyckats med och vilka
framgångsfaktorerna varit samt fortsatta utmaningar. En motsvarande workshop genomfördes med den
politiska referensgruppen i oktober. Följande punkter var de båda referensgrupperna överens om efter dessa
inledande möten:
•
•
•
•
•
•
•

Mer fokus på hållbarhetsperspektiven (miljö, socialt, ekonomiskt)
Det sociala perspektivet behöver lyftas: integration, trygghet, hälsa…
Mer fokus på att utveckla hela kommunen
Bostadsutveckling
Lyfta fram vår historia mer
Mölndals innerstad har blivit bra…
Vi ska fortsätta stärka Västsverige

Och följande punkter fanns det skilda meningar om:
•
•
•
•
•
•

Kommunikation och kollektivtrafik – har vi lyckats eller inte?
Vilken slags bostadsutveckling vi vill ha?
Har innerstaden utvecklats enligt visionen?
Lyfta fram Mölndals unikiteter
Visionen kan bli tydligare och ge underlag för politiska prioriteringar. Koppling till KF-målen.
Visionen är väl förankrad i tjänsteorganisationen, men inte lika mycket hos politiken. Ett förbättrat
samarbete önskas.

Gemensam kick-off, oktober
Under en gemensam workshop i oktober med båda referensgrupperna samt hela projektorganisationen
formerades följande viktiga respektive mindre viktiga teman utifrån fokusområdena i nuvarande vision:
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En modig stad med tydlig historia
+ Medskapande och tillit
+ Tillhörighet och gemenskap
+ En kommun med plats för olika identiteter
+ Den nära staden
+ Hållbar infrastruktur
+ Bostäder för alla
- Mindre fokus på innerstaden
- Mindre historiskt fokus
Mölndal förstärker Västsverige
+ Bida till helheten
+ Innovation
+ Attraktivt för näringsliv
- Inte göra allt själva/samverkan
- Mindre fossilberoende industri
En hållbar stad där vi växer och mår bra
+ Förtydliga ekologiska mål
+ Mölndal i livets alla skeden
+ Främja livslång hälsa
+ Trygghet och trivsel
+ Grönområden
+ Växla upp hållbarhet
+ Cirkulära affärsmodeller
+ Social hållbarhet – livet mellan husen
+ Livslångt lärande och goda lärmiljöer
På mötet framkom även att mycket i nuvarande vision upplevdes som bra och att det fanns mycket som
behövde bevaras. Visionens tidsperspektiv togs också upp och förslag kom på att ha ett längre tidsspann, till
exempel 2040 med en avstämning vid 2030 som en koppling till Agenda 2030. Det fanns även önskemål om
att minska detaljnivån i visionen, att till exempel ta bort indikatorer och skapa förutsättningar för
tvärsektionellt arbete.
Insamling av synpunkter från invånare, ungdomar, närings- och föreningsliv, oktober november
En hemsida (molndal.se/nyvision) för visionsarbetet togs fram. Där beskrevs bakgrunden och syftet med
revideringen och den nuvarande visionens sammanfattande meningar och tre fokusområden presenterades. I
ett formulär kunde både allmänhet och chefer och medarbetare i staden svara på nedanstående frågor. När
dessa frågor formulerades var ännu inte något beslut taget om hur lång tidsperiod den reviderade visionen
skulle ha.
•
•

Vad vill du ändra i Mölndal Vision 2022?
Vad tycker du är det allra viktigaste för oss i Mölndal, Kållered och Lindome de närmsta 10-15 åren?
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Hemsidan var publicerad från 1 oktober till 5 december och totalt samlades 893 synpunkter in här. Som
synpunktsinlämnare hade man möjlighet att välja vilken/vilka intressentgrupper man upplevde sig tillhöra
(flera alternativ kunde väljas):
• Invånare
• Ungdom under 25 år
• Medlem i en förening
• Företagare
• Medarbetare/chef i Mölndals stad
• Annat
Olika insatser genomfördes för att sprida kännedom om hemsidan och möjlighet att bidra med sina
synpunkter:
• Ett vykort togs fram och skickades till samtliga hushåll i kommunen.
• Länken och en beskrivning av visionsarbetet inkluderades i kommunens nyhetsbrev till föreningar
och näringsliv.
• Inlägg gjordes inom flera av stadens kanaler i sociala medier (Facebook och Instagram).
• Nyheter publicerades externt på hemsidan samt internt på intranätet.
• En notis infogades i stadens regelbundna helsidesannons i Mölndals Posten.
• Representanter från projektets arbetsgrupp samt från den politiska referensgruppen besökte olika
kommundelar för att dela ut flygblad och svara på frågor om visionsarbetet. Besök gjordes i Bifrost,
Balltorp, Kållered centrum, Lindome centrum samt gallerian i Mölndals innerstad.
• Vid besöken i Bifrost samt Lindome genomfördes även samtal med de unga kommunutvecklare som
är anställda i respektive område och de bidrog med sina synpunkter på hemsidan.
• En film togs fram där visionsarbetets projektledare och projektledaren för stadens språkcafé på lätt
svenska presenterade visionsarbetet och uppmanade att bidra med synpunkter. Filmen spreds på
Youtube i gruppen ”Ny i Sverige och i Mölndal”.
• Användare av stadens e-tjänster fick i mejl en uppmaning att bidra på hemsidan.
• Stadens kontaktcenter spred information om hemsidan genom att ha länken till hemsidan i
sina svarsmejl. De tog även emot synpunkter via telefonsamtal och registrerade dessa på hemsidan.
• Visionsarbetet var temat för ett av stadens chefsmöten (20-grupp) då samtliga chefer fick arbeta med
frågeställningarna och redovisa detta i formuläret på hemsidan.
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Exempel på hur det visuella kommunikationsmaterialet såg ut:

Vykortets fram- respektive baksida.

Flygblad som bland annat delades ut vid besök i olika kommundelar.
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Utöver spridningsinsatser av hemsidan var en workshop med näringslivsrepresentanter planerat, men fick
dock ställas in på grund av lågt deltagande i pandemins spår. I stället genomförde projektledaren intervjuer
med fem näringslivsrepresentanter samt gjorde en gruppintervju med Kållered BiD.
Ungas perspektiv i processen togs om hand genom att ett samtal fördes med de tre unga kommunutvecklare
som anställts för att fördjupa sig i resultatet från LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
2020. Utifrån enkätresultatet resonerades kring vilka slutsatser som kunde dras kring ungdomars (åk 8 samt
åk 2 på gymnasiet) syn på framtiden och behov och önskemål, som kunde anses ha koppling till visionen och
detta presenterades på projektmöte den 8 december. Yngre barns perspektiv fick prioriteras bort av tidsskäl.

BEARBETNINGSFAS
Bearbetning av referensgrupperna samt styrgruppens inspel påbörjades i oktober. Sammanställning och
klustring av inlämnade synpunkter på hemsidan påbörjades i slutet av november och avslutades med en
presentation av identifierade ämnesområden på ett projektmöte (hela projektorganisationen samt
referensgrupperna) den 8 december. De inkomna synpunkterna bestod av ett omfattande material och för att
avlasta arbetsgruppen anlitades en kommunikationsbyrå (OTW) som ett stöd i sammanställningen.
OTW gjorde följande klustring och sammanfattning av de inkomna synpunkterna.
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På projektmötet den 8 december prioriterades ämnesområdena utifrån inkomna synpunkter och följande
rangordning kom fram:
1.
2.
3.
4.
5.

Boende, byggande och hela kommunen
Kommunikationer och trafik
En kommun för alla
Utbildning
Trygghet
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6.
7.
8.
9.

Hållbarhet
Fritid och kultur
Demokrati
Näringsliv

Utifrån de beskrivningar av ämnesområden som togs fram under grupparbetena, arbetade OTW och
arbetsgruppen tillsammans fram ett första förslag till visionsformulering. Detta förslag behandlades i
projektgrupp, styrgrupp och sedan under ett projektmöte med hela projektorganisationen samt de båda
referensgrupperna den 8 februari. Utifrån den input som kom fram vid detta möte gjorde arbetsgruppen och
OTW ytterligare en bearbetning som behandlades i projekt- och styrgrupp i två omgångar innan det slutliga
förslaget slutjusterades och antogs av styrgruppen den 1 mars.
Under projektet har visionens koppling till stadens styrkedja, övriga styrdokument samt KF-mål diskuterats.
Utifrån dessa samtal landade styrgruppen i att det inte fanns behov av visionsstrategier då dessa omhändertas
av annan strategisk styrning samt genom KF-målen som under nuvarande visionsperiod utvecklats och blivit
mer strategiska i sina formuleringar. Styrgruppen valde därför att gå vidare med en revidering utan strategier.

3.2 RESULTAT
Projektets förslag på Mölndal Vision 2040 lyder:
Mölndal är den hållbara staden där vi lär hela livet.
Med kunskap, mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.
Vi är en levande kommun där människor möts och är delaktiga. God livskvalitet är den övergripande strävan
som genomsyrar allt från stadsplanering till utbildning och omsorg. Idrott och ett rikt kulturliv är tillgängligt
för alla.
I Mölndal kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Vem du än är. Vare sig du vill bo med naturen
runt hörnet eller mitt i ett stadsliv.
Vårt innovativa näringsliv är ett av de ledande i utvecklingen av Göteborgsregionen. Hållbara
kommunikationer gör det enkelt att leva, verka i och besöka Mölndal. Tillsammans utvecklar vi vår kommun
för kommande generationer.
Efter avslutat projekt tas nu förslaget vidare för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

3.3 TIDSÅTGÅNG
Utöver projektledarens budgeterade arbetstid (50 procent från 1 augusti till 28 februari) lades även en del tid
i april-juni (uppskattningsvis ca 1 månads jobb) för att förbereda uppstart av projektet samt genomföra
uppstartsworkshop med det som senare blev tjänsteorganisationens referensgrupp.
Arbetsgruppen har under projektet haft 17 planerade möten om totalt 40 timmar. Utöver detta har en del
möten genomförts med delar av arbetsgruppen (t ex med extra fokus på kommunikationsinsatser) och ett par
deltagare från arbetsgruppen deltog även på besöken i kommundelarna. Alla arbetsgruppsdeltagare har inte
haft möjlighet att delta på alla planerade möten.
Projektgruppen har haft 7 stycken möten om 10,5 timmar och styrgruppen har haft 8 möten om totalt 7,5
timmar.
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Referensgrupperna har deltagit på de tre gemensamma mötena om totalt 10 timmar. På dessa möten har även
arbets-, projekt- samt styrgrupp deltagit (inte medräknad i ovan).
Utgångspunkten har varit att arbetstid för arbetsgruppen inte skulle behöva läggas utanför planerad arbetstid.
Detta har inte fullt ut kunnat hållas. I olika skeden under projektet har olika deltagare behövt lägga mer tid än
planerat.

3.4 BUDGET
En särskild budget om 500 tkr avsattes för projektledning, kommunikationsinsatser samt konferenskostnad,
med mera. Utöver detta har resurser avsatts i form av tid från både tjänsteorganisationen såväl den politiska
organisationen (se beskrivning ovan). Exakt summa för dessa personella insatser har inte beräknats. Den
särskilda budgeten bedöms överskridas med cirka 40 tkr och avser då främst externa kommunikationsinsatser
som bedömts nödvändiga, detta finansieras inom stadsledningsförvaltningens budget.
Efter att den reviderade visionen är antagen kommer det krävas ytterligare kommunikationsinsatser vilket det
inte avsatts budget för men detta bedöms kunna hanteras inom stadsledningsförvaltningens totala budget
under 2022.

Projektbudget Revidering Mölndal Vision
2021
Beskrivning

Totalt

Projektledare, inkl PO (50%, 1/8-31/12-21)

152 000

Kommunikationsinsatser

200 000

Konferenslokaler
Övrigt
Summa

30 000
18 000
400 000

2022
Beskrivning

Totalt

Projektledare, inkl PO (50%, 1/1-28/2-22)

61 000

Kommunikationsinsatser

30 000

Övrigt

9 000

Summa

100 000

Totalt budgeterat

500 000

Utfall
Beskrivning
Projektledare, inkl PO (50%, 1/8-28/2-22)

Totalt
211 135

Tryck och leverans av vykort

26 199

Tält för besök i kommundelar

15 021

Kommunikationsinsatser
Konferenslokaler
Totalsumma

281 600
12 560
546 515
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* Vid denna slutrapports sammanställning hade den slutliga fakturan från OTW samt en fikabeställning
ännu inte inkommit, varför dessa summor har uppskattats.

3.5 AVVIKELSER OCH ÄNDRINGAR
I projektets uppstart var det svårt att bedöma hur mycket arbetstid som skulle behöva läggas på att bearbeta
allmänhetens synpunkter. I samband med att antalet synpunkter på hemsidan ökade ställdes frågan om stöd
från kommunikationsbyrå kunde köpas in för att avlasta projektets arbetsgrupp med att bearbeta synpunkter,
vilket inte fanns med i ursprunglig planering.

4 UTVÄRDERING AV ARBETET I PROJEKTET
Utvärdering av arbetet i projektet har genomförts i tre steg – genom reflektioner i arbets-, projekt- samt
styrgrupp dels under pågående projekt dels i samband med projektavslutning. Dessutom skickades enkät till
de knappt 40 deltagarna i de två referensgrupperna, dock inkom endast 10 svar. Resultatet från reflektioner
samt enkät redovisas under nedanstående rubriker.
Av de tio personer som svarade på utvärderingsenkät om projektets genomförande, fördelade sig svaren
följande på frågan om hur projektet som helhet har genomförts:

4.1 LEDNING, ORGANISATION OCH SAMARBETE
Upplevelsen från samtliga parter är att samarbetet i projektet har fungerat väl. Detta både mellan
arbetsgruppens medlemmar och tillsammans med projekt-, referens- och styrgrupp samt konsulterna från
OTW. Det har funnits ett fint samspel mellan politiker och tjänsteorganisationen under projektet som har
uppskattats av båda parter.
Pandemin gjorde att möten och träffar fick ske digitalt vilket upplevs ha försvårat diskussioner och
kreativiteten i projektet något. Flertalet hade önskat fler fysiska träffar både för uppstart och kontinuerliga
möten. Arbetetsinsatserna har varierat, dels för att arbetsgruppen var liten och därför sårbar om någon varit
sjuk eller ej kunnat närvara. Många har även haft konkurrerande arbetsuppgifter som har gjort att deltagandet
behövt utebli. Det fanns en önskan om mer tydlighet i hur prioriterat projektet skulle vara. Det fanns också
önskemål att arbetsgruppen skulle ha varit större samt haft representation från fler
förvaltningar/verksamheter för att kunna avlasta varandra och berika arbetet med en bredare kompetens.
Delaktigheten på möten i form av engagemang och synpunkter upplevs däremot som hög.
Projektet inleddes med en viss känsla av otydlighet i vad som var beställt samt förutsättningar enligt
arbetsgruppen. Det tog tid från att uppdraget från kommunstyrelsen i december -20 kom, tills att planering
för projektuppstart påbörjades. Det var optimistiskt att till en början tro att planeringen skulle kunna ske med
start från augusti men lyckligtvis kunde planering påbörjas redan i april då projektledaren redan var anställd i
staden och kunde starta upp arbetet utanför projektets givna tidsramar.
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Uppstarten med politiker hade behövts hållas tidigare i processen samt vid fler tillfällen, detta för att på ett
bättre sätt kunna förankra visionen i de politiska leden. Projektplanen som togs fram har upplevts tydlig och
pedagogisk och i enlighet med uppdraget.
Referensgruppen anser att projektets genomförande fungerat väl men det fanns några önskemål om att det
kunde varit mer komprimerat, drivet samt fler möten fysiskt för att underlätta diskussion och samarbete.
Dialogtillfällena som genomfördes för mölndalsborna upplevdes ge legitimitet och var ett viktigt
symbolvärde för projektet.
Det fanns upplevelser om att upplägget på projektet hade kunnat förbättras genom att ta längre tid till att
diskutera de ämnen som var viktiga att ha med i stället för att så snabbt gå ner på vilka ord som visionen
skulle innehålla. Det har skapat en känsla av att vissa bra diskussioner som varit i början av projektet har
glömts bort. Det fanns även en föreställning om att man ville hålla texten relativt kort vilket kan ha lett till att
man valt bort viktiga ord som egentligen hade kunnat få vara kvar.

4.2 LÄRDOMAR
För att underlätta för arbetsgruppen hade man med fördel kunnat förtydliga syftet, roller och tidsplan
ytterligare. Det hade också kunnat reflekteras mer över vilka som skulle ingå i projektet och hur mycket tid
de skulle avsätta. Även referensgruppen hade önskat ett förtydligande av visionens egentliga syfte och vem
den ska finnas till för.
Att ta in OTW för hjälp med framtagning av visionen har sparat tid och skapat en bättre kvalitet på den
slutgiltiga texten. Det har också varit en nytta i att de varit utomstående och därför neutrala.
Något som är återkommande under utvärderingar är bristen på fysiska möten och på vilket sätt det påverkat
motivationen hos de inblandade i projektet. En lärdom är därför att även om möten sker digitalt är det av vikt
att ha en peppande och stärkande uppstart för både projekt- och referensgrupper.
Referensgruppen har varit en viktig del i att behålla ett brett perspektiv genom hela processen. De hade bra
inslag och fick processen att driva framåt. När tjänsteorganisationen och politiken arbetade tillsammans gav
det också mycket kraft och energi till projektet och kändes viktigt för alla att arbeta tillsammans.
Det har varit viktigt under projektet att ha kontinuerliga avstämningar och se till att alla är med på tåget,
detta hade kunnat göras ytterligare för ökad tydlighet. De olika workshops som har hållits har varit
uppskattade och viktiga för projektets förankring.

5 ÖVERLÄMNING
I projektplanen beskrevs att den reviderade visionen skulle lämnas till kommunstyrelsen i mars för vidare
behandling och möjlighet till beslut i kommunfullmäktige i april 2022, vilket också skett.

5.1 MÄTNING AV NYTTOR
De effektmål och nyttor som angavs i projektplanen kan inte bedömas eftersom beslutet om ny vision inte
hinner verkställas inom detta projekts tidsramar. En uppföljning av effektmål föreslås därför komplettera
stadens årsredovisning.
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5.2 KVARSTÅENDE FRÅGOR
När allmänheten bjöds in att komma med sina synpunkter på visionen så kom även en del synpunkter och
klagomål som inte kunde kopplas till visionen. Dessa synpunkter behöver fördelas till lämpliga mottagare i
den kommunala organisationen.
Flera i referensgrupperna anser att de flesta frågeställningar har täckts inom projektet, men några kvarstående
frågor identifieras i enkätsvaren:
•
•
•

Ytterligheter i visionen
Medborgardialogen
Att få ta del av kommunutvecklarnas, ungdomarnas åsikter.

5.3 REKOMMENDATION FÖR FORTSATT ARBETE
TANKAR KRING FORTSATT FÖRVALTNING OCH STYRNING I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN
Under projektets gång har det framkommit att det är viktigt att någon internt i staden tar ägarskap för
visionen, både strategiskt och operativt. Ett förslag som nämnts är att tillsätta en funktion som tillsammans
med näringsliv, civilsamhälle och den kommunala organisationen samordnar, driver och följer upp
visionsarbetet.
Visionen utgör den yttersta strävan i Mölndals stads styrkedja, utifrån den kopplas KF-mål och andra
strategiska styrdokument. Ett arbete pågår kring hur dessa kopplingar kan synliggöras i stadens ledning och
styrning, bland annat genom implementeringen av verksamhetssystemet Hypergene.
Även uppföljning av visionen har diskuterats under projektet och ett förslag som nämnts utifrån utmaningen
att hålla visionen levande fram till 2040 är att sätta ett av visionens värdeord i fokus årligen, i till exempel
budget och verksamhetsplaner eller uppföljningar.
TANKAR KRING FORTSATT FÖRANKRING OCH KOMMUNIKATION

I ett inledande skede, när den nya visionen antas, blir det viktigt att förankra och sprida information om
visionen både internt och externt. Delar i detta är framtagande av ett visuellt manér för igenkänning, trycksak
med mera. I den interna kommunikationen är det av vikt att chefer och medarbetare i staden får möjlighet att
prata om visionen utifrån sina respektive verksamheters perspektiv. Exempelvis genom ett underlag som lite
djupare beskriver vad som ligger bakom värdeorden i visionen samt lämpliga frågeställningar att prata om.
Vad betyder den nya visionen för vår verksamhet - vad kan vi bidra med i visionsarbetet, vad skiljer den nya
från den tidigare visionen och vad betyder det för oss? Externt blir det viktigt att till exempel berätta om
engagemanget kring framtagandet och vad nya visionen innebär.
Den nya visionen tar sikte på 2040 vilket är ett betydligt längre tidsperspektiv än den tidigare visionen. Det
kan bli en utmaning att hålla visionen levande under så lång tid. Ett arbete behöver planeras för hur detta ska
göras möjligt genom olika kommunikationsinsatser.
Även kopplingen till stadens varumärkesarbete (Bästa möjliga Mölndal. Varje dag) behöver ses över då
dessa angränsar och stödjer varandra och ibland uppfattas som samma sak.
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6 PROJEKTLEDARENS TACK
Projektledaren vill rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt så förtjänstfullt bidragit i arbetet att revidera
visionen – invånare, företagare, chefer, medarbetare och politiker! Ni är viktiga, utan er hade visionen varit
kraftlös.
Jag hoppas att den nya visionen kan bli än mer kraftsamlande och göra fler delaktiga i att utveckla vår
kommun för kommande generationer.

