


Mölndal är den  hållbara 
 staden där alla får chansen. 
Med mod och  kreativitet 
 förstärker vi Västsverige.

Fler än två av tre invånare starkt 
 rekommenderar Mölndal som bostadsort 

Fler än nio av tio unga tjejer och killar  
i Mölndal mår bra och har framtidstro

Fler än hälften av Mölndalsbornas resor 
görs med hållbara färdsätt

Vi närmar oss Vision mölndal 2022 när:

Mölndal är en av Sveriges främsta  
näringslivskommuner

Mölndal har ett positivt varumärke  
som har stärkts över tid

Vi är fler än 70 000 Mölndalsbor

Vision 2022



Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi 
använder våra historiska miljöer på nya spänn ande sätt. Vi 
har en tillgänglig,  levande stad där människor möts och upp 
lever tillit och mångfald. Den livfulla stads kärnan  stärker 
hela Mölndals  utveckling. Mod och framåtanda präglar hur 
vi tillsammans  formar vår stad för framtiden.

Vägen dit
•	  Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stads

kärna som består av Mölndals centrum, Forsåker och 
Kvarnbyn. Med en modern känsla i gestaltning och 
uttryck som knyter an till vår hist oria skapar vi ett 
 Mölndal som speglar vår identitet.

•	  Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där alla är 
välkomna och kan uppleva ett livaktigt  kultur och 
 fritidsliv. I våra stadskvarter skapar vi ett  blandat 
 utbud av bostäder, handel och  nöjen som gör det 
 trivsamt att vistas i Mölndal.

•	  I dialog med Mölndalsborna skapar vi en livs kraftig 
 utveckling av Mölndal som stärker vår  gemensamma 
identitet och stolthet.

Visionens tre fokusområden

En modig stad med 
tydlig historia
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Vår kunskap och kreativitet förstärker Väst sverige. I Möln
dal föds och utvecklas de  bästa idéerna. Vi är  ledande i 
 arbetet med att utveckla smarta lösningar som stärker vår 
storstadsregion. Närheten till  Göteborg är en tillgång för 
Mölndal – vi är en attraktiv del av storstaden med en egen 
kreativ profil.

Vägen dit
•	   Vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att 

kunskapsintensiva och kreativa verksamheter  väljer 
att etablera sig i Mölndal.

•	  Vi driver samverkan mellan näringsliv, kommunen, 
skolor och lärosäten som skapar nya mötes platser 
för ett starkare regionalt näringsliv. Vi skapar krea   
tiva miljöer där människor från olika bakgrunder 
möts och nya tankar föds.

•	  Vi utvecklar ett livskraftigt samarbete med  Göteborg 
och kringliggande kommuner som stärker vår gemen
samma storstadsregion för framtiden. 

Mölndal förstärker 
Västsverige
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Mölndal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till 
Mölndal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och 
nå din fulla  potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva 
bostäder och en grön livs miljö.  Smid iga kommunikationer 
gör det enkelt att besöka  Mölndal och att leva här. I Mölndal 
blomstrar både stad och land. 

Vägen dit
•	  Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en bland

ning av människor och som möter bostadsbehoven 
hos olika generationer. 

•	  Mölndal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga 
elever når höga och jämna skolresultat. Till sammans 
tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är 
delaktiga och mår bra.

•	  Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är  so c ialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

En hållbar stad där 
vi växer och mår bra
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Tillsammans förverkligar 
vi vår vision!
Vi behöver en gemensam framtidsbild för att Mölndal ska bli en ännu  bättre 
stad för alla som bor och verkar här. Med visionen har vi bestämt en  inriktning 
för hur Mölndal ska utvecklas fram till 2022.

Vi har utformat visionen tillsammans med Mölndals bor, företag, för           en  ing    s    
liv och våra grann kommuner.  Visionen ska kraftsamla hela  sta den med  siktet 
 inställt på ett Mölndal i toppklass. Tillsammans  förverkligar vi vår vision.

Mölndals stads ansvar och roll
Visionen ska ligga till grund för strategisk planering och utveckling i Mölndals 
stad. Med visionen som grund sätter de folkvalda mål för vad som ska  uppnås 
för att visionen ska förverkligas. Mölndals stad följer årligen upp och åter 
rapporterar hur arbetet med att uppnå  Vision Mölndal 2022 fortskrider.

Kommunfullmäktige Mölndals stad  
19 september 2013




