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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Av stadens styrprinciper framgår att varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan. En
enhetlig dokumentstruktur tillämpas. Verksamhetsplanerna visar bland annat hur nämnderna
knyter an till de verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställt med utgångspunkt från
Mölndal Vision 2022. Dokumenten delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som
information.
Beredning
Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser. Gemensamma principer och strukturer tillämpas för dokumenten. Det
görs dock ingen central bearbetning av deras innehåll. Inför föregående års process gjordes en
översyn av dokumentstrukturen. Förändringen innebär bland annat att modellen omfattar
utveckling av grunduppdragen samt, på förvaltningsnivån, stadens miljömål.
I Mölndal visar verksamhetsplanerna nämndernas övergripande styrdirektiv till
förvaltningarna. Förändring och utveckling inom kärnverksamheterna är i fokus. Planerna
följs upp i verksamhetsberättelser. För att främja långsiktighet är verksamhetsplanerna
treåriga. Kommunstyrelsen tar del av dokumenten i informationssyfte som ett led i den
lagstadgade uppsiktsplikten. Sedan i fjol får också kommunfullmäktige verksamhetsplanerna
som information. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer i vår även att delges
samtliga verksamhetsberättelser avseende år 2016.
Mölndal Vision 2022 är en grund för stadens strategiska planering och utveckling. I juni
fastställer kommunfullmäktige verksamhetsmål, så kallade KF-mål. Dessa infogas
tillsammans med indikatorer i budget/plan. Från och med 2015 är samtliga KF-mål
gemensamma till sin karaktär och utgår från invånarperspektiv snarare än organisatoriska
perspektiv. Även om kommunfullmäktige följaktligen inte riktar KF-mål till utpekade
nämnder utgör dessa mål en viktig grund för verksamhetsplanerna. I de respektive planerna
visar nämnderna bland annat vilka KF-mål som kommer att prioriteras och anger, utifrån dem,
mer specifika nämndmål. Under vintern arbetar därefter förvaltningarna med att knyta
handlingsplaner och aktiviteter till målen.
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Observera att plandokument avseende verksamheter som är underställda kommunstyrelsen
hanteras i egna ärenden. Eftersom byggnadsnämnden och kommunstyrelsens
planeringsutskott styr samma förvaltning upprättas slutligen enbart en plan för
stadsbyggnadsområdet som helhet.
Tjänstemannaorganisationen under överförmyndaren är från och med oktober 2015 en
samverkansorganisation mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille benämnd
Överförmyndare i samverkan. Kommunernas respektive överförmyndare/nämnder finns dock
kvar i varje kommun. Överförmyndarnämndens verksamhetsplan speglar i och med det ett
samlat uppdrag och avviker därför i viss mån från den gemensamma strukturen.
Det kan även noteras att folkhälsorådet förenklar hanteringen utifrån sin roll som rådgivande
organ. Liksom i fjol tar rådet fram en genomgripande handlingsplan.

Expedieras till
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Skolnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Folkhälsorådet
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