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Välkommen till 
HR-chefsmöte 2021-06-11
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HR-chefsmöte

8:25 – 8:30 Digital incheckning

8:30 – 9:00

Tina Liljedahl Scheel, HR-direktör, välkomnar 

alla Staden övergripande info till förvaltningar 

och bolag 

9:00 – 9:30

Strategisk fördjupad uppföljning, Birgitta Rein 

och Anki Larsson SLK

9:30 – 10:00 NOS2023 – Ny organisation 

stadsutveckling, Mats Odhagen SLK

10:00 – 10:15 Paus

Datum
11 juni 2021

Klockan 8:30-12.00

Teamsmöte

10:15 – 10:35

Halvtidsuppföljning program för attraktiv 

arbetsgivare, Karin Bryngelsson SLK

10:35 - 11:00 

Ny stadenövergripande introduktion, Hanna 

Wedin och Eva Svensson Intraservice

11:00 – 11:30 Diskussion om successiv 

återgång, hur går dialogerna i förvaltningar och 

bolag? Hinder och möjligheter…

11:30 – 11:40 Avslutning
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• Endast de som är föredragande har kamera på

• Timer hjälper oss att hålla tider under pausen

• Chatten är igång, ställ gärna dina frågor i chatten så tar vi dem efter varje pass

• Bilder läggs in på personalingången efter HR-chefsmöten

Praktiska frågor
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Stadenövergripande info till 
förvaltningar och bolag
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Nytt och aktuellt

• HR-processer, central processledning

• Chefoskopet

• Strategiska beredningsgrupper 

• Upphandling företagshälsovård

• Förmånsärendet
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Tidig dialog påverkar utfallet
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Upphandling företagshälsovård

• Upphandling med brett innehåll

• Hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser

• Ny modell för upphandling FHV – 6 områden, uppdelning utefter antal medarbetare

• Två leverantörer - Pe3 och Previa

• Tid för överprövning t o m 2021-06-12 (dvs imorgon)

• Implementering och uppstartsmöten under hösten 2021 (om beslutet står sig)

• Avtalet gäller fr o m 2022-01-01
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Information gällande ärende 
kring personalförmåner 
Catarina Blomberg, SLK
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Beslut på KS 2021-05-19

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret för att: 

• Komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig sammanställning av samtliga 

förmåner i alla nämnder och bolag indelat i kategorierna: 

- förmåner relaterade till arbetsmiljö 

- förmåner relaterade till friskvård 

- och övriga förmåner 

- samt att översikten visar vilka förmåner som är avtalade eller överenskomna på 

annat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

• Komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig beskrivning av respektive 

förmåns kostnad/värde och hur detta beräknas. 

• Fördjupa frågan om utbudet kan variera mellan nämnder, men ha samma ekonomiska 

värde, givet skattelagstiftning. 

• Fortsatt bereda ärendet med löpande avstämning i Personalberedningen. 
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Forts Beslut på KS 2021-05-19

• Inriktning för fortsatt arbete för harmonisering av värdet för förmåner inom staden 

fastställs preliminärt till: 

- Personalgrupper med lägst värde på förmåner ska lyftas 

- Takten i harmonisering ska främst bestämmas av budgetbeslut

- Förmåner som är avtalade eller på annat sätt överenskomna ska vid behov i 

första hand förändras genom nya överenskommelser. 

• Beslut om rekommenderad ekonomisk nivå för harmonisering av förmåner mellan 

stadens olika nämnder och bolag behandlas av kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige när beslutsunderlaget kompletterats. 
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Tidplan 

• Om återremiss och tidplan - Personalberedningen 2021-06-16

• Redovisning av återremiss - Kommunstyrelsen 2021-11-24
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Avstämning strategisk fördjupning 

Birgitta Rein och Anki Larsson, SLK
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Bakgrund

Fortsättning på den självskattning som genomfördes 2019 som bland annat undersökte 

vilka riktlinjer och rutiner som fanns inom området Mänskliga rättigheter/Jämställdhet.

Syfte och mål

Den strategiska fördjupningen 2021 ska resultera i en sammanfattande bild av hur 

staden, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, efterlever:

– diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder

– kraven på hantering av kränkande särbehandling i föreskriften om organisatorisk och 

social arbetsmiljö samt hur arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet

– resultatet av fördjupningen är tänkt att användas för fortsatt lärande i förvaltningar och 

bolag och som vidare planering och prioritering för övergripande arbete inom området
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Slutsatser och strategiska framtidsfrågor

Förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt i staden i 

arbetet med aktiva åtgärder och frågor som rör 

diskrimineringslagen.

• Medarbetarenkät/pulsmätningar

• Arbetsmiljöronder

• Dialog på APT

• Uppföljning av anmälningar av tillbud och arbetsskador

• Uppföljning av specifika nyckeltal

• Dokumentationen finns på flera ”platser”

Förvaltningar och bolag arbetar mer enhetligt för att 

förhindra och utreda kränkande särbehandling, 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

• Arbete med förhållningssätten och organisationskultur

• Omhändertar och utreder anmälningar

• Medarbetarenkät/pulsmätningar

• Arbetar för att synliggöra rutiner

Det finns en efterfrågan på mer stöd, styrning och hjälp från staden 

Hur tar man fram och arbetar man med aktiva åtgärder. Hur följer man upp och 

hur dokumenterar man? Hur får man ihop det här arbetet med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och hur gör man i samverkan?
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Från kunskap i att hantera kränkningar och trakasserier till att stödja …

November 2019 – december 2021 Januari 2022 och framåt
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En ny organisation för 
stadsutveckling
- för planering, genomförande och förvaltning av staden

Mats Odhagen, SLK
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Innehåll

• Uppdraget - vad är beslutat och varför?

• Hur och när genomförs uppdraget?

• Status i uppdraget

• Bakgrund och tidigare utredning
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Vad är beslutat och varför?
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Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10

SLK får i uppdrag att uppdatera tidigare utredning med inriktningen om fyra nya nämnder:

• Nämnd med ansvar för fysisk planering 

• Nämnd med ansvar för exploatering 

• Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark 

• Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

Andra inriktningar som också framgår av beslutet:

• Funktionen för strategisk planering inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen stryks från 
utredningen. Istället får nämnden för fysisk planering en särställning avseende den strategiska 
planeringen. 

• Planering av trafik- och transportsystemfrågor läggs på nämnden med ansvar för fysisk planering. 

• Den nya organisationen ska sjösättas vid årsskiftet 2022/2023.

• Det reviderade underlaget ska ha en sammanhållen strategisk planering och stadsutveckling som 
utgångspunkt. Utredningen gällande ÄUAB samt hur planerande verksamheten i bolaget ska 
avvecklas ska beaktas.
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Vad är syftet med uppdraget?

• Syftet är att Göteborgs Stad ska skapa en 

organisation som ger en mer sammanhållen 

stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, 

genomförande som förvaltning av staden. 

• Förändringen ska bidra till ökad effektivitet 

och transparens i arbetet med 

stadsutveckling för boende, besökare och 

näringsliv.
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Hur och när genomförs 
uppdraget?
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Uppdraget utförs i två delar

Planera och förbereda 

genomförande

GenomförandeUppdatering och  

komplettering av 

tidigare underlag

2022/2023

Del 1 Del 2

• Inriktningen är att en ny organisation ska träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023
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Fokusområden för del 1

• kartläggning av strategiska planering inom befintlig organisation

• kartläggning av uppdrag och resurser gällande fysiska planering med 

koppling till PBL-processer

Strategisk 

planering

• finansierings- och ekonomistyrningslogik inom respektive nämnd 

• finansiering och flöden inom exploaterings-/stadsutvecklingsprocessen

Ekonomiska 

flöden

• Identifiera relevanta processer och arbetssätt samt fördelning av 

ansvar/beslutsmandat inom dessa

• Förändringar i berörda nämnders uppdrag och organisation

Processer och 

arbetssätt
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Projektorganisation för del 1 i uppdraget

Beställare

Kommunstyrelsen

Styrgrupp

Stadsdirektörens styrgrupp med berörda 
tjänstepersoner

Projektgrupp

Planeringsledare med kompetens 
inom följande områden:

Utredning

Ekonomi
Stadsutveckling

Juridik

Kommunikation

Arbetsgrupper och enskilda intervjuer

Representanter från förvaltningar och bolag eller 
andra sakkunniga (inkl SLK)

Samordningsgrupp

(Direktörsnivå)

Stadsbyggnadskontoret

Fastighetskontoret
Trafikkontoret

Park- och naturförvaltningen

Lokalförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen

Förvaltningen kretslopp och vatten

Älvstranden Utveckling AB
--------------------------

Samordningsgrupp Plus

Kulturförvaltningen
Miljöförvaltningen

Förvaltnings AB Framtiden 

Göteborg Energi AB
Socialförvaltningen NN

Higab

Politisk 

referensgrupp

Central 

samverkansgrupp 

(CSG)
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Berörda nämnder och bolagsstyrelser

• Utifrån inriktningen i uppdraget, som till delar tar avstamp i tidigare utredning av facknämndernas 
organisation, är följande verksamheter närmast berörda:
– Byggnadsnämnden

– Fastighetsnämnden

– Trafiknämnden

– Park- och naturnämnden

– Lokalnämnden

– Idrotts- och föreningsnämnden

– Älvstranden Utveckling AB   

• Därtill berörs ytterligare verksamheter som utifrån sina uppdrag bidrar med olika leveranser/perspektiv i 
stadsutvecklingen. Dessa är i första hand: 
– Kretslopp och vattennämnden

– Kulturnämnden

– Miljö- och klimatnämnden

– Socialnämnderna Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst

– Göteborgs Energi AB

– Förvaltnings AB Framtiden

– Higab
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Dialog och samverkan med CSG

• En första förutsättningslös dialog med Central samverkansgrupp (CSG) har genomförts 

i syfte att fånga upp inspel och reflektioner från de fackliga organisationerna gällande 

uppdraget om en ny organisation för stadsutveckling

• Fortsatt dialog kommer att föras med CSG under hösten i syfte att ta fram:

- en struktur för samverkan med de fackliga organisationerna för tiden under

genomförandefasen

- bemanningsprinciper för omorganisationen gällande medarbetare och chefer
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Status i uppdraget
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Statusrapport

• Arbetet med att uppdatera och komplettera underlaget från tidigare utredning är 

påbörjat

• Arbetsgrupper med representation från berörda förvaltningar har bildats för respektive 

fokusområde: Processer och arbetssätt, Ekonomiska flöden samt Strategisk planering

• Börjar med enskilda möten per förvaltning – merparten av dessa kommer genomföras 

under vecka 21 och 22.

• Underlag med frågor inför kommande intervjuer har tagits fram. Fokus på uppdatering 

och komplettering utifrån ett nuläge.

• Parallellt sker avstämningar gällande förändringar i nämndens uppdrag, 

förvaltningsorganisation samt en uppdaterad bild av verksamhetsansvar per nämnd.
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Olika faser i en förändring 

Del 1 Del 2

Förberedelse 

och uppbyggnad

Planera och 

förbereda 

genomförande

Utredning

Uppstart av nya 

nämnder och 

förvaltningar
Genomförande

Del 3

Här är 

vi nu

Tydliggöra principer kring fördelning av 

verksamhetsansvar och beslutsmandat 

med utgångspunkt i processer och 

ekonomiska flöden.

Inventering och analys av konsekvenser 

av förändringen. Vidta åtgärder, göra 

anpassningar och säkerställa 

nödvändiga ställningstagande

Formellt övertagande av 

verksamhetsansvar i nya 

organisationen. Hantera 

kvarstående frågor av 

genomförandekaraktär.
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Bakgrund – tidigare 
utredning
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Tidigare utredning – en översikt

2016 2017 2018 2019 2020

FORTSATT UTREDNING

• Tidplan och inriktning på fortsatt utredning (KS 

2018-06-20, § 618)

• Beslut om delutredningar –

lokalförsörjning och förvaltning 
(KF 2019-03-28, § 15)

• Beslut om delutredning – strategisk 

planeringsfunktion (KF 2020-03-19, § 17)

FAS 1

• Fastställande av 

utredningsdirektiv

(KS 2016-03-02, § 129)

• Beslut om inriktning 

inför utredningens 

andra fas (KS 2016-

12-14, § 801)

FAS 2

• Bekräftad inriktning och 

arbetssätt för 

utredningens andra fas 

(KS 2017-02-08, § 108)

• Beslut om SLK:s förslag 

enligt slutrapportering 

(KF  2018-03-22, § 15)
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Kort om tidigare utredning

• Utredningen genomfördes i två faser och slutrapporten som innehöll stadsledningskontorets 

förslag till förändrad organisation behandlades i kommunfullmäktige 2018-03-22 § 15.

• Kommunfullmäktige beslutade

– Att inte genomföra den föreslagna etableringen av fyra nya nämnder med ansvar inom 

stadsutvecklingsområdet.

– Att genomföra av två mindre omfattande förändringar samt ett uppdrag till social resursnämnd och 

nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning om ökad samverkan när det gäller utförande av 

samhällsorienteringsinsatser.

• Stadsledningskontoret fick i uppdrag att fortsatt utreda och klargöra hur några av 

delförslagen skulle kunna realiseras i frånvaro av nyetablering av de fyra nämnderna inom 

stadsutvecklingsområdet.

– Utöver en överföring av vissa administrativa uppgifter avseende lokalförsörjning fattades inga beslut om ett 

genomförande i samband med kommunfullmäktiges behandling av dessa fortsatta utredningsuppdrag.



33Hållbar stad – öppen för världen

Den tidigare utredningens förslag

• Fyra nya nämnder: 

– Nämnd med ansvar för fysisk planering 

– Nämnd med ansvar för exploatering 

– Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark 

– Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

• Följande nämnder skulle därmed upphöra i sin nuvarande form: byggnadsnämnden, 

fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden.

• Befintliga nämnder med ett förändrat uppdrag 

– En strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet direkt under kommunstyrelsen

– Idrotts- och föreningsnämnden kvarstår, medan delar av uppdraget (byggande och fastighets-

/anläggningsförvaltning) överförs till nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till 

byggnader

• Kretslopp och vattennämnden föreslogs kvarstå med oförändrat uppdrag
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Kontakt

Stadsledningskontoret

Ärende och utredning

Mats Odhagen

mats.odhagen@stadshuset.goteborg.se

031-368 02 46
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PAUS
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Program för attraktiv 
arbetsgivare 
Karin Bryngelsson, SLK
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Vi attraherar, 

utvecklar och behåller 

medarbetare

Vi har ett hållbart 

arbetsliv där verksamhet 

och hälsa utvecklas

Tre mål och åtta strategier

1a. Med ökat fokus på styrning och ledning av 

våra grunduppdrag, förbättrar vi 

förutsättningarna för medarbetare och chefer  

att skapa nytta

1b. Vi utvecklar vår organisationskultur, 

så att tilliten ökar inom organisationen 

och mellan oss och dem vi är till för

2a. Vi förbättrar och förenklar vårt 

arbetsmiljöarbete för att främja hälsa 

och förebygga och rehabilitera ohälsa

2b. Vi stärker vår förmåga att leda 

verksamheten, oss själva och andra 

i förändring och utveckling

3a. Vi bedriver ett aktivt, samordnat och 

långsiktigt arbete för att attrahera, utveckla 

och behålla medarbetare

3b. Vi använder kompetensen ändamålsenligt 

genom nya sätt att organisera och bemanna

3c. Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor 

och förmåner

3d. Genom att kommunicera den nytta 

vi gör för dem vi är till för stärker vi 

Göteborgs Stads arbetsgivarvarumärke

Vi är stolta över 

den nytta vi gör 

för dem vi är till för
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Genom att: säkerställa att 

styrningen och ledningen 

synliggör och prioriterar 

utförandet av 

grunduppdraget och 

nyttan för dem vi är till för. 

Genom att: kvaliteten och 

effektiviteten på 

ledningsmöten på alla 

nivåer ska ses över och 

utvecklas. 

Genom att: dialogen mellan 

olika ledningsnivåer ska öka så 

att beslut, från politiken till 

första linjens chef, baseras på 

bättre analyser utifrån vilka 

konsekvenserna blir av att fatta 

eller inte fatta ett beslut. Detta 

kräver en tillitsfull dialog och en 

vilja och förmåga att analysera 

verksamhetens resultat och 

behov, i alla led från 

medarbetare till den politiska 

ledningen. 

Genom att: ge ett stort utrymme 

för hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbete.

Genom att: arbeta systematiskt 

och normmedvetet med 

utgångspunkt från lagar, 

riktlinjer och rutiner ska vi 

förebygga kränkningar, 

trakasserier och diskriminering. 

Vi ska också  främja öppna och 

inkluderande arbetsplatser 

samt en trygg och säker 

arbetsplats fri från hot och våld

Genom att: undanröja hinder i 

Göteborgs Stads 

rehabiliteringsprocess för att 

sjukskrivna medarbetare så 

snabbt som möjligt ska komma 

tillbaka i arbete.

Genom att: möjliggöra och 

synliggöra andra typer av 

karriärutveckling än rena 

chefsuppdrag.

Genom att: samordna arbetet 

kring chefsförsörjning och 

chefsutveckling på central och 

lokal nivå. 

Genom att: förmåner utöver de 

som följer av kollektivavtal ska 

hållas ihop över staden så att de 

ekonomiskt är likvärdiga och 

främjar hälsa och miljö. 

Genom att: samtliga 

ledningsnivåer ska vara 

välinformerade om 

verksamheternas 

förutsättningar och 

måluppfyllelse. 

Grunduppdraget ska 

prioriteras på 

ledningsmöten. 

Genom att: vi utvecklar vår 

organisationskultur utifrån 

stadens gemensamma 

förhållningssätt.

Genom att: den normmedvetna 

kompetensen ska öka för att 

skapa öppna och inkluderande 

verksamheter fria från 

kränkningar, trakasserier och 

diskriminering. Jämställdhet 

och alla människors lika värde 

är en grund för vår 

organisationskultur

Genom att: arbeta för att 

utveckling och innovationer ska 

vara en naturlig del i arbetet 

och chefer på alla nivåer ska 

skapa strukturer för att göra 

detta. Fel och misstag ska ses 

som en del av lärande och 

utveckling

Genom att: identifiera behov av 

och genomföra 

kompetenshöjande insatser för 

att stödja förändring och 

utveckling av verksamheten. 

Insatserna ska anpassas efter 

behov och vända sig till chefer 

och/eller medarbetare. 

Genom att: 

stadsledningskontoret i 

samverkan med berörda 

förvaltningar och bolag 

ansvarar för att samordning 

sker för kompetensförsörjning 

som spänner över flera 

förvaltningar och bolag. 

Genom att: utveckla 

normmedvetna 

rekryteringsprocesser som 

bidrar till vår attraktivitet som 

arbetsgivare, från annonsering 

till avslut av rekrytering.

Genom att: anställningsvillkor 

och förmåner kontinuerligt följs 

upp och omprövas så att de 

anpassas utifrån nya behov och 

förhållanden. 

Genom att: 

verksamhetsutveckling 

ska i första hand bidra till 

att stärka 

förutsättningarna att utföra 

grunduppdraget och 

stärka nyttan för dem vi är 

till för. 

Genom att: 

förutsättningarna för ett 

kontinuerligt lärande för 

och mellan arbetsgrupper 

och individer ska stärkas.

Genom att: förhållningssätten 

bryts ner utifrån varje 

verksamhetsområdes mål och 

uppdrag för att skapa mening 

och begriplighet i 

medarbetarnas vardag.

Genom att: chefer ska skapa 

förutsättningar för utveckling av 

organisationskulturen på 

arbetsplatsen genom ett 

värderingsstyrt ledarskap

Genom att: stödjande 

funktioners ansvar ska 

förtydligas och organiseras på 

alla nivåer så att verksamheten 

får ett aktivt stöd i både 

strategisk planering och 

uppföljning för att klara stadens 

kompetensförsörjning. 

Genom att: säkra samverkan 

med utbildningsinstitut för att 

påverka utbildningsinnehåll och 

erbjuda studiepraktikplatser. 

Genom att: säkra upplägg för 

introduktion av nya 

medarbetare.

Genom att: påverka attityderna 

till bristyrken hos unga

Genom att: anställningsvillkor 

ska samordnas för respektive 

verksamhetsområde för att 

främja möjligheterna att teckna 

kollektivavtal utifrån en 

helhetsbedömning av 

verksamhetens behov.

Genom att: innovationer 

för att effektivisera 

verksamheten och skapa 

en långsiktigt hållbar 

verksamhet ska prioriteras

Genom att: mål som gäller 

på arbetsplatsnivå ska ha 

fokus på nytta för dem 

verksamheten är till för 

och kunna följas upp. 

Annan uppföljning och 

kontroll ska minimeras.

Genom att: stöd- och 

specialistfunktioner ska 

utvecklas och samordnas 

för att skapa nytta för 

verksamhetens 

grunduppdrag. Processer, 

roller och arbetssätt ska 

samordnas och förenklas i 

syfte att frigöra tid för chef 

och medarbetare att 

fokusera på 

verksamhetens 

grunduppdrag.

Genom att: stadens 

samverkansavtal ska vara ett 

stöd i hur dialogen ska 

organiseras och kan även 

fungera som inspiration för de 

bolag i staden som inte har 

samverkansavtal. 

Tillämpningen av avtalet ska 

stärkas på arbetsplatsnivå och i 

de lokala 

samverkansgrupperna. 

Genom att: lokalt arbete kring 

chefsförsörjning och 

chefsutveckling samordnas 

med stadens övergripande 

arbete

Genom att: 

verksamhetsutveckling och 

kompetensplanering ska 

samordnas så att de hänger 

ihop.

Genom att: öka brukar-

/kundmedverkan i verksamheten 

med hjälp av ny teknik.

Genom att: fortsätta arbetet med 

normkritisk rekrytering. 

Genom att: styrningen för att 

uppnå jämställda och 

konkurrenskraftiga löner ska 

intensifieras på alla 

ledningsnivåer. 

Genom att: målkonflikter 

som hindrar 

verksamheten att uppnå 

resultat i grunduppdraget 

ska lyftas till relevant 

ledningsnivå och vid 

behov till den politiska 

ledningen. 

Genom att: öka tilliten till 

medarbetarens 

kompetens och 

professionalism att handla 

utifrån verksamhetens 

uppdrag och behoven hos 

dem vi är till för. Tillit 

bygger på samarbete 

inom tydliga ramar med 

tydliga mål och mandat. 

Genom att: ha fokus på 

organisatoriska 

förutsättningar för chefer 

genom att säkra tydliga 

och rimliga uppdrag, 

likvärdiga förutsättningar 

ur ett 

jämställdhetsperspektiv, 

tillgång till stöd för 

adminstrativa uppgifter 

och specialistkompetens, 

tillgång till ledning från 

överordnad chef och god 

introduktion till uppdraget.

Genom att: medarbetarna ska 

involveras i att själva värdera 

verksamhetens kvalitet och hur 

den kan utvecklas i relation till 

dem vi är till för. 

Genom att: utveckla 

arbetsfördelningen mellan olika 

yrkesgrupper så att kompetens 

används så effektivt som möjligt. 

Vid behov ska nya yrkesroller 

med andra kompetenskrav 

inrättas.

Genom att: utnyttja teknikens 

och digitaliseringens möjligheter 

för att förbättra kvalitet, öka 

effektivitet och frigöra 

kompetens för arbetsuppgifter 

som kräver mänsklig kontakt. 

Genom att: korta vägen till 

arbete inom staden. 

Genom att: skapa positiva 

erfarenheter hos potentiella 

medarbetare. 

Genom att: samordna internt 

förankrade budskap för 

marknadsföring gentemot 

potentiella nya medarbetare.

44 ”genom att”
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Hur tar vi oss till ett nyläge? 
Program Mål Genom att… Projekt

P
ro

g
ra

m
m

e
t 

a
tt

ra
k
ti

v

a
rb

e
ts

g
iv

a
re

Vi är stolta över den nytta vi gör 
för dem vi är till för

Vi har ett hållbart arbetsliv där 
verksamhet och hälsa utvecklas

Vi attraherar, utvecklar 
och behåller medarbetare

Säkerställa att styrning och 
ledning synliggör och prioriterar 
utförandet av grunduppdraget 
och nytta för dem vi är till för

Vi ska förbättra 
förutsättningarna för chefer för 
att leda det dagliga arbetet och 
utvecklingen av verksamheten.

Vi utvecklar vår 
organisationskultur utifrån 
stadens gemensamma 
förhållningssätt

Vi identifierar behov av insatser 
för att stödja förändring och 
utveckling av verksamheten

Vi ska säkra upplägg för 
introduktion av nya 
medarbetare och samordna det 
med budskap för 
marknadsföring

Chefers organisatoriska förutsättningar 
i de nya nämnderna/förvaltningarna

Vi stärker Göteborgs Stads 
organisationskultur

Chef i Göteborgs Stad

Socialt innovationslabb 
för jämlik stad och hållbart arbetsliv (ESF-

projekt)

Att leda förändring steg för steg

Övergripande introduktion
Göteborgs Stad

Vi ska hitta nya arbetssätt, utnyttja
teknikens och digitaliseringens

möjligheter för att förbättra kvalitet,

öka effektivitet och frigöra kompetens
Göteborgs Stad handlingsplan för 

digitalisering och IT
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Här befinner sig programarbetet

Lokalt arbete pågår i förvaltningar och bolag

2019 20232020 2021 2022

Start centralt genomförande
6 prioriterade områden som bidrar till nyläget

Nulägeskartläggning och 

analys, grund för fortsatt arbete

Uppföljning av programmet, 

grund för fortsatt arbete 
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Vad händer mer i programmet?

• Projekt rullar på, t.ex

– Organisationskultur

– Chef i Göteborg

– Introduktion för nyanställda

• Genomlysning av ”genom att” i varje målområde

• Halvtidsuppföljning 

• Strategiska Beredningsgrupperna, arbetsgivarpolitiken
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Nästa steg i PAA
Identifiera med vad och hur gå vidare för beslut i berednings- & samordningsgrupp**

• Utifrån nulägesanalysen (december 2020) 

– Många samband tydliggjorda; 44 ”genom att…” – sorteras och prioriteras; ”Glapp, det som inte pratas om 

identifieras, värderas, prioriteras

• Utifrån pågående uppföljningen som blir klar i höst – kommer ge oss ytterligare information 

om behov 

• Utifrån att mycket börjar bli ”klart”- med vad, på vilket sätt och ta vidare 

– Hur och till vem lämnas över till för ”ordinarie verksamhet”, säkerställa att koncept/upplägg lever vidare, nya 

handlingsplaner och projekt som krokar på och/eller är avknoppningar
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Några viktiga strukturfrågor

• Tydliggöra och säkerställa beslutsvägar

• Arbetssätt för att identifiera verksamheters behov i alla områden – t.ex. Strategiska 

Beredningsgrupperna

• Arbetssätt för att lämna över utarbetade metoder, processer, verktyg, koncept

• I kommande projektplaner, tydliggöra och säkerställa förankring och process för 

överlämnande

• Samarbete med andra, t.ex. digitaliserings-och innovationsprogram

• Intern kommunikation 
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Halvtidsuppföljning
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Om uppföljningen

• Uppföljningen avser hela programmet

• Urval av förvaltningar och bolag för att spegla hela staden

• Syfte:

– Att få en bild av var vi befinner oss och om programmet har haft någon effekt

– Få underlag för det fortsatta programarbetet och vad som behöver förstärkas 

både under programperioden och efter 2023

– Stötta förvaltningar och bolag i förändrings- och utvecklingsarbetet

– Lyfta fram goda exempel och sprida dessa

– Identifiera eventuella möjligheter och hinder för arbete enligt programmet

• Uppföljningen sker i dialogform 

• Samtalet utgår från ett antal övergripande frågor som finns längre 

fram i bildspelet
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Status 

• Urval om totalt 15 

▪ Fyra bolag

▪ Elva förvaltningar

– 12 intervjuer genomförda 

– Tre i september

• Några preliminära slutsatser

– Utgångspunkt ofta affärs-/verksamhetsplan

– Välarbetat och relevant program

– Stort engagemang

– Centrala initiativ är positivt
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Ny stadenövergripande 
introduktion
Hanna Wedin och Eva Svensson, Intraservice
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Info om projektet: Ny övergripande introduktion 
för nya medarbetare

• Projektet går under program för attraktiv arbetsgivare

• Beställare är HR-direktör Tina Liljedal-Scheel. 

• Projektet leds av Intraservice employerbranding-team, Eva Svensson och Hanna Wedin.

• Introduktionen tas fram i samarbete med enheten Visuell kommunikation.
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Syfte/mål med ny introduktion

Nuvarande introduktion stöds inte längre tekniskt och 

kommer att stängas ner. 

En gemensam introduktion bidrar till att alla medarbetare 

introduceras på ett likvärdigt och professionellt sätt och 

hjälper oss att kommunicera som en stad och en 

arbetsgivare.

Nyanställda ska förstå Göteborgs Stads uppdrag. De 

ska också förstå sin roll i ett större sammanhang med 

förvaltningar, bolag, nämnder, politik och hur dessa beror 

på och samverkar med varandra. 
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Målgrupp och metod 

Primär målgrupp

Nyanställda

Sekundär målgrupp

Chefer och medarbetare

Metoder vi använt är 

• Workshop (aktörskarta, cardsorting, värsta-bästa)

• Intervjuer

• Användarresa 

• Enkät

• Omvärldsbevakning

• Invärldsinventering

• Prioriteringsmatris

• Kundresa
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Produktion introduktion

+ publicering och lansering

Aug 2021 – april 2022

Uppstart

Jun- dec 2020

Analys

Jan – mars 2021

Övergripande koncept och 

producera film

Mars – juni 2021

Uppstart

Presentation, 

förankring

Analys 

övergripande 

introduktion

Presentation, 

förankring uppdrag 

samt analys film

Workshop 

film

Workhop

introduktion

Presentation, 

förankring, 

koncept film

Presentation

förankring

koncept

övergripande 

introduktion

Dec 21-april 22

Lansering av 

digitala navet 

för alla 

medarbetare

Godkännande 

produktion

Sept/okt

Preliminär 

leverans till 

digitala navet och 

publicering av

Övergripande 

innehåll

Produktion 

av film

Hösten

Förvaltningar 

o bolag 

kan arbeta med mallar 

och publicera sitt 

material 
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Introduktionen i
Digitala Navet
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Digitala navet, vårt nya intranät

• Digitala navet är ett nytt intranät och den naturliga ingången till den digitala 

arbetsplatsen för medarbetare och chefer.

• Digitala navet byggs i Sharepoint. Under 2021 utvecklas teknik och innehåll.

• Introduktionen för nyanställda är ett av de som första innehållen som publiceras i 

det Digitala navet.
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Användarens upplevelse

Digitala navet

Kapitel-

indelning

Relevanta 

länkar och 

länkar till 

fördjupning

Introduktion

Den nyanställda önskar en introduktion. 

Den ska ha sin plats i digitala navet. 

Staden-

gemensamt 

innehåll

Lokalt innehåll
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2
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Innehåll i introduktionen



58

Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5

Så funkar staden Hälsa på Visste du att Vilket 
förhållnings-
sätt är du?

Detta bör alla 
offentliganställda 

veta
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Välkommen Du är Göteborg Vi är GöteborgIntroduktion för nyanställda
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Välkommen
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Filmer
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Filmer
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Film 1 Min stad
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Film 2 Din stad
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Film 3 Göra skillnad
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Film 4 Vår stad
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Film 5 Välkommen
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Övriga delar i 

introduktionen
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Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5

Så funkar staden Detta bör alla 
offentliganställda 

veta

Hälsa på Visste du att Vilket 
förhållnings-
sätt är du?
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Mallar för lokala behov
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Lokala mallar

Varför?

Analysen visar att lokalt ansvariga för introduktioner 

behöver förutsättningar för att publicera produkter och 

aktiviteter på lokal nivå. Förutsättningar i form av mallar 

skapar tydlighet, enhetlighet och enkelhet för 

uppdateraren.

Behov

Lokalt vill man ha en känsla av en enda introduktion. 

Förflyttningen mellan lokalt och stadengemensamt ska 

upplevas sömlös. Lokalt efterfrågas också tydlighet och 

struktur i introduktionsprocessen.  

Lösning

Nytt kapitel i verktygslådan employer branding 

med till exempel följande mallar

• Mall lokal version av ”Visste du att”

• Mall för digitala checklistor 

• Mall för fadder/mentorprogram

• Inbjudningsmall introduktionsdag

• Inbjudningsmall möte

• Mall skapa film

• Mall skapa webbutbildning
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Kontakt

Hanna Wedin

Utvecklingsledare

Employer Branding

Hanna.wedin@intraservice.goteborg.se

Eva Svensson

Utvecklingsledare

Employer Branding

Eva.2.svensson@intraservice.goteborg.se

mailto:Hanna.wedin@intraservice.goteborg.se
mailto:Eva.2.svensson@intraservice.goteborg.se
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Om stadengemensamma 
ramar för arbete hemifrån / 
från annan plats – hur går 
dialogen!
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Dialogfrågor / erfarenhetsutbyte

➢Fungerar de 

stadengemensamma 

ramarna i din 

förvaltning / ditt 

bolag?

➢Saknar du något?

Utgå från uppdraget - stadens förhållningssätt är ledord för de varierande 

arbetssätt som är aktuella: 

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för

Vi bryr oss

Vi arbetar tillsammans

Vi tänker nytt

➢Identifiera var uppdrag och arbetsuppgifter utförs bäst

på arbetsplatsen eller hemifrån

➢Ge förutsättningar för samarbete, på arbetsplatsen eller digitalt

➢Medarbetare som önskar arbeta på arbetsplatsen ska ha möjlighet till det 

(undantag om anställningen har distansarbete som grund – utifrån lokalt 

kollektivavtal)

➢Säkra förutsättningarna för en långsiktig hållbar arbetsmiljö

➢Möjlighet till arbete hemifrån kan variera mellan medarbetare och över tid

➢Ha dialog i arbetsgrupperna för att identifiera arbetsuppgifter som ska 

utföras på arbetsplatsen, samt möjligheter till arbete hemifrån. Kommunicera 

motiven för bedömningar.

➢Chefen avgör utifrån sitt ansvar för arbetsledning, möjligheter för lagarbete, 

arbetsmiljö för hela gruppen
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Tack för idag!
Glad 

sommar


