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Direktiv 

1. Syfte med dokumentet 
Projektägaren ger med detta projektdirektiv projektledaren förutsättningar för projektet 

”Kompetensförsörjning tillsammans”. Projektägaren äger direktivet som i praktiken 

motsvarar en ”beställning” till projektledaren. Direktivet kan komma att revideras om 

behov uppstår, till exempel vid organisationsförändring eller om förutsättningarna 

ändras på annat sätt. Revidering sker efter beslut av styrgruppen med godkännande av 

projektägaren.  

2. Bakgrund 
Göteborgs Stad står inför stora infrastruktursatsningar och ett ökat bostadsbyggande. 

Stadens fackförvaltningar och bolag som är verksamma inom stadsutvecklingen har den 

gemensamma utmaningen att säkra sin kompetensförsörjning, det vill säga att lyckas 

rekrytera och behålla kompetens i verksamheterna, framförallt till befattningar som 

kräver teknisk kompetens.  

 

HR-cheferna fick i uppdrag av beställande direktörer att ta fram ett förslag till 

handlingsplan. Syftet var att säkerställa kompetensförsörjningen gällande teknisk 

kompetens till samhällsbyggnadssektorn för berörda förvaltningar och bolag på 3–5 års 

sikt. Handlingsplanen resulterade i att Kompetensförsörjning tillsammans lanserades 

2016. I fas 1 av projektet som pågick till och med 2017-09-30 har såväl HR-chefer som 

medarbetar- och chefsrepresentanter från berörda förvaltningar och bolag involverats 

genom styrgrupp, fokusgrupper, intervjuer och insamlande av statistikuppgifter.  

 

Slutrapporten av fas 1 identifierade tre prioriterade områden som särskilt viktiga för att 

säkra kompetensförsörjningen enligt projektägarens beställning. Områdena ligger till 

grund för fas 2 i projektet, som pågår 2018–2020. De tre prioriterade områdena är: 

 

1. Preciserat arbetsgivarbudskap, ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” 

2. Samarbetskap inom stadsutveckling 

3. Anställningsförhållanden 

 

3. Mål 

3.1 Nyttor som projektet ska uppnå  

1. Ökade möjligheter att attrahera och rekrytera kompetens inom målgruppen. 

2. Ökade möjligheter att behålla kompetens inom målgruppen som idag redan finns på 

berörda förvaltningar och bolag. 
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3.2 Projektets leveranser 

• Riktad kompetensförsörjningsplan (inklusive kommunikationsplan) för teknisk 

kompetens för stadens förvaltningar och bolag verksamma inom 

stadsutvecklingsområdet 

• Aktivitetsplanering och aktivitetsgenomförande på projektnivå – det vill säga till 

förmån för de förvaltningar och bolag som ingår i projektet 

• Aktivitetsförslag för överlämnande till andra organisatoriska nivåer – det vill 

säga övergripande Göteborgs Stad och/eller förvaltnings/bolagsnivå. 

 

4. Målgrupp 
Målgrupp för projektet är svårrekryterad teknisk kompetens inom 

stadsutvecklingsområdet med högskole- och/eller YH-utbildning. Till målgruppen 

räknas yrkesverksamma samt studenter i slutfasen av sin utbildning. 

Såväl den kompetens som staden vill attrahera och rekrytera, som den som staden 

önskar behålla, ska dela stadens förhållningssätt och vilja bidra till en jämlik och hållbar 

stad.  

En målsättning är också att personalsammansättningen på alla nivåer i verksamheterna 

ska spegla mångfalden i samhället.  

 

5. Förutsättningar för projektet 

5.1 Omfattning och avgränsningar 

• Den riktade kompetensförsörjningsplanen och aktivitetsplaneringen utgår från 

de tre prioriterade områdena och gäller endast för målgruppen. 

• Inom ramen för projektet tas beslut om och genomförs aktiviteter på projektnivå, 

det vill säga till förmån för de aktuella förvaltningarna och bolagen.  

• Inom ramen för projektet tas förslag på aktiviteter på andra organisatoriska 

nivåer fram – dels på en Göteborgs Stad-övergripande nivå, dels på förvaltnings- 

och eller bolagsnivå för överlämnande till relevanta mottagare.  Beslut om eller 

genomförande av sådana aktiviteter ligger dock utanför projektets omfattning.  

• Projektets budget (samfinansierat av deltagande förvaltningar och bolag) 

innefattar projektledarens lön under projektperioden (kommuncentralt anslag för 

2018 är därtill beslutat). Aktiviteter som drar över budget kräver beslut av 

styrgrupp och/eller projektägare. 

5.2 Tidsram  

Projektet omfattar en treårsperiod från 2018 till och med 2020.  
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5.3 Finansiering 

Projektet har åren 2018-2020 fått central finansiering från stadens 

kompetensförsörjningsanslag.  

 

Resurser  Finansieras av  Faktureringsadress eller 

kostnadsansvar för bokföring  

Interna   Projektet Fastighetskontoret 

(projektbudget/anslaget) 

Inlånade från annan 

organisation i staden   

Respektive 

förvaltning/bolag 

 

Externa konsulter  -  

Övrigt (ej personal)  Projektet Fastighetskontoret 

(projektbudget/anslaget) 

  

5.4 Projektets prioritering 

Riktlinjer för projektets prioritering inför eventuella vägval är: 

1. Kvalitet 

2. Tid 

3. Kostnad 

 Kvalitet 

 

 

 

 

Kostnad/resurser  Tid   

 

 

5.5 Övriga förutsättningar 

Göteborg Stads projektstyrningsmodell ska användas i projektet. 

6. Relationer till andra projekt och aktiviteter 
Projektet berörs av ett antal andra projekt och aktiviteter inom området 

kompetensförsörjning: 
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• Göteborgs Stads Program för attraktiv arbetsgivare 

• Intraservice Göteborgs Stad-övergripande employer branding-arbete 

• SKLs utveckling av kompetensförsörjningsområdet (chefer och medarbetare) 

• De tekniska förvaltningarnas employer branding-grupp 

7. Projektorganisation 

7.1 Projektägare 

Projektägare är förvaltningsdirektörer och vd vid deltagande förvaltningar och bolag. 

Projektägargruppen:  

• Innehar det yttersta ansvaret för projektets resultat 

• Utser medlemmar i styrgruppen 

• Erhåller regelbundet information om projektets utveckling samt fattar beslut om 

projektets huvudsakliga inriktning samt finansiering av omfattande aktiviteter  

 

7.2 Styrgrupp 

Deltagare är:  

Maria Stenman, Fastighetskontoret (styrgruppsordförande) 

Johanna Hasselgren, Stadshus (biträdande styrgruppsordförande) 

Eva Jansson, Trafikkontoret 

Christina Malmberg, Stadsbyggnadskontoret 

Marie Bake, Lokalförvaltningen 

Lars Lindberg, Förvaltningen kretslopp och vatten 

Maria Wernstål, Park- och naturförvaltningen  

Helena Onselius, Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Linda Björk, Framtiden-koncernen 

Camilla Rehman, Stadsledningskontoret 

Patrik Stoppert, Älvstranden Utveckling  

 

Styrgruppen: 

• Är utsedda av projektägaren och fattar fortlöpande beslut om projektplan, 

aktiviteter och övriga dokument 

• Deltar och är förberedd inför styrgruppsmöten 

• Säkerställer förankring med och information till projektägaren 
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• Marknadsför projektet och dess resultat i den egna verksamheten och övrig 

verksamhet som kan beröras av projektet 

 

7.3 Projektledare 

Projektledare är Lovisa Nilsson.  

Projektledaren: 

• Säkerställer att projektet når överenskomna mål vilket också innefattar att 

leverera resultat med avseende på tidpunkt och kostnad 

• Leder projektet och ansvarar för projektets struktur, planering och 

kommunikation 

• Skaffar nödvändiga resurser inom givna ramar 

• Följer upp projektet och rapporterar till styrgrupp och projektägare 

• Säkerställer information till medverkande organisationer (via utsedd 

kontaktperson) som ej är representerade i styrgrupp (skickar 

styrgruppsprotokoll, mejl, nyheter) 

• Är projektets kontaktperson internt och externt 

 

7.4 Projektgrupp 

Består av medarbetare inom HR och kommunikation samt ”verksamhetsföreträdare” på 

deltagande förvaltningar och bolag.  

Projektgruppen: 

• Utses av styrgruppen 

• Utför aktiviteter enligt uppdrag från projektledaren  

• Bistår med specialistkompetens 

• Är ”bollplank” och diskussionspartner till projektet, ej beslutfattare 

• Är en kommunikationslänk inom staden, förankrar i linjen och bidrar till ett 

effektivt genomförande 

• Ger statusrapporter och signalerar avvikelser till projektledaren  

• Deltagaren lägger 5–10 procent av sin arbetstid (möten inkluderat) på projektet 

• Gruppens sammansättning kan komma att ändras vid behov efter beslut av 

styrgrupp 
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7.5 Referensgrupp 

Referens- eller fokusgrupper bestående av personer ur målgruppen sammankallas vid behov för 

att inhämta information och stämma av förslag på aktiviteter.  


