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Försättsblad 
 

 

Med denna slutrapport sammanfattar vi resultat, effekter, slutsatser och rekommendationer från 

projekt Kompetensförsörjning Tillsammans. Vi HR-chefer i styrgruppen avslutar därmed vår snart 

treåriga insats i projektet.  

Det har varit en utvecklande resa – för oss i projektet, förhoppningsvis för målgruppen givetvis, men 

som vi tror också för våra verksamheter och därigenom för Göteborgs Stad. Ett litet gemensamt 

utvecklingssteg inom det stora stadsutvecklingssprånget som pågår i Göteborg. 

Kompetensförsörjning Tillsammans har varit ett unikt samarbetsprojekt i flera avseenden och vi känner 

att vi med detta projekt faktiskt – på riktigt – har levt stadens förhållningssätt: 

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 

• Vi bryr oss 

• Vi tänker nytt 

• Vi arbetar tillsammans 

Några år efter att Kompetensförsörjning Tillsammans startade beslutade kommunfullmäktige om att 

anta Göteborgs Stads Program för attraktiv arbetsgivare. Projektet och programmet har liknande 

målområden och arbetssätt och det har hela tiden varit vår ambition att synka aktiviteter och 

processer. 

Så även nu när projektet avslutats – vi har fört dialog med projektledaren för Program för attraktiv 

arbetsgivare och lämnat över resultat av aktiviteter. Förhoppningsvis blir några av våra aktiviteter och 

underlag en del av programmet och därmed till nytta för hela staden.   

 

 

Styrgruppen för Kompetensförsörjning Tillsammans den 23 oktober 2020. 
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Slutrapport 
Kompetensförsörjning Tillsammans 

 

Denna slutrapport för projekt Kompetensförsörjning Tillsammans syftar till att redovisa resultat, 

effekter, slutsatser och rekommendationer från projektet.  

 

Rapporten är upprättad i samförstånd mellan projektägare/beställare – direktörer och vd på 

deltagande förvaltningar och bolag – och projektledare. Rapporten har verifierats genom ett 

beslut av styrgruppen.  

 

 

Övergripande information om projektet 

Typ av projekt Samarbetsprojekt mellan 14 förvaltningar och bolag verksamma inom 
stadsutveckling. Målet är att skapa ökade möjligheter att attrahera, 
rekrytera och behålla ”konkurrensutsatt teknisk kompetens”. 
Projektägare är direktörer på deltagande förvaltningar och bolag, 
styrgruppen består av HR-chefer och projektgruppen består av 
medarbetare inom HR, kommunikation samt en representant från 
målgruppen. 

Omfattning Resultat Resultat av projektet sammanfattas i föreliggande rapport. 

Tid Projektet har pågått 2018–2020. 

Kostnad Projektet har under projektåren beviljats en totalsumma på 
2,1 miljoner kronor till aktiviteter ur Göteborgs Stads 
Kompetensförsörjningsanslag. 

Projekt-
dokumentation, 
lagringsplats 

Denna slutrapport är diarieförd på Fastighetskontoret med diarienummer 
2647/19. 
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1 Sammanfattande slutsatser och rekommendationer  
 

Slutsatser 

 

• Den övergripande analysen är att projektet skapat ökade möjligheter att attrahera, 
rekrytera och behålla målgruppen. Bedömningen är vidare att projektet etablerat 
arbetsformer och processer som kan gynna samarbetet för verksamheterna inom 
stadsutveckling på lång sikt. Dock är det svårt att påvisa respektive projektaktivitets 
direkta effekt på både möjligheterna att attrahera, rekrytera och behålla målgruppen 
samt på samarbetet inom stadsutveckling. Analysen bygger därför på en övergripande 
kvalitativ bedömning där samtliga projektaktiviteter och utvärderingar av dessa vägts 
in.  

• Projektets viktigaste resultat finns på område ”samarbetskap inom stadsutveckling”. 
En central projektaktivitet har varit en enkät med fokus på samarbetsklimatet inom 
stadsutveckling. Enkäten genererade svar från 600 medarbetare ur målgruppen och 
projektet har med hjälp den kunnat identifiera tydliga brister i samarbetet mellan 
deltagande förvaltningar och bolag. Det bristande samarbetet visar sig i både 
leverans- och arbetsmiljöproblem, framförallt nämner respondenterna problem i form 
av målkonflikter, stuprörstänk, ineffektivitet, brist på mandat och otydliga beslut. 
Samtidigt visar fokusgrupper, liksom resultat och utvärderingar av aktiviteter, att det 
finns både vilja och möjligheter att stärka samarbetet inom stadsutveckling. Projektets 
analys är att det krävs insatser från flera håll, bland annat bör deltagande förvaltningar 
och bolag fortsätta verka för nya arbetsformer och processer samt för fortsättning på 
flera av de gemensamma aktiviteter som etablerats av projektet. Ytterst är det dock en 
fråga om styrning och ledning i staden, vilket ger att politik och direktörer gemensamt 
måste arbeta för att komma ifrån målkonflikter och stuprörstänk och bidra till tydliga 
mandat, beslut och ökad effektivitet för medarbetarna.  

• Projektet i sig är ett bevis på att det går att skapa ett positivt samarbete över 
organisations- och professionsgränser inom stadsutveckling. Att projektet lyckats 
skapa ökade möjligheter att attrahera, rekrytera och behålla målgruppen grundar sig i 
just samarbete. Projektet har under projektåren bidragit till ett ökat samarbete mellan 
kärnverksamheten och HR/kommunikation, mellan verksamhetsområdena HR och 
kommunikation, och även till att deltagande förvaltningar och bolag närmat sig 
varandra i form av samsyn och samarbeten.  

• Slutligen kan det konstateras att Covid-19 under 2020 påverkat projektet i form av 

inställda nätverksaktiviteter och möten. Det har i sin tur haft påverkan på möjligheterna 

att attrahera, rekrytera och behålla målgruppen. Projektets bedömning är att pandemin 

och den sammanfallande lågkonjunkturen säkerligen kommer ha fortsatt ha påverkan 

på möjligheterna att attrahera, rekrytera och behålla.  
 

Rekommendationer  

• Projektets främsta rekommendation för att behålla målgruppen är att fortsatt stärka 
samarbetskapet inom stadsutveckling. Från projektet finns underlag i form av 
enkätrapport, statistik, fritextsvar och diskussionsunderlag från enkät och fokusgrupper 
framtaget. Förslagsvis använder politiken, tillsammans med direktörer och målgruppens 
chefer, detta som stöd i arbetet med att tydliggöra mandat, beslut, roller och uppdrag 
inom stadsutveckling och därigenom stärka samarbetskapet. Projektet rekommenderar 
att enkät om samarbetskap från hösten 2019 följs upp hösten 2021 för att resultat och 
utveckling över tid ska kunna analyseras. Därutöver finns föreliggande rapport på plats, 
som visar hur förvaltningarna och bolagen inom stadsutveckling, tillsammans och i 
upparbetade former, kan arbetade vidare med processer och aktiviteter för ett ökat 
samarbetskap.  

• Projektets främsta rekommendation för att attrahera och rekrytera målgruppen är ett 
fortsatt samarbete kring det preciserade arbetsgivarbudskapet ”Stadsutveckling 
Göteborgs Stad”. Utvärderingar, effektmätningar och målgruppsanalyser visar att en 
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fortsatt drift av, och gemensamma insatser i, följande kanaler stärker möjligheterna att 
attrahera och rekrytera målgruppen: Webbsidan ”Jobba inom stadsutveckling” på 
Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling, digitalt nyhetsbrev från 
”Stadsutveckling Göteborg”, Göteborgs Stads Linkedin-sida, Instagramkontot 
”Stadsutveckling Göteborg” samt utvalda mässor. En stor del av dessa aktiviteter tas 
efter projektslut över och arbetas vidare med inom ramen för fortsatt ordinarie employer 
branding-arbete (läs mer om detta under nämnda aktiviteter längre fram i rapporten).  

 

Projektets generella iakttagelser och upplevelser gällande att driva 

samarbetsprojekt i staden  

 

• Vid gemensamma projekt mellan förvaltningar och bolag är det viktigt att ha en tydlig 

samsyn kring syfte, mål och vad samverkan innebär. Det kan till exempel vara bra att 

tydliggöra om samarbetet kräver deltagande i samtliga projektaktiviteter och löpande 

förankring på ”hemmaplan”.  

 

• Ovanstående underlättas av att följa stadens projektstyrningsmodell och tillhörande 

mallar. På samma sätt bör det gemensamma projektarbetet utgå från stadens grafiska 

profil.   

 

• Tydliggör mandat och beslutsfattande mellan projektägare och styrgrupp.  
 

• Det är positivt med bredd vad gäller verksamhetsområden i både styr-och 

projektgrupp. Företrädare från både HR, kommunikation och kärnverksamheten 

skapar möjlighet att tänka nytt, förstå målgruppens behov och komma framåt. 
 

• En dedikerad projektledarroll har visat sig vara en framgångsfaktor.  
 

 

• Ett tips kan vara att använda referens/fokusgrupper för att involvera och engagera 

målgruppen.  
 

• Avsätt tid så att projektgruppsdeltagare hinner utföra operativa aktiviteter vid sidan av 

deltagande på projektgruppsmöten. Förslagsvis specificeras detta genom dialog 

mellan projektledning och linjechef. Klargör och förankra projektgruppsdeltagares 

deltagande och tidsåtgång i förhållande till ordinarie arbete.  
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2 Bakgrund 
 

Projektet initierades 2016 då Göteborg hade inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia.  

Målet är att skapa plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många 

arbetsplatser till 2035. Förvaltningarna och bolagen inom stadsutveckling hade en gemensam 

utmaning i att rekrytera ”konkurrensutsatt teknisk kompetens” till de många pågående och planerade 

stadsutvecklingsprojekten. Direktörer och vd på 14 förvaltningar och bolag gav sina HR-chefer 

uppdraget att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt i vissa gemensamma utmaningar inom 

kompetensförsörjningsområdet. Så föddes idén till projektet och ett projektdirektiv togs fram under 

2017. Projektet har drivits i aktiv form, med projektgrupp och aktiviteter, 2018–2020.  

 

2.1. Projektmål 

 

Projektet ska uppnå följande nyttor: 
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.  

2.2 Målgrupp 

Målgrupp för projektet är konkurrensutsatt teknisk kompetens inom stadsutvecklingsområdet med 

högskole- och/eller YH-utbildning. Till målgruppen räknas yrkesverksamma samt studenter i slutfasen 

av sin utbildning. Exempel på befattningar som räknas till målgruppen är: Ingenjör, projektledare, 

arkitekt och tekniker. Deltagande förvaltningar och bolag har tillsammans cirka 1000 medarbete i 

denna målgrupp.  

 

2.3 Tre målområden 

 

2017 inleddes projektfas 1. En nulägeskartläggning gjordes genom fokusintervjuer med medarbetare 

och chefer, genomgång av medarbetarenkäter, statistik och målgruppsanalyser samt benchmarking. 

Kartläggningen visade att projektet bör arbeta fokuserat inom tre målområden för att nå projektmål. 

Här nedan presenteras de tre målområdena. 

 

2.3.1 Preciserat arbetsgivarbudskap ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” 

 

Målområde 1 går ut på att vid strategiskt valda tillfällen kommunicera gemensamt som 

”Stadsutveckling Göteborgs Stad”. Bakgrunden är att deltagande förvaltningar och bolag tillsammans 

har större muskler – mer spännande roller/befattningar och projekt – att erbjuda målgruppen än 

enskilt.  

 

2.3.2 Samarbetskap inom stadsutveckling 

 

Målområde 2 handlar om att stärka samarbetet mellan förvaltningarna och bolagen inom 

stadsutveckling: Ta fram aktiviteter som främjar samarbete, bygga strukturerade nätverk mellan 

förvaltningarna och bolagen samt möjliggöra intern rörlighet inom stadsutveckling.  

 

2.3.3. Anställningsförhållanden 

 

Målområde 3 går ut på att identifiera behov och tillsammans genomföra aktiviteter för att målgruppen 

ska uppfatta ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” som en mer attraktiv arbetsgivare.  

 

Projektägarna tog beslut om de tre målområdena hösten 2017. Våren 2018 påbörjades arbetet med 

att ta fram förslag på samt genomföra aktiviteter inom de tre målområdena.  
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3 Resultat 
 

Inledningsvis kan det konstateras att projekt Kompetensförsörjning Tillsammans i sig är ett slags 

resultat. Bedömningen är att det förvaltning- och bolagsgemensamma samarbetet har gett upphov till 

nya arbetssätt, där nyttan av att samarbeta med ett ”hela staden”-perspektiv blivit tydlig för deltagande 

organisationer. Läs mer om detta i avsnitt 4.  

 

Här nedan presenteras resultat av genomförda projektaktiviteter liksom förslag på fortsatta framtida 

aktiviteter. Genomgången görs utifrån respektive målområde.  

3.1 Preciserat arbetsgivarbudskap ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” 

 

3.1.1 Genomförda aktiviteter  

 

• Framtagande av preciserat arbetsgivarbudskap 

 

Arbetet inom målområde 1 inleddes med att ta fram ett preciserat arbetsgivarbudskap för 

”Stadsutveckling Göteborgs Stad”. Visuell Kommunikation (Intraservice) som arbetade med en 

uppdatering av Göteborgs Stads verktygslåda för employer branding, fick uppdraget. Genom att anlita 

Visuell Kommunikation säkerställdes att budskapen låg i linje med stadens övergripande 

arbetsgivarbudskap. Verktygslådan och budskapen för stadsutveckling finns tillgängliga på Göteborgs 

Stads intranät.  

 

• Storytelling 

 

För att attrahera målgruppen har projektet använt Göteborgs Stads gemensamma verktyg för 

storytelling och lyft spännande projekt och roller, både i text och film. Form- och innehåll har tagits 

fram med utgångspunkt från verktygslådan för employer branding.  

 

• Gemensam bildbank stadsutveckling 

 

En gemensam bildbank för ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” har tagits fram. Syftet är att ha 

gemensamma miljö/genrebilder som visar vad det innebär att arbeta inom stadsutveckling, för 

användning i olika kanaler. Bilderna finns tillgängliga för hela staden på media.goteborg.se. 

 

• Kanaler 

 

Analyser visar att projektets målgrupp lockas av spännande och utmanade projekt när de söker nya 

jobb. Målgruppen föredrar att leta efter jobbannonser på företags hemsidor och på Linkedin. 

Projektets strategi när det gäller kanaler blev därför att skapa en undersida på Göteborgs Stads 

webbplats för stadsutveckling – ”Jobba med stadsutveckling” – och använda den som huvudkanal för 

kommunikation av det preciserade arbetsgivarbudskapet. Som kompletterande kanaler har  

Göteborgs Stads Linkedin-sida samt Instagram-kontot ”Stadsutveckling Göteborg” använts.  

 

• Externa mässor 

 

Tidigare har förvaltningar och bolag inom stadsutveckling stått i separata montrar på mässor. Med det 

preciserade arbetsgivarbudskapet på plats skapades en gemensam monter för ”Stadsutveckling 

Göteborgs Stad”. Montern användes första gången på VARM-mässan på Chalmers 2018, då några 

förvaltningar och några bolag deltog. Konceptet utvecklades och förbättrades under 2019. Inför 2020 

års mässa påbörjades ett förankring- och informationsarbete på vårvintern, vilket ledde till att samtliga 

förvaltningar och bolag (med ett undantag) med intresse av mässan deltog i en gemensam satsning.  

 

Den gemensamma montern användes även på två event med företaget Ingenjörsjobb hösten 2018.  

 

• Deltagande i projekt ”Next Stop Gothenburg” 
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Under 2019 deltog Kompetensförsörjning Tillsammans i Västsvenska Handelskammarens projekt 

”Next Stop Gothenburg”. Projektet går ut på att marknadsföra arbetsorten Göteborg mot studenter 

inom tekniska högskoleutbildningar så som ingenjör. Projektets bedömning var att andra aktiviteter 

skulle kunna ha större värde, varför det inte blev någon fortsättning under 2020.  

 

• Digitalt nyhetsbrev till målgruppen 

 

I början av 2020 lanserade projektet ett digitalt nyhetsbrev med stadsutvecklingsnyheter till 

medarbetare inom målgruppen. Syftet var att behålla målgruppen genom att öka kännedom om 

stadsutveckling, öka förståelse för uppdrag och roller, skapa vi-känsla samt öka trafiken till Göteborgs 

Stads webbplats för stadsutveckling. Utskick av nyhetsbrevet har skett i samverkan med redaktionen 

för Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling, som också är avsändare till brevet. Utvärderingar 

visar att nyhetsbrevet fyller sitt syfte, varför utskick av nyhetsbrevet kommer att fortsätta efter 

projektslut. Nämnda redaktion kommer att ansvara för utskick och det går numera även att anmäla sig 

till att prenumerera på nyhetsbrevet på stadsutveckling.goteborg.se. 

 

• Sökordsoptimering och Adwords 

 

Under 2020 har projektet arbetat med sökordsoptimering och Adwords för att öka trafiken till jobbsidan 

på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling. Analyser visar att detta varit lyckosamt – allt fler 

besöker hemsidan – vilket antagligen ökar möjligheterna att attrahera och rekrytera 

målgruppspersoner. 

 

3.1.2      Projektets förslag på framtida aktiviteter  

 

Under projektåren har ett par aktiviteter planerats men av olika anledningar inte genomförts. Inom 

målområde ”Preciserat arbetsgivarbudskap ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” är det framförallt en 

aktivitet som bör lyftas fram, i syfte att fungera som ett förslag på en framtida aktivitet inom 

stadsutveckling: Projektet föreslår att en rekryteringskampanj genomförs när tid och tajming är rätt.  

Hösten 2019 planerades en sådan, med syfte att attrahera målgruppen genom både 

fysisk kommunikation ”på stan” och kommunikation på webb och i sociala medier. Kampanjen 

bedömdes av skäl kopplade till rekryteringsbehoven vara bättre lämpad att genomföras under 2020, 

men på grund av pandemin blev aktiviteten inställd. Projektets bedömning är att en 

rekryteringskampanj för ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” bör stärka möjligheterna att attrahera och 

rekrytera målgruppen.  

 

3.2 Samarbetskap inom stadsutveckling 

 

3.2.1 Genomförda aktiviteter  

 

• Nätverksaktivitet: Frukostföreläsningar x 3 hösten 2018 

 

Hösten 2018 genomförde projektet en serie frukostföreläsningar. Syftet var att öka kunskap om 

stadsutveckling, lära om och av varandra och skapa möjlighet att nätverka. Upplägget bestod i 

inledande frukostmingel samt föredragning om aktuellt ämne av medarbetare/chef ur målgruppen. 

Nätverksträffarna var överlag välbesökta och utvärderingarna visade att de var uppskattade av 

målgruppen.  

 

• Nätverksaktivitet: Inspirationskväll för samhällsbyggare 

 

Efter lyckade frukostseminarier bjöd projektet in till en större nätverksaktivitet, ”Inspirationskväll för 

samhällsbyggare”. Både medarbetare och externa målgruppspersoner bjöds in till en eftermiddag med 

mingel, föreläsningar och paneldiskussion som hölls av anställda inom stadsutveckling. Inbjudan gick 

ut via intranät, Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling samt sociala medier och redan två 

veckor före var arrangemanget fulltecknat. Drygt 300 personer deltog i aktiviteten, som fick fina 

recensioner av deltagarna. I utvärderingen framhölls bland annat att Göteborgs Stad lyckas skapa ett 

nytt forum för branschen som bör bli en återkommande aktivitet.  
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• Nätverksaktivitet: Hemma hos-turné 

 

Planen var att under 2020 fortsätta med de uppskattade nätverksaktiviteterna, nu i en ny form där 

projektdeltagande förvaltningar och bolag skulle turas om att ”bjuda hem” till sig. Syftet var att stärka 

förståelsen för helheten, öka kunskap om deltagande förvaltningar och bolags olika uppdrag och roller 

samt skapa ökade möjligheter till nätverkande. Den första aktiviteten skulle varit hos Göteborg Energi i 

början av april, men fick tyvärr ställas in på grund av Covid-19. På grund av den fortsatta pandemin 

fick samtliga nätverksträffar under 2020 ställas in.  

 

• Nätverksaktivitet: HR och kommunikation 

 
Vid två tillfällen har projektet bjudit in medarbetare inom HR och kommunikation till nätverksaktiviteter. 

Första gången var hösten 2018, då fokus var på att ha ett gemensamt tillfälle för att höja kunskapen 

om Linkedin och employer branding. Det andra tillfället var hösten 2019, då fokus låg på att informera 

om verktygslådan för employer branding samt på att deltagarna skulle dela med sig av goda exempel 

på employer branding-arbete från sin organisation. Båda dessa aktiviteter varit uppskattade och enligt 

utvärderingar givande. 

 

• Enkät samarbetskap och anställningsförhållanden och tillhörande aktiviteter 

 

Hösten 2019 gick projektet ut med en enkät till målgruppen. Syftet var att mer systematiskt kartlägga 

målgruppens syn på sina anställningsförhållanden samt på samarbetet inom stadsutveckling. 

Resultatet visade att målgruppen visserligen har ett stort behov av att samarbeta, men att det 

samtidigt finns tydliga brister och stor potential att utveckla samarbetet. Målkonflikter, brist på mandat, 

otydlighet gällande beslut samt ineffektivitet nämndes som de främsta orsakerna till att samarbetet 

brister.  

 

Projektet analyserade resultatet av enkäten och tillhörande fritextsvar. Analysen kan sammanfattas i 

bilden nedan. I rutorna visas målgruppens önskemål om ”actions” och rubriken anger den nivå eller 

mottagare som målgruppen anser bör vara ansvarig för aktiviteten.  

 
 

 

Som kan utläsas av bilden är det huvudsakligen ”actions” inom andra områden/nivåer än HR/projektet 

som krävs för ett bättre samarbetskap. Projektets roll har därför framförallt varit att synliggöra och 

kommunicera utmaningarna, bland annat genom kontinuerlig dialog om enkätresultatet med 

projektägare, SLK/Program för attraktiv arbetsgivare och målgruppens chefer.  
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Ett par konkreta aktiviteter har projektet, trots ovanstående, ändå kunnat genomföra för att stärka 

samarbetskapet inom stadsutveckling. Dessa aktiviteter listas nedan. 

 

• Checklista effektiva möten 

 

Målgruppen anger i både enkät och fokusgrupper att möten inom stadsutveckling är ineffektiva. Därför 

har projektet tagit fram en checklista för effektiva möten med en tillhörande bilaga för effektiva Teams-

möten. För att få checklistan använd och få till en beteendeförändring mot mer effektiva möten har vi 

även tagit fram en kommunikationsplan. HR-cheferna spelar en viktig roll för förankringen i respektive 

organisation. Checklista för effektiva möten finns som bilaga till denna rapport.  

 

• Gemensamma touch down-arbetsplatser 

 

Enkät och fokusgrupper visar att målgruppen vill träffas mer fysiskt för att knyta kontakter. Konkret 

uttrycker målgruppen önskemål om gemensamma touch down-arbetsplatser på de olika kontoren 

inom stadsutveckling, dels för ökad flexibilitet gällande arbetsplats, dels för att kunna träffa kollegor 

inom andra organisationer och samarbeta. Projektet genomförde sommaren 2020 en analys kring 

möjligheterna att skapa ”gränsöverskridande” arbetsplatser på deltagande förvaltningar och bolag. 

Under hösten tog verksamhetsstyrning på Fastighetskontoret på sig att samordna frågan inom 

stadsutveckling. Hur denna fråga hanteras bäst kan bland annat bero på de nya behov som kan 

uppstå i och med Covid-19. 

 

• Kartläggning YH-samarbeten 

 

Hösten 2019 gjordes en kartläggning över pågående samarbeten med YH-utbildningar där projektets 

målgrupp finns. Syftet var att förse HR på deltagande förvaltningar och bolag med en 

kunskapsöversikt. Sammanställningen finns som en bilaga till denna rapport. 

 

• Kommunikationsinsats till målgruppens chefer  

 

Projektet har vid flera tillfällen gjort gemensamma utskick till chefer inom målgruppen. Syftet har varit 

att informera om aktuella projektaktiviteter, förmedla underlag och material, med mera. Ett exempel 

har varit ett utskick om resultat av enkät om samarbetskap och anställningsförhållanden som redogörs 

för ovan.  

 

3.2.2. Projektets förslag på framtida aktiviteter 

 

Under projektåren har ett par aktiviteter planerats men av olika anledningar inte genomförts. Inom 

målområde ”Samarbetskap inom stadsutveckling” är det framförallt tre aktiviteter som projektet vill 

rekommendera som förslag på framtida insatser.  

 

Det första förslaget är att genomföra en nätverksaktivitet i linje med ”Mötesplats Chef”. Bakgrunden är 

att enkät- och fokusgrupper visar att målgruppen saknar en större intern mötesplats för att få 

inspiration, kunskap, förståelse och hela staden-perspektivet på sitt arbete. Projektet planerade en 

sådan nätverksaktivitet hösten 2019, ”Forum Stadsutveckling”, men den blev tyvärr inställd av olika 

anledningar. Projektets rekommendation är att en liknande aktivitet, fysisk eller digital, genomförs i 

närtid för att stärka samarbetet inom stadsutveckling och därigenom behålla medarbetare.  

 

Vidare rekommenderar projektet att nätverksaktiviteter genomförs också för potentiella kandidater.  

Utvärderingen av projektaktiviteten “Inspirationskväll för samhällsbyggare” visade att potentiella 

kandidater gärna ser fler mötesplatser och nätverksträffar i stadens regi. Förslaget från projektet är 

därför att förvaltningarna och bolagen inom stadsutveckling går ihop som ”Stadsutveckling Göteborgs 

Stad” och bjuder in till nätverksträffar, fysiska eller digitala, för att skapa intresse för projekt och roller 

inom stadsutveckling.  

 

Till sist kan det konstateras att projektet under projektåren påverkats av de bristande möjligheterna att 

samverka digitalt inom Göteborgs Stad. Bland annat har det varit omöjligt att skapa en gemensam 

projektportal som både förvaltningar och bolag kommer åt, och det har också varit svårt för 
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bolagsföreträdare att komma åt Göteborgs Stads gemensamma nätverk på möten hos förvaltningar. 

Under pandemin har möjligheterna att samverka digitalt stärkts, bland annat genom att Teams 

lanserats, men projektet vill ändå framhålla att fler insatser bör göras för att förvaltningar och bolag på 

ett smidigt sätt ska kunna samarbeta digitalt. En möjlig lösning på dessa utmaningar kan vara 

lanseringen av Det digitala navet inom Göteborgs Stad.  

3.3 Anställningsförhållanden 

 

3.3.1 Genomförda aktiviteter  

 

• Stödmaterial ”Flexibel arbetsplats” 

 

Ett tydligt önskemål från målgruppen är att då och då kunna arbeta på annan plats än kontoret. 

Projektet har därför tagit fram stödmaterial för Flexibel arbetsplats, med syfte att underlätta införande 

av mer flexibilitet för medarbetare. Materialet har gått ut till HR-cheferna, som tillsammans med sin 

ledningsgrupp fått avgöra möjligheterna till Flexibel arbetsplats i sin organisation. Tilläggas bör att 

detta material togs fram före Covid-19, som inneburit att frågan aktualiserats ännu mer. Materialet 

finns som bilaga till denna rapport.  

 

• Utbyte av lönebilder 

 

Projektet har initierat ett samarbete inom lönebildning i syfte att öka samarbetet mellan deltagande 

förvaltningar och bolag, stödja gemensamma arbetssätt och motverka intern konkurrens. Även att 

skapa förståelse och kunskap om varandras förhållanden och villkor. Konkret handlar det om att 

organisationerna utbyter statistik på löner i de mest konkurrensutsatta tjänsterna och träffas för dialog 

och erfarenhetsutbyte. Aktiviteten är ett exempel på hur samarbetskapet stärkts mellan 

projektdeltagande förvaltningar och bolag och projektet rekommenderar en fortsättning efter 

projektslut.  

 

• Stödmaterial för ökad intern rörlighet 

 

Projektet har identifierat ett behov hos deltagande organisationer: Främja intern rörlighet och 

underlätta den administrativa hanteringen vid anställningar i exempelvis skilda förvaltningar eller 

bolag, eller vid tjänster som ”ägs” av flera organisationer. Därför har ett stödmaterial tagits fram, vilket 

gått ut till alla HR-chefer inom projektet. Materialet finns som bilaga till denna rapport.  

 

• Webbutbildning/information om stadsutvecklingsprocessen 

 

Projektet har hösten 2020 tagit fram en webbutbildning/information för att visuellt åskådliggöra 

stadsutvecklingsprocessen. Syftet är att öka kunskap om stadsutveckling, skapa förståelse för 

deltagande förvaltningar och bolags uppdrag och roller samt stärka vi-känslan. Webbutbildningen ”En 

introduktion till stadsutvecklingsprocessen” samt tillhörande bildspel utgår från 

stadsutvecklingsprocessen som den beskrivs på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling och 

finns tillgänglig för samtliga medarbetare och konsulter på Göteborgs Stads utbildningsportal.  

 

3.3.2. Projektets förslag på framtida aktiviteter 

 

Under projektåren har ett par aktiviteter på område ”Anställningsförhållanden” planerats men av olika 

anledningar inte genomförts. I detta avsnitt listas några av dem, i syfte att fungera som förslag på 

framtida gemensamma aktiviteter inom stadsutveckling. 

 

Det första förslaget är ett tillägg i Göteborgs Stads mall för tjänsteutlåtande (TU). Förslagsvis läggs en 

skrivelse till om att beakta ”hela staden”-perspektivet vid författandet av ett TU. Syftet är att berörd 

organisation, utifrån bästa förmåga från sitt perspektiv, ska analysera och konsekvensbeskriva 

ärendets påverkan på staden och stadsutveckling som helhet, samt påverkan på de enskilda 

förvaltningarna och bolagen. Projektets analys är att detta skulle stärka samarbetskapet inom 

stadsutveckling.  
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Förslag nummer två är att synliggöra och tydliggöra karriärvägar. Flera förvaltningar och bolag arbetar 

med detta på förvaltning- och bolagsnivå, men då befattningar har olika benämningar i olika 

verksamheter är det svårt att påvisa karriärvägar inom stadsutveckling på en övergripande nivå. 

Projektet ser ett behov av utvecklade och förtydligade befattningsbenämningar och karriärvägar – det 

hade antagligen stärkt ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” som attraktiv arbetsgivare. 

 

Det sista förslaget är att initiera ett Göteborgs Stad-internt mentorsprogram för nyanställda. Syftet är 

att nya medarbetare ska lära av mer erfarna kollegor – antingen på den egna förvaltningen/bolaget 

eller på andra förvaltningar/bolag inom stadsutveckling. Det senare skulle även kunna utvecklas till en 

möjlighet att ”giga” – att vara utlånad till en annan förvaltning/bolag under en begränsad tidsperiod. 

Projektets analys är att dessa aktiviteter skulle öka samarbetskapet, öka förståelsen för uppdrag och 

roller inom stadsutveckling, bidra till bättre leveranser och inte minst öka attraktionskraften för 

“Stadsutveckling Göteborgs Stad”. 
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4 Effekter och nyttor 
 

4.1 Inledning  

 

I detta avsnitt redogörs för effekter av projektet samt de nyttor som projektet bidragit till. Som nämndes 

inledningsvis i denna rapport är det svårt att bevisa direkt effekt av projektet och dess aktiviteter på 

möjligheterna att attrahera, rekrytera och behålla målgruppen. Därför bygger en stor del av 

nedanstående redogörelse för effekt och nytta på en kvalitativ analys av styrgruppen. För att bredda 

perspektivet har dock ett par traditionella, kvalitativa mätetal inkluderats.   

 

4.2 Kvalitativt analys och effekter 

 

Styrgruppens övergripande analys är att projektet skapat ökade möjligheter att attrahera, rekrytera och 

behålla målgruppen. Ökade möjligheter att attrahera och rekrytera har skapats genom lyckade 

aktiviteter på målområde 1 och 3 – ”Preciserat arbetsgivarbudskap, Stadsutveckling Göteborgs Stad” 

respektive ”Anställningsförhållanden”.  

 

• När det gäller målområde 1 har projektet lyckats med den initiala uppgiften – att ta fram ett 

preciserat arbetsgivarbudskap för ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” – och kommunicera det 

till målgruppen i strategiskt valda sammanhang och kanaler. Utvärderingar, fokusgrupper och 

analyser visar att det gemensamma arbetsgivarbudskapet ger en tydligare och mer attraktiv 

bild av vad det innebär att arbeta inom stadsutvecklingsområdet i Göteborgs Stad. 

 

• Inom målområde 3 har projektets uppdrag varit att identifiera och genomföra aktiviteter för att 

skapa mer attraktiva anställningsförhållanden för målgruppen. Det har varit en utmaning, då 

de deltagande organisationernas olika uppdrag, styrning och förutsättningar gör det svårt att 

samarbeta på en övergripande stadsutvecklingsnivå. Trots det har projektet lyckats 

genomföra ett antal gränsöverskridande aktiviteter för HR i tekniska förvaltningar och bolag så 

som kartläggningar, underlag och stöd för att i högre grad kunna attrahera och rekrytera 

målgruppen. 
 

Ökade möjligheter att behålla målgruppen har skapats genom aktiviteter på målområde 2 – 

”Samarbetskap inom stadsutveckling”.  

 

• Här har projektet bidragit till ökad kunskap om målgruppens behov och önskemål, till exempel 

genom fokusintervjuer och enkät. Utifrån det har aktiviteter för målgruppen tagits fram, 

exempelvis stadsutvecklings-interna nätverksträffar, diverse material, stöd och hjälpmedel, 

samt även kommunikativa aktiviteter så som digitalt nyhetsbrev.   

 
4.3 Kvantitativ analys och effekter 
 
För att komplettera den kvalitativa bedömningen av projektets effekt har några kvantitativa mätetal 
valts ut. Här nedan presenteras en analys av dem samt påvisad effekt.   
 
4.3.1 Placering Universums barometer för ”Attraktiv arbetsgivare” 
 
Företaget Universum mäter årligen företags attraktivitet i förhållande till varandra. Mätningarna 
grundar sig på enkätstudier med studenter och yrkesverksamma. När det gäller placering på 
Universums barometer för ”Attraktiv arbetsgivare” klättrar Göteborgs Stad från plats 84 till 36 åren 
2018–20191 i målgrupp ”Yrkesverksamma civilingenjörer”. Även i målgrupp ”Yrkesverksamma 
högskoleingenjörer” klättrar Göteborgs Stad från plats 62 till 57 under samma år. Detta kan analyseras 
som att även ”Stadsutveckling Göteborgs Stad” ökar i attraktivitet i takt med att projektet etableras och 
genomför aktiviteter för målgruppen.  
 
4.3.2 Utvalda frågor från Göteborgs Stads medarbetarenkät  

 
1 Tyvärr saknas jämförbara siffror från 2017 och 2020. 
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Projektet har analyserat utveckling över tid på några utvalda frågor ur Göteborgs Stads 
medarbetarenkät. I analysen ingår svar på nedanstående frågor från de 14 deltagande 
organisationerna åren 2017–20192: 
 

• ”Jag är stolt över att jobba i Göteborgs Stad” 

• ”Jag rekommenderar gärna andra att arbeta på min förvaltning/bolag”  

• ”Jag rekommenderar gärna andra att arbeta på min arbetsplats”  

• ”Jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter”  

• ”Jag har möjlighet att återhämta mig efter perioder med hög arbetsbelastning”  
 
Genomgången av svaren visar en positiv utveckling på samtliga frågor – från 2017 till 2019 blir 
medarbetarna totalt sett mer stolta över att arbeta i Göteborgs Stad, fler vill rekommendera andra att 
arbeta i den egna förvaltningen/bolagen, fler vill rekommendera andra att arbeta på den egna 
arbetsplatsen, fler anser sig ha tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter och fler anser sig ha 
möjlighet att återhämta sig efter perioder med hög arbetsbelastning. Projektets analys av detta är att 
medarbetare under projektåren ser allt mer positivt på Göteborgs Stad som helhet, och på 
”Stadsutveckling Göteborgs Stad”, som en attraktiv arbetsgivare.  
 
4.3.3 Utveckling på webbsidan ”Jobba i Göteborgs Stad” 
 
Projektet tog 2018 initiativ till att skapa en jobbsida på Göteborg Stads webbplats för stadsutveckling. 
Sedan dess har aktiviteten på sidan intensifierats med uppdatering av texter och bilder, publicering av 
nyheter samt arbete med sökordsoptimering. Det har även gjorts flera insatser för att öka trafiken till 
sidan, till exempel genom inlägg på Linkedin, annonskampanj på Facebook och arbete med Google 
Adwords. En sammantagen analys av detta ger att antalet besökare har ökat under projektåren 2018–
2020. Särskilda insatser och kampanjer ger tillfälligt ökad trafik, men bygger sannolikt ett intresse som 
står sig över tid. Själva skapandet av jobbsidan stärker enligt fokusgrupper både attraktiviteten för 
”Stadsutveckling Göteborgs Stad” liksom möjligheten att behålla medarbetare. Det senare genom att 
skapa ökad förståelse, stolthet samt vi-känsla (samarbetskap).   
 
4.5 Sammantagna effekter av projektet 
 
Utifrån ovanstående analyser ser styrgruppen följande effekter av projektet: 
 

• Projektet har skapat ökade kunskaper om målgruppen, dess behov och syn på 
”Stadsutveckling Göteborgs Stad” som arbetsgivare. 

• Projektet har etablerat arbetsformer och processer som kan gynna samarbetet för 
verksamheterna inom stadsutveckling på lång sikt.  

• Projektet har bidragit till ett ökat samarbete inom målgruppen (medarbetare och chefer inom 
stadsutveckling) mellan deltagande förvaltningar och bolag, till exempel genom nätverksträffar 
över förvaltning- och bolagsgränserna.   

• Projektet har skapat ett ökat samarbete mellan HR på deltagande förvaltningar och bolag – 
organisationerna ser nyttan i gemensam kommunikation på exempelvis Göteborgs Stads 
webbplats för stadsutveckling och gemensamt deltagande i aktiviteter. De tar även i större 
utsträckning hjälp av varandra, allt från att bolla frågor till att låna ut medarbetare för 
tidsbegränsade uppdrag.  

• Projektet har bidragit till ett ökat samarbete mellan stödfunktionerna HR och kommunikation 
på deltagande förvaltningar och bolag, genom exempelvis gemensamma kunskapshöjande 
nätverksträffar och möten. Detta ger ökad kompetens i att nå målgruppen samt att arbeta 
framgångsrikt med webb och sociala medier.  

• Projektet har bidragit till ett ökat ”hela staden”-fokus i form av att deltagande organisationer 
ser nyttan i, och agerar för att, vara en del av Göteborgs Stad-gemensamma aktiviteter, 
kommunikation och nätverk.  

 
4.6 Nyttor projektet bidragit till   

 

 
2 I analysen ingår svar från medarbetare inom samtliga funktioner. Det går ej att bryta ner svaren till att se svar från endast 

”konkurrensutsatt teknisk kompetens”.  
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Styrgruppens sammanfattande bedömning är att projektet bidragit till följande nyttor: 
 

• Deltagande förvaltningar och bolag samarbetar (i vissa avseenden) i högre grad än före 
projektstart.  

• Nätverk och grupper för samarbete har bildats över förvaltnings- och bolagsgränser vilket 
skapar förståelse för varandras verksamhet och underlättar samarbete.   

• Fler förvaltningar och bolag ser nyttan i att samverka gemensamt, inom stadsutveckling och 
inom staden. Det stärker arbetsgivarbudskapet “Stadsutveckling Göteborgs Stad” gentemot 
målgruppen och sparar resurser åt staden. 

 
I enlighet med Göteborgs Stads ”Handbok i nyttorealisering” har projektet skapat nytta för staden och 
dess kunder. Dels genom projektaktiviteterna som bidragit till att effektivisera arbetet med att 
attrahera, rekrytera och behålla målgruppen, dels genom att öka kvalitén på gemensamma insatser.   
 
4.7 Koppling till Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 
 
Ovanstående nyttor korresponderar väl med målsättningarna i Göteborgs Stads program för Attraktiv 
arbetsgivare, vilket varit en ambition under hela projekttiden. Projektet har 2018–2020 haft deltagande 
från SLK i styrgruppen och löpande fört dialog med projektledaren för Program för Attraktiv 
arbetsgivare i syfte att samordna och synkronisera arbetet. Projektet har till programmet lämnat över 
resultat från flera aktiviteter, bland annat resultat från enkät om samarbetskap inom stadsutveckling. 
Enkätens innehåll och resultat har använts i programmets arbete, bland annat inom ramen för arbetet 
med stadens organisationskultur exempelvis i utvecklingsprogrammet med förvaltnings- och 
bolagschefer. I skrivande stund pågår dialog om ”överlämning” av fler aktiviteter från projektet till 
programmet. Förhoppningen är också att föreliggande rapport kan fungera som underlag och 
inspiration det fortsatta arbetet med att genomföra programmet och dess aktiviteter.  
 
4.8 Avslutande reflektion kring mål, mätetal och effekt 
 
Som beskrivs ovan är det en utmaning att redogöra för projektets direkta effekt på möjligheterna att 
attrahera, rekrytera och behålla målgruppen. Att göra arbetsgivaren “Stadsutveckling Göteborgs Stad” 
till en mer attraktiv arbetsgivare i målgruppens ögon är ett långsiktigt kontinuerligt arbete som kräver 
tid och engagemang. För att kunna följa upp projektets insatser och se hur attraktiviteten utvecklas 
över tid föreslås bland annat att enkäten om samarbetskap går ut på nytt hösten 2021. I rapporten 
föreslås även fler stadsutvecklingsgemensamma insatser i form av aktiviteter. Förslagsvis utvärderas 
dessa med samma frågor efter varje tillfälle, för att kunna analysera utvecklingen över tid.  
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5 Bilagor 
 

1. Material för effektiva möten inom stadsutveckling. 

2. Sammanställning YH-samarbeten inom stadsutveckling där målgrupp ”konkurrensutsatt 

teknisk kompentens” finns. 

3. Stödmaterial Flexibel arbetsplats. 

4. Stödmaterial för ökad intern rörlighet.  
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Checklista/mall för effektiva möten inom stadsutveckling 

Innan mötet 

• Syfte och mål – varför ska mötet hållas och vad ska uppnås?  

• Mötesform – fysiskt eller digitalt? 

• Mandat – har vi mötesdeltagare mandat att fatta beslut? 

• Agenda – visar vad som är besluts-, diskussions – och informationspunkter. Skickas ut i god 

tid tillsammans med eventuellt inläsningsmaterial. 

• Deltagare – alla ska förstå varför de deltar och vad de förväntas bidra med. 

Under mötet 

• Kom i tid – och kom väl förberedd. 

• Nyckelpersoner – är alla på plats så att beslut kan tas? Om inte, ta tidigt beslut att ställa in. 

• Mötesroller – alla ska veta vem som leder mötet, vem som antecknar och vem som ansvarar 

för andra eventuella uppgifter. 

• Deltagande – se till att allas röster blir hörda. 

• Beslut – var tydlig med vilka beslut som fattas och dokumentera dem. 

• Sammanfatta – gå igenom de behandlade punkterna, bestäm vem som gör vad och sätt 

deadline.  

• Avsluta i tid – det som inte hunnit avhandlas tas upp på nästa möte. 

Efter mötet 

• Skicka ut länk till anteckningarna. 

 

Bilaga: Tips för effektiva Teams-möten 

Innan mötet 

• Lägg in en Teams-länk i möteskallelsen. 

• Lägg in “Checklista för effektiva möten” i kallelsen. 

• Testa tekniken – genom att förbereda dig undviker du strul och väntetider. 

Under mötet 

• Kom i tid. 

• Ha mikrofonen avstängd när du inte pratar. 

• Begär ordet genom att skriva i chatten alternativt använda funktionen där du räcker upp 

handen. Vänta till mötesledaren ger dig ordet.  

• Vanlig möteshyfs gäller i Teams precis som i fysiska möten, t.ex. att presentera 

mötesdeltagarna. 

Mer information och hjälp 

Ta hjälp av IT hos er eller läs mer på intranätet under Datorhjälpen och Kunskapsportalen för Office 
365. Du kan också kontakta support Intraservice:  Telefon: 031-368 68 00, e-
post: support.intraservice@goteborg.se  

  

mailto:support.intraservice@goteborg.se
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Kommunikationsplan för införande av checklista effektiva 

möten 

Bakgrund 

Hösten 2019 gick projekt Kompetensförsörjning Tillsammans ut med en enkät till ”konkurrensutsatt 

teknisk kompetens” inom stadsutveckling. Resultatet visade på brister i samarbetet inom 

stadsutveckling. Bakgrunden till detta är enligt enkätsvaren bland annat målkonflikter, otydliga mandat, 

ineffektiva möten med mera. Som en av flera aktiviteter för ett ökat samarbete har vi inom projektet 

tagit fram en checklista för effektiva möten.  

Syfte 

Syftet med denna kommunikationsplan är att beskriva hur checklistan bör kommuniceras och 

förankras i deltagande organisationer.  

Mål med kommunikationen 

Målet med kommunikationen är dels att få checklistan uppmärksammad och använd i 

projektdeltagande organisationer, dels att få till en beteendeförändring mot mer effektiva möten inom 

stadsutveckling.  

Målgrupper 

Primärt ”konkurrensutsatt teknisk kompetens” på projektdeltagande förvaltningar och bolag, vilket är 

ca 1000 medarbetare totalt. Sekundärt övriga medarbetare och chefer på projektdeltagande 

förvaltningar och bolag.  

Budskap gentemot målgruppen 

• Enkätsvar* visar på bristande samarbetskap: 91 % av medarbetarna inom stadsutveckling 

tycker att det finns ett stort behov av att samarbeta, men bara 37 % anser att samarbetet 

fungerar bra. 

• Möten inom stadsutveckling upplevs som ineffektiva: Bara 30 % tycker att mötesformerna är 

effektiva. Och det gör att vi: 

o Slösar tid 

o Inte kan leverera på våra uppdrag 

• Checklista för effektiva möten och tydliga beslut: En av flera aktiviteter för ett bättre samarbete 

inom stadsutveckling är en checklista för effektiva möten. Checklistan tydliggör mandat och 

beslut och ger oss bättre förutsättningar att lyckas med våra uppdrag. 

 

*Enkät om samarbetskap och anställningsförhållanden riktad mot ”konkurrensutsatt teknisk 

kompetens” inom stadsutveckling. Gick ut hösten 2019 till medarbetare på 12 förvaltningar och bolag, 

600 personer svarade.  

Kanaler 

• Ledningsgrupp: För att få till en beteendeförändring bör ledningsgrupp och chefer gå före och 

visa vägen mot effektiva möten. 

• ATP: För god förankring i organisationen krävs förståelse. Därför bör checklistan visas och 

diskuteras på APT. 

• Intranät: Checklistan bör ligga på deltagande förvaltningar och bolags intranät. Förslagsvis gör 

kommunikation på respektive förvaltning och bolag en/flera intervjuer med medarbetare i syfte 

att uppmärksamma nyttan med checklistan.   
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• Nyhetsbrev med stadsutvecklingsnyheter: Vi uppmärksammar att checklistan finns på plats i 

nyhetsbrevet som regelbundet går ut till målgruppen. 

 

Aktiviteter 

Här nedan presenteras förslag på aktiviteter för att få checklistan uppmärksammad och använd i 

deltagande organisationer. Projektdeltagande organisationer anpassar utifrån de egna 

förutsättningarna.  

Steg 1 

• Respektive HR-chef testar och förankrar checklistan i sin ledningsgrupp. Vid behov görs 

lokala justeringar. Beslut tas om att börja använda checklistan inom organisationen. 

• HR-chef informerar HR och kommunikation samt med chefer inom organisationen. 

• Kommunikation förbereder intervjuer med medarbetare om hur den nya checklistan bidrar till 

effektiva möten.  

Steg 2 

• Information om den nya checklistan läggs på intranät.  

• HR-chef skickar ut underlag för APT-diskussioner till chefer inom verksamheten.   

• Om möjligt – informera om den nya checklistan på ett stormöte för hela kontoret. Varför inte 

bjuda in till paneldiskussion om hur få mötena mer effektiva? 

Steg 3 

• Cheferna går först och börjar använda checklistan i sina olika möten.  

• Kommunikation lägger ut intervjuer på intranät som visar hur checklistan används.  

• Fysiskt material sätts upp i mötesrummen på kontoret. 

 

Ansvar och roller 

• Projektgruppen i Kompetensförsörjning Tillsammans har försett projektdeltagande HR-chefer 

med checklista, APT-material, fysiskt material till mötesrum samt denna kommunikationsplan. 

• HR-cheferna tar hjälp av sin ledningsgrupp, övriga chefer samt HR och kommunikation för att 

förankra checklistan. 
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YH-samarbeten inom tekniska tjänster, stadsutveckling – 

sammanställning 

Hur samarbetar förvaltningar och bolag inom stadsutveckling med YH-utbildningar för tekniska 

tjänster/befattningar? Här nedan följer en sammanställning utifrån uppgifter från respektive 

organisation. Uppgifter från februari 2020.  

Organisation Namn på skola Beskrivning Inställning till 

skolan/kommentar 

SBK Bygglovshandläggare, 

Vuxenutbildn. Partille 

Enhetschef har suttit med i 

ledningsgruppen och har varit 

med vid framtagandet av 

upplägg, hjälpt till med statistik 

och trendspaning samt vid urval 

av sökande. SBK har även 

svarat på frågor från studenter, 

framförallt vid examensarbeten. 

I perioder inkommer många 

frågor, vilket gör att SBK 

funderar på att istället bjuda in 

studenterna till träff 

”Det är absolut bra att 

skolan finns, men det 

gäller att de som går där 

har någon typ av 

erfarenhet från 

byggbranschen sedan 

tidigare ” 

SBK Mobila System och 

GIT samt GIS-

tekniker, Ocellus 

SBK har avsiktförklarat att ta 

emot praktikanter och har så 

gjort under 2019. Svarar på 

behovsinventering vid planering 

av nya kurser  

”Vår inställning till skolan 

är ganska bra, men 

dessa kurser ger en ytlig 

kunskap om GIS. Vi är 

mer intresserade av dem 

som går längre program 

på högskola/universitet” 

SBK Utbildning inom 

visualisering, Yrgo 

Tar årligen emot praktikanter  

SBK YH-utbildningar inom 

mätning 

Brukar också delta i utvärdering 

av innehåll av utbildningar samt 

skriva intyg till praktikanter. Sker 

när vi får frågan och inte på 

regelbunden basis 

 

TK   "Denna typ av utbildning 

är inte relevanta för vår 

del” 



Slutrapport för projekt 
Kompetensförsörjning 
Tillsammans 

  

 

21 
 

FK   ”Inga direkta 

samarbeten, tar då och 

då emot praktikant på 

avdelning UMB - 

blivande 

fastighetsförvaltare” 

Ponf   ”Inga samarbeten” 

KoV Rörnätstekniker 

(drifttekniker), 

Stiftelsen Sky 

Avdelningschef sitter i styrelsen  ”Kort erfarenhet men 
hittills verkar utbildningen 
bedrivas mkt 
professionellt m hög 
kvalité. Man arbetar 
aktivt med att skapa fler 
utbildningar utifrån behov 
som finns på marknaden” 
 

KoV Drifttekniker  ”Inget formellt samarbete 
i dagsläget, men  
dialog har påbörjats med 
Laholm. Positivt om det 
blir ett mer fast 
samarbete, men det kan 
inte verksamheten 
prioritera just nu i och 
driftsfrågor. I annat fall 
tar vi in praktikanter i stor 
utsträckning när 
verksamheten tillåter från 
följande skolor: Varberg, 
Hässleholm, Laholm och 
Hallsberg” 
 

KoV Vatten- och 
miljötekniker 
 

 ”Samarbete på gång” 

Göteborgs 

Hamn 

  ”Ej pågående samarbete 
då vi oftast är i behov av 
mer erfarna personer. 
Just senaste året har vi 
inte haft lika stor 
omsättning så frågan har 
kanske inte varit aktuell” 

Älvstranden   ”Har haft kontakt med 
några men gör det ej så 
explicit” 

Gryaab   ”Inga pågående 
samarbeten, har pratat 
om att starta t.ex. med 
Varberg Campus som 
har en 
Driftteknikerutbildning 
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från vilken vi har anställt 
flera drifttekniker” 
 

Poseidon 
 

Fastighetsakademin Poseidon är medlem och 

Framtiden är representerad i 

styrelsen. Poseidon tar emot 

LIA-praktikanter från 

förvaltar/fastighetsingenjörs/drift- 

och 

energiteknikerutbildningarna. I 

mån av tid och utrymme tar man 

även emot LIA från Newton, 

men där inget direkt samarbete. 

”Upplever skolan 
utbildningen seriös och 
välfungerande” 
 

LF Fastighetsakademin Främst drifttekniker  
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Stödmaterial Flexibel arbetsplats 

Förvaltningar och bolag som deltar i Kompetensförsörjning tillsammans är ense om att flexibla 

arbetssätt är en framgångsfaktor och att målsättningen är att kunna erbjuda Flexibel arbetsplats. Den 

enskilda förvaltningen/bolaget beslutar vilka medarbetare som kan omfattas samt vad Flexibel 

arbetsplats konkret betyder och vilka rutiner som ska gälla i den egna verksamheten.  

Om Flexibel arbetsplats  

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär bland annat att kunna erbjuda medarbetare attraktiva 

arbetssätt och anställningsförhållanden med utgångspunkt från verksamhetens behov. Arbetstider och 

arbetsplats lyfts i många sammanhang fram som viktiga områden, och att kunna ha en viss flexibilitet i 

när och var man arbetar är en självklarhet för många i dagens arbetsliv. En verksamhets arbetssätt 

kan också vara betydelsefulla för medarbetares hälsa.   

Syfte med dokumentet  

Syftet med detta dokument är att utgöra ett underlag för den förvaltning/bolag som vill ta fram 

förhållningssätt kring flexibel arbetsplats i sin organisation. Exempeltexten nedan är ett förslag på hur 

förhållningssätt skulle kunna se ut. Naturligtvis behöver texten anpassas för att passa just din 

förvaltning/ditt bolag.   

Generella aspekter att tänka på inför införandet av flexibel arbetsplats:  

Flexibelt arbetssätt är ett arbetsledningsbeslut och om det införs systematiskt bör beslut fattas i 

ledningsgrupp.  

Inför ett beslut om införande ska frågan hanteras i samverkan/mbl och förankras med fackliga 

organisationer. För att underlätta för det finns ett bildspel framtaget, som beskriver vinster med flexibel 

arbetsplats (se tillhörande bildspel).   

Det är viktigt att påpeka att alla medarbetare inom en organisation inte kommer att kunna 

omfattas av flexibel arbetsplats. Olika roller och arbetsuppgifter kräver olika grader av fysisk 

tillgänglighet. Varje medarbetare behöver ta ett ansvar och agera med gott omdöme, men ytterst har 

chefen ett centralt uppdrag i att vara tydlig i sin arbetsledningsroll och med krav och förväntningar på 

varje medarbetare.   

  

Exempeltext: Förhållningssätt för Flexibel arbetsplats  

Beslut om införande av Flexibel arbetsplats på förvaltningen/bolaget  

Övergripande beslut om Flexibel arbetsplats bör fattas av ledningsgrupp i samråd med HR. Beslut 

föregås av samverkan alternativt mbl med berörda fackliga organisationer.   

Kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare  

Det är viktigt att enheter som vill ingå i Flexibel arbetsplats har ett inledande samtal, eventuellt även 

individuellt mellan chef och medarbetare, för att komma fram till vilken typ av arbete som kan vara 

lämpligt att utföra från annat ställe än ordinarie arbetsplats. Vi har olika krav på fysisk tillgänglighet och 

service i våra arbeten.   

Det är även viktigt att fundera på hur eventuellt arbete på annat ställe påverkar andra enheter på 

kontoret, externa aktörer och kunder. Överenskommelser och regler som bestäms ska antecknas. 

Arbetet bör även löpande följas upp och överenskommelsen kan ändras vid behov. Observera att det 

är skillnad på Flexibel arbetsplats och distansarbete (överenskommelse om stadigvarande arbete på 

annan plats än det ordinarie arbetsstället, se vidare under rubriken arbetsmiljöansvar nedan).  
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Tillgänglighet  

Medarbetare som arbetar på annan plats än på kontoret ska vara tillgänglig via telefon, mail och 

Skype. Vid tillfälliga privata ärenden ska telefonen hänvisas och om stämpelklocka eller annan 

tidsregistrering tillämpas på arbetsplatsen så ska medarbetaren även stämpla ut.   

Varje personalansvarig chef har att utforma rutiner för hur kommunikationen ska gå till gällande 

nyttjande av Flexibel arbetsplats, det vill säga rutiner för hur chef och kollegor ska meddelas var 

arbetet sker.   

För att resor utanför normal kontorstid ska räknas som arbetstid krävs att det är längre resor i lugn 

miljö där man kan använda effektiva arbetsredskap. Huvudprincip är att kortare pendlingstid till och 

från arbetet inte ses som arbetstid.  

Skype  

Deltagande i möten via Skype ska stämmas av i förväg med den som kallat till mötet. Huvudprincipen 

är att medarbetare är tillgängliga på sin ordinarie arbetsplats när det är arbetsmöten och andra 

planerade möten. Det är medarbetarens ansvar att i förväg säkerställa sin kompetens och att teknisk 

utrustning finns för att kunna delta via Skype.    

Tidsregistrering/stämpling vid arbete på annat ställe  

Om du arbetar från annan plats än ordinarie arbetsplats så ska du registrera din tid enligt ordinarie 

gällande överenskommelse på arbetsplatsen.   

Arbetsmiljöansvar  

Chefen har arbetsmiljöansvar under arbetstiden oavsett var arbetet sker. Chefen har svårare att ha 

kontroll på arbetsmiljön då arbetet sker utanför arbetsplatsen och medarbetaren har även själv ett 

ansvar att se till att ha en bra arbetsmiljö.   

Nedanstående checklista är bra att gå igenom vid arbete på annat ställe än ordinarie arbetsplats för 

att förebygga arbetsskador och för att tillse att man har en god fysisk arbetsmiljö (se nedan). Den som 

väljer att arbeta från annat ställe får använda de arbetsredskap som redan finns, arbetsgivaren köper 

inte in möbler, belysning, extra skärmar etc.   

Observera att arbetsgivaren endast i undantagsfall godkänner distansarbete, det vill säga att i förväg 

planera att regelbundet arbeta hemifrån, exempelvis en dag per vecka. Vid distansarbete gäller en 

annan arbetsmiljölagstiftning och det ska i så fall upprättas en skriftlig överenskommelse.   

Försäkring  

Alla medarbetare är genom sin anställning i Göteborgs stad försäkrade på arbetstid via AFA 

försäkring. Vid arbete utanför ordinarie arbetsställe, exempelvis i hemmet, görs en striktare bedömning 

och det är större krav på koppling mellan eventuell skada och det arbetsmoment som ska utföras.  Om 

du exempelvis under arbetstid i hemmet råkar snubbla då du ska hämta en kopp kaffe omfattas du 

inte av försäkringen. Tänk på att det är bra att ha en privat hemförsäkring med olycksfallsförsäkring 

om du arbetar hemifrån.   

Checklista fysisk arbetsmiljö vid arbete utanför arbetsplatsen, tex i hemmet  

Frågor  Ja  Nej  Vad behöver göras?  

Är stolen du sitter på 
utformad så att den ger 
en god arbetsställning?  

      

Är bordet du sitter vid i 
lagom höjd?  
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Är luftkvaliteten och 
ljudvolym på en ok nivå?  

      

Är belysningen tillräcklig?        

Har du en fungerande 
uppkoppling för arbete 
med dator (om det 
behövs?)  

      

Har du funderat över om 
du hanterarar känsligt 
material eller uppgifter 
med sekretess?  
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Stödmaterial för ökad intern rörlighet 

Delade tjänster – tänk på detta 

Exempel: Ni är flera förvaltningar och/eller bolag som ska dela på en projektledare för 

stadsutvecklingsprojekt XX.  

• Vilka förvaltningar/bolag ska dela på tjänsten? Hur sker kostnadsfördelning eller fakturering? 

• Hos vem ska anställningen ligga? Vem blir chef med arbetsmiljöansvar för medarbetaren? 

• Hur sker rapportering? Enbart till chef eller även till övriga uppdragsgivare? 

• Tillsvidare eller visstidsanställning? Båda alternativen ställer krav på den förvaltning/bolag 

som anställningen ligger hos. 

• En fast plats/ordinarie arbetsplats är att rekommendera. Medarbetaren får en grupptillhörighet 

och kan vara med på verksamhetsmöten, APT, med mera. 

• Ta fram en skriftlig överenskommelse, underskriven och med datum, där det framgår under 

vilken period uppdraget gäller och där ovanstående punkter är tydligt beskrivna. 

• Tydliggör förväntningar för både deltagande förvaltningar/bolag och medarbetaren. 

Exempelvis – om medarbetaren arbetar för tre förvaltningar, förväntas hen vara fysiskt 

närvarande på de olika kontoren var tredje dag? Förväntas hen lägga 33% av sin arbetstid på 

respektive förvaltning per vecka? 

• Lämna konteringsuppgifter för kostnadsfördelning, alternativt bli överens om fakturering, i så 

god tid som möjligt. 

Låna ut medarbetare under begränsad tid – tänk på detta 

Exempel: Fastighetskontoret lånar ut en medarbetare till stadsledningskontoret för ett tidsbegränsat 

uppdrag. 

• Hur lång tid ska medarbetaren lånas ut? 

• Vem betalar lön under utlåningen? Behöver kostnadsfördelning göras? 

• Var ligger arbetsmiljöansvaret under utlåningsperioden? 

• Anställningsavtal skrivs om förflyttning till ny arbetsplats uppgår till en månad eller längre. Om 

medarbetare från bolag ska arbeta i förvaltning (eller omvänt) krävs dock anställningsavtal 

även vid kortare perioder. 

• För att undvika frågeställningar rörande företrädesrätt och konverteringar enligt LAS 

rekommenderas att det, i första hand, är tillsvidareanställda medarbetare som blir aktuella för 

att lånas ut till/anställs på annan arbetsplats. Tidsbegränsat anställda kan komma att uppnå 

tid för företräde eller konvertering och detta ges i den förvaltning/bolag där anställning finns.  

• Medarbetaren får alltid bibehållen lön. Detta gäller oavsett om grundanställningen finns i 

annan förvaltning eller i bolag. Om svårighetsgraden i det tillfälliga uppdraget är högre än i 

ordinarie tjänst kan ett lönetillägg utgå under perioden, detta ska då specificeras skriftligt. 

Stadsledningskontoret har med anledning av Covid-19 tagit fram en skrivelse ”Huvudprinciper för 

samordnad bemanning”. Där kan du läsa mer om vad som gäller när du lånar ut medarbetare. Du som 

använder Personec finner även en guide till praktisk hantering. 

https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/1ba85fde-578c-4dc0-ab13-

130491b30418/Huvudprinciper+samordnad+bemanning.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWO

RKSPACE-1ba85fde-578c-4dc0-ab13-130491b30418-n6sTkNX 

 

 


