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SNI-kod

Arne  Willhammar
Behörig företrädare

Postort

51480 Tranemo

Kommunalkontor, Tranemo
Enhetens namn

Utdelningsadress

Postnummer Postort

Organisationsnummer

CFAR-nummer

Organisationstyp

Organisationsstorlek

Faxnummer

5691-4047
PlusGiro

BankGiro

Telefonnummer

Postnummer

Utdelningsadress

Uppgifter om organisationen

Utlysningens namn och diarienummer

Uppgifter om arbetsstället/enheten

Organisationens namn

   
E-postadress

Webbplats

karin.stenman@tranemo.se

Besökadress

Tranemo Kommun, Kommunalkontor 

Tranemo Kommun

Tranemo

Primärkommunala verksamhet

Fler än 200 anställda51480

2120001462

19170042

Offentlig förvaltning

2-2011, Kompetensförsörjning programområde 1 2010-5050009

PostadressPostnummer
Tranemo51480

Projektets besökadress

Projektets namn

Ansökan avser

Programområde

Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering

Ja

Nej
Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, 
mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Ja

Nej

Den nya administratören2

Tranemo kommun

Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Antal deltagare

2011-09-19
Slutdatum
2013-09-19

 

Startdatum

MänKvinnor

Uppgifter om projektet

Förprojektering

1. Kompetensförsörjning

2. Ökat arbetskraftsutbud

Genomförande

245 101

Västsverige
16-24 25-54
55-64Småland och ÖarnaÖvre NorrlandMellersta Norrland

Sysselsatta
Uppfyller projektet något av följande kriterier?

Sexuell läggning

Projektet är inte riktat mot någon 
av diskrimineringsgrunderna

Kön

Ålder

Funktionshinder

Trosuppfattning

Etnicitet

Är projektet inriktat på någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna?

Lärande miljöer
Innovativ verksamhet

Samverkan
Strategiskt påverkansarbete

Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader

Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet

Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning

Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med 
utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24)

Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduk- 
tionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar

Norra MellansverigeStockholm Östra Mellansverige Sydsverige
Områden som projektet kommer att bedrivas inom

Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare

0

Antal anställda

0
MänKvinnor

Har ni som sökande inklusive deltagande aktör mottagit statsstöd i form av stöd av mindre 
betydelse under de två föregående beskattningsåren ochinnevarande år?
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Telefonnummer

Faxnummer

Mobilnummer
0325-576053

E-postadress

För- och efternamn
Salman Chalhoub

salman.chalhoub@tranemo.se

Kontaktperson ekonomi

Kontaktperson projekt

anne.andersson@tranemo.se

Anne Andersson
För- och efternamn

E-postadress
0325-576020
Mobilnummer

Faxnummer

Telefonnummer

Beskrivning
Bakgrund till projektet
Behov och problem -  
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] 
Beskriv vilket problem projektet ska lösa eller vilka nya möjligheter som ska utvecklas.  
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Beskriv slutsatser från en eventuell förprojektering.

Tranemo och Orust är småkommuner som ligger utanför en storstadsregion. Tranemo kommun har ca 12000 
invånare och ca 1050 arbetar inom kommunen. Orust kommun har ca 15100 invånare och ca 1050 arbetar inom 
kommunen. Kommunerna är uppbyggda runt industrier, Tranemo som verkstadsindustrisamhälle, Orust som 
industrisamhälle med båtbyggeri.  
 
Det geografiska läget för kommunerna bidrar till lokala rekryteringar då man inte har samma 
rekryteringsmöjligheter som större kommuner. Det finns också en tradition av att rekrytera lokalt och att personalen 
blir kvar med kommunerna som arbetsgivare. I Tranemo kommun har 20 % av invånarna eftergymnasial utbildning. 
14 % av männen och 26 % av kvinnorna. I Orust kommun har 27 % av invånarna eftergymnasial utbildning. 21 % 
av männen och 33 % av kvinnorna. Sveriges medelsnitt för eftergymnasial utbildning är 36 % där 32 % av männen 
har eftergymnasial utbildning och 40 % av kvinnorna. De båda kommunernas utbildningsnivå är alltså relativt låg 
om man jämför med riket. 
 
Som små kommuner har man försökt att följa med den tekniska utvecklingen som sker i omvärlden och har lyckats 
med stora investeringar, men kompetensnivån som personalen har är inte tillräcklig för att på ett kostnadseffektivt 
sätt kunna utnyttja de verktyg som finns.  
 
PROBLEM: Tranemo och Orust kommun har precis genomgått stora organisatoriska förändringar vid årsskiftet 
10/11. Kommunernas ledning har omorganiserats och stora förändringar sker både administrativt och fysiskt.  
 
Många administrativa medarbetare i Tranemo och Orust kommun har inte tillräckliga kunskaper och personlig 
beredskap för att möta de administrativa och fysiska förändringar som sker i kommunerna. Detta medför att 
personalen upplever situationen som psykiskt pressande.  
 
Vi behöver skapa förutsättningar för den nya administrativa rollen i kommunerna. De områden som behöver 
utvecklas för att möta behoven i den nya rollen är: 
- Bemötandet av varandra och kommuninvånare  
- Rätt kompetens för den tekniska utvecklingen i samhället och kommunen och för att stärka individen. 
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BEHOV: 
 -Kartläggning av kompetensbehov följd av kompetensutveckling gällande den tekniska utvecklingen och kommunal 
förvaltning: Personalen har behov av kompetensutveckling och den behöver utföras i olika nivåer anpassade efter 
den kunskap de fordrar för att kunna arbeta som mest effektivt med de administrativa arbetsuppgifter de har. Här 
behövs en kartläggning av vad de olika yrkesgrupperna har för förkunskaper och vilka kunskaper de behöver för att 
kunna utföra för dem relevanta arbetsuppgifter. 
 
-Stärka deltagarnas plats på arbetsmarknaden: För att möjliggöra deltagarnas rörlighet på arbetsmarknaden behövs 
någon form av validering av reell kompetens och kompetenspåfyllnad där man finner brister under kartläggningen. 
Här är behovet stort, speciellt då alla deltagare i projektet har mycket varierande bakgrund. 
 
-Användandet av resurser: De investeringar kommunerna har gjort i administrativa verktyg behöver få komma till 
sin rätt bland kommunens anställda. Det används inte alls i den utsträckning det är avsett för. Detta för att uppnå 
kostnadseffektivitet. 
 
-Trygghet: För kommunens personal som arbetar i dagens förvaltning finns ett nödvändigt behov av att känna sig 
trygga med utvecklingen. Detta för att öka både tryggheten och effektiviteten i sina arbetsuppgifter, men också för 
att slippa stress och oro för att göra fel. I den kompetensutvecklingsmodell vi använder oss av i detta projekt 
kommer deltagarna bättre att se sina roller i verksamheten. 
 
-Tillgänglighet för och bemötandet av kommuninvånarna, kommunernas näringsliv och föreningar: Att göra 
kommunerna och dess handläggare mer tillgängliga för kommunernas invånare, näringsliv och föreningar är ett 
kommunpolitiskt mål. Detta underlättar för både invånare och kommunanställda och gör kommunen mer tillgänglig 
och användarvänlig. 
 
-Tid, medel och verktyg: Då tid och medel för kompetensutveckling i kommunerna är en bristvara behövs 
organiserad utbildning för den administrativa personalen. Pedagoger, föreläsare och nytänkande pedagogiska 
verktyg i projektet bör finnas både utanför och inom kommunerna, detta för att skapa goda förutsättningar för ett 
fortsatt informellt lärande efter projektet och för att få inspiration och nödvändig kompetens för insatserna under 
projektet. 
 
-Transnationellt samarbete: Kommunerna har ambitionen att samarbeta med en kommun i Finland. Detta för att ta 
del av hur de arbetar med liknande arbetsuppgifter och för att förvärva kunskap om hur de kompetensutvecklar sin 
personal i liknande frågor. 
 
-Kunskap om tillgänglighet och jämställdhet och bemötandet av medarbetare och kommuninvånare: Vi vill genom 
projektet på ett positivit sätt påverka deltagande kvinnor och mäns uppfattning om sina medmänniskor. Detta genom 
att delta på föreläsningar och aktivt deltagande utbildningsinsatser (workshops, uppgifter mm) med jämställdhets 
och tillgänglighetsperspektiv. Detta ska sedan implementeras och genomsyra alla arbetsuppgifter och alla 
verksamhetsplaner i kommunen. Det kommer också att följas upp genom fortsatta kompetensinsatser. 
 
-Att genom en modell för informellt lärande (se bilaga 1) ge deltagarna alla de delar som behövs för att kunna ta del 
av den kompetens de redan besitter och den nya och framtida kompetens de genom detta projekt förvärvar. 
 
En 4 månader lång mobiliseringsfas skulle innebära tillfälle att: 
• Kartlägga personalens förkunskaper gällande kunskap om kommunal förvaltning, utvecklingen av IKT-samhället 
(information och kommunikations teknologi) idag och i framtiden, samt hur vi idag bemöter våra medarbetare och 
kommuninvånare ur ett likavärdesperspektiv och vilka kunskaper de behöver för att kunna utföra, för deras 
yrkesroller relevanta arbetsuppgifter och skapar en god arbetsmiljö.  
• Hitta ett valideringssystem för att styrka deltagarnas kompetenser och stärka deltagarnas roller på arbetsmarknaden 
• Göra en SWOT-analys med jämställdhetsperspektiv i respektive kommun för att på bästa sätt möta kommunernas 
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behov gällande denna fråga  
• Analysera hur vi bäst tillgodoser personalens behov av trygghet i användandet av de administrativa verktygen  
• Utveckla metoder för mätbara mål gällande tillgängligheten till kommunens handläggare, för kommuninvånare, 
näringsliv och föreningar  
• Urval av ambassadörer på varje avdelning och tillfälle för dem att ta fram en mall för protokollförande av de 
regelbundna nätgruppsmöten mellan avdelningarna/yrkeskategorierna som kommer ske under projektets gång 
• Utarbeta en aktivitetsplan för projektets genomförandefas, hitta metoder och verktyg, utarbeta, för verksamheten 
anpassade balanserade styrkort, pedagoger och inspiratörer med rätt förkunskaper för att sedan skriva en rapport av 
mobiliseringsfasen  

Jämställdhetsintegrering 
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] 
Beskriv kortfattat hur ni kommer att jämställdhetsintegrera projektets olika delar (metoder, resurser etc). 
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Beskriv, kortfattat, resultatet av den problem- och behovsanalys/swot som gjorts med avseende på jämställdhet.

Under mobiliseringsfasen kommer projektledningsgruppen att genomföra en SWOT-analys i kommunerna för att få 
en tydlig bild av deltagande män och kvinnors situation på arbetsplatserna och hur vi bemöter varandra. Denna 
kommer tillsammans med den anonyma enkät som genomförs i början av projektet, att ligga till grund för 
föreläsaren i jämställdhet som kommer att hålla i utbildningsinsatser för deltagande män och kvinnor i projektet. 
Den genusvetare som kommer att delta som aktör under projektet kommer att vara med och påverka enkäten för att 
den ska ge en så tydlig bild som möjligt av deltagande män och kvinnors uppfattning om sin arbetsmiljö ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Projektledningsgruppen består av två män och fem kvinnor. Detta för att synliggöra könsfördelningen bland 
deltagarna kommunerna. 
 
Under genomförandefasen kommer vi att hålla en serie utbildningsinsatser i både större och mindre grupper för 
deltagarna. Dessa kommer att innehålla både föreläsningar och workshops. Detta kommer även att kräva viss 
reflektion mellan insatserna i form av uppgifter eller liknande. 
 
Tanken är att speciella insatser kommer vara riktade mot chefer och eventuellt kommer grupperna ibland att vara 
indelade i kvinnor och män. Detta för att se hur reflektioner kan förändras i olika gruppsammansättningar och för att 
tillfälle för alla deltagande kvinnor och män att få taltid. Innehåll och gruppindelning kommer att arbetas fram 
tillsammans med den föreläsare det blir som håller i utbildningsinsatsen. 
Ambassadörerna i projektet kommer att ha en fördelning mellan kvinnor och män som bygger på procentsatserna 
bland deltagande kvinnor och män i kommunerna. 75% är kvinnor och 25% är män av deltagarna. 
 
Vi kommer även att sträva efter att alla utbildnande aktörer, valideringsaktör, extern utvärderare och föreläsare 
arbetar och håller en jämställd profil i sina insatser. Detta kommer att uppmärksammas vid upphandling och 
kontraktskrivning.
Målgrupper som omfattas av projektet - Beskriv projektdeltagare, samverkanspartner och mottagare av projektresultat, samt på vilket sätt 
dessa grupper påverkas.
Direkt målgrupp Kommunernas administrativa personal: De som berörs av projektet är kommunernas anställda (ca. 350) som 
arbetar med förvaltningsadministration. (ca 245 kvinnor och ca 101 män)  
- Assistenter ( F= 49, M= 0)  
- Handläggare ( F= 137, M= 79)  
- Chefer och mellanchefer ( F= 59, M= 22) 
Direkt påverkan: Höjd kompetensförsörjning och effektivare genomförande av arbetsuppgifter. Bättre psykosocial arbetsmiljö. 
Deltagarna står rustade för sin nya administrativa yrkesroll. Individen får sin roll och konkurrenskraft stärkt på arbetsmarknaden 
och på den egna arbetsplatsen.  
Indirekt påverkan: Utnyttjande av resurser. Tryggare personal och kontinuitet av kompetensförsörjning.  Större kunskap och 
förståelse om sina medarbetare och kommuninvånare vad gäller t ex bemötande, arbetsrutiner, jämställdhet och tillgänglighet. 
Kostnadseffektivitet i kommunerna. 
 
-Samverkansnämnden för IT-frågor: En av de nya organisatoriska förändringarna i Tranemo kommuner är att IT-verksamheten 
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har centraliserats och förflyttats till Ulricehamns kommun. Den IT-personal som idag arbetar mot Tranemo med IT-support 
behöver kompetensutvecklas tillsammans med övrig personal samt ta del av specifik teknisk kunskap delta i de psykosociala 
kunskapsinsatserna rörande bemötande och samverkan mellan personalgrupperna.  
Direkt påverkan: De kommer tillsammans med kommunernas övriga personal utvecklas och i de roller de har, få för dem 
mycket betydande kunskap för att kunna bistå kommunernas personal med teknisk handledning vid eventuella problem och 
tillskanska sig kompetens i bemötande och tillgänglighet och jämställdhet som övrig personal tar del av under projektet för att 
på bästa sätt kunna bemöta varandra och kommunernas invånare.  
Indirekt påverkan: De kommer känna trygghet i sina yrkesroller som IT-tekniker i kommunerna. De kommer förhoppningsvis 
även etablera kontakter med andra tekniker för vidare samarbeten som t ex gemensam support och vid uppdateringar av 
systemet vilket leder till en god arbetsmiljö och vidare informellt lärande. 
 
Indirekta målgrupper: Kommuninvånarna  
Indirekt påverkan: Kommuninvånarna kommer lättare att kunna kontakta kommunens handläggare. På sikt kommer även 
kommunerna att bli mer tillgängliga för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.  
 
Deltagande aktörer:  
Tranemo kommun  
Orust kommun 
 
Samverkanspartners: 
 
Finsk kommun: Ett samarbete med en finsk kommun skulle bidra till att få en vidare syn på hur man arbetar med 
kompetensutveckling och olika funktioner i offentlig förvaltning i ett annat land som har en med oss, gemensam administrativ 
tradition t ex offentlighetsprincipen. Det skulle också kunna bidra till att få inspiration för ett valideringssystem samt bidra till 
att vidga arbetsmarknaden ur ett europeiskt perspektiv. Vi vill även se möjligheter/dela med oss av arbetet med jämställdhet och 
tillgänglighet på våra arbetsplatser. 
Direkt påverkan: Denna kommuns anställda skulle få erfarenheter av hur vi arbetar i offentlig förvaltning och hur våra 
administratörers roller ser ut i Tranemo och Orust kommun. Det skulle också kunna bidra till vidare samarbeten efter projektets 
slut som t.ex. vänortssamarbete.  
Indirekt påverkan: Samverkan och förståelse för hur andra kommuners anställda kvinnor och män arbetar administrativt och 
psykosocialt och kanske öppna för möjligheterna att förflytta sig mellan länderna ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 
 
-Leverantör av IT-utbildning: De kommer troligtvis att bistå med utbildning och expertkunskap för IT-tekniker i Tranemo och 
Orust kommun.  
Direkt påverkan: Troligtvis kommer de att förstå vidden av en väl utvecklad basutbildning för sina brukare och uppskatta en 
nära kontakt med användarna av systemen.  
Indirekt påverkan: SolarPlexus kommer genom deltagandet i projektet att kunna arbeta fram nya metoder och verktyg för att 
utbilda sina kunder. 
 
-Konsult för utvärdering: Tranemo och Orust kommun har idag inte resurser för att på ett säkert och kvalitativt sätt utvärdera ett 
eget projekt. Att ta in en konsult med expertkompetens på området utvärdering av projekt (on going evaluation) ökar kvaliteten 
på projektet och resulterar i ett mer kritiskt granskande av projektet. 
 
Föreläsare i offentlig förvaltning: Föreläsare som kommer att anlitas under projektet för att sprida sin kunskap om lagar och 
förordningar i offentlig förvaltning.  
 
Föreläsare i jämställdhet: Genusvetare som kommer att hålla i föreläsningar och workshops om jämställdhet. Genusvetaren 
kommer även delta i processen av att ta fram enkäter under mobiliseringsfasen. Genusvetaren kommer även delta i spridning av 
resultat av projektet.  
 
Processtöd i tillgänglighet: Arbetar som processtöd för tillgänglighet och kommer att hålla i en heldags basutbildning i 
tillgänglighet för projektledningen i Tranemo kommun och projektgruppen i Orust kommun under mobiliseringsfasen. Han 
kommer även att hålla i en halvdags orienteringsutbildning för deltagarna i projektet. 
 
Föreläsare om IT-samhällets utveckling och framtida utveckling: Vi kommer att anlita en föreläsare som kommer att hålla 
halvdagsföreläsningar om dagens IT-samhälle, sociala medier och framtida utveckling med inriktning på offentlig förvaltning. 
Det kommer även att handla om vad man behöver vara rustad med för att stärka sin roll på arbetsmarknaden. 
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Föreläsare om e-tjänster: Vi kommer att anlita en föreläsare som kommer att hålla halvdagsföreläsningar om e-tjänster med 
inriktning på medborgarperspektiv och offentlig förvaltning. 
 
Valideringsbolag: Organisation som kommer att vara ansvariga för validering av deltagarnas kompetenser.
Syfte - avsikten med projektet.

Den nya administratören är ett ESF-projekt riktat mot KOMPETENSUTVECKLING MED INRIKTNING PÅ 
ARBETSORGANISATION PO1.1. 
 
Det övergripande syftet med projektet Den Nya Administratören är att ge deltagande kvinnor och män ökad självkänsla och 
bättre förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv. 
 
Syftet med projektet är: 
- Att stärka deltagande kvinnor och mäns roller på arbetsmarknaden och trygga en fortsatt utveckling genom ett 
valideringssystem som säkrar dokumentation för t ex löneförhandlingar och framtida anställningar 
 
- Att utnyttja de investeringar Tranemo och Orust kommun har gjort i administrativa verktyg samt att effektivisera 
verksamhetens administrativa resurser och öka kostnadseffektiviteten. 
 
- Att skapa trygghet och en mer positiv bild av utvecklingen i den nya tekniken för deltagande kvinnor och män då det idag 
finns en viss olust att vilja använda kommunernas IKT-baserade verktyg på ett enhetligt sätt. Den nya administratören ska rustas 
med kompetens för att vara redo att möta framtidens utveckling. 
 
- Att förverkliga ett av kommunernas politiska huvudmål är att göra kommunen mer tillgänglig för kommunens invånare, 
näringsliv och föreningar genom att utveckla de tekniska kompetenserna och arbeta med bemötandet av invånarna. 
 
- Att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för kommunernas deltagande män och kvinnor genom att ge dem utbildning 
och kunskapsinsatser i bemötande, tillgänglighet och jämställdhet.
Målsättning - Ange mätbara projektmål. Beskriv de förväntade effekter, som skall uppnås kopplat till projektets syfte.

Under mobiliseringsfasen kommer en större enkätundersökning att genomföras. Denna kommer att ge oss verktyg 
för att mäta deltagande kvinnor och mäns kompetensnivå, dagens kunskaper i kommunal förvaltning och tekniska 
förvaltningssystem, syn på bemötande, tillgänglighet och jämställdhet samt personalens psykiska och fysiska hälsa. 
 
Övergripande projektmål: Medarbetare i Tranemo och Orust kommun ska ha tillräckliga förkunskaper och personlig 
beredskap för att möta de administrativa och fysiska förändringar som sker i kommunerna. 
 
Delmål 1: Alla projektdeltagande män och kvinnor ska känna sig trygga med dagens utveckling gällande tekniska 
och administrativa verktyg för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert och effektivt sätt.  
Effekt: Deltagande kvinnor och män ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter och få sina nya administrativa 
yrkesroller stärkta. De anställda kvinnorna och männen får en tydligare bild av kommunal förvaltning och dess 
effekter. De får också kunskap om kommunernas tekniska, administrativa verktyg.  
Mätbart: Under mobiliseringsfasen kommer en kompetenskartläggning i form av en omfattande enkät att 
genomföras på individuell nivå där nuvarande kompetens analyseras. Där kommer till exempel utbildning och 
kunskaper inom kommunal förvaltning och tekniska administrativa verktyg analyseras. Vid slutet av projektet 
kommer ytterligare en omfattande enkätanalys göras för att kunna mäta kompetensutvecklingens effekter. Dessa 
analyser kommer att utvecklas, genomföras och sammanställas under mobiliseringsfasen för att sedan presenteras i 
rapporten inför genomförandefasen. Vi har som mål att 80% av alla som genomgått kompetensinsatser ska ha 
förbättrat sina kunskaper efter slutanalys. 
 
Delmål 2: Alla deltagande kvinnor och män ska erhålla ett bevis, en dokumenterad validering på deras reella 
kompetens samt den kompetens de förvärvar under projektet.  
Effekt: Deltagarna får en stärkt roll och ökar möjligheterna för rörligheten på arbetsmarknaden då deras kunskaper 
dokumenterats.  
Mätbart: Antalet deltagande män och kvinnor som erhåller bevis. Statistik som bygger på enkäten för de kunskaper 
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man har innan projektets start och den uppföljande enkät som genomförs vid projektets slut. Denna enkät kommer 
sedan att användas som grund för framtida balanserade styrkort på arbetsplatserna. Vi har som mål att  95% av alla 
som startar medverkan i projektet ska ha erhållit en validering i slutet av projektet. 
 
Delmål 3: Att ha ett antal nyckelpersoner som ambassadörer med extra mycket kunskap om tillgänglighet, 
jämställdhet, förvaltningskunskap och kommunernas administrativa verktyg. De ska också delge varandra och andra 
deltagande kvinnor och män nya erfarenheter och kunskaper som förvärvats genom det informella lärandet. Dessa 
ska även bistå som ledare av nätgruppsmöten på de olika avdelningarna under projektet. Effekt: Deltagarna känner 
sig trygga med att ha flera olika personer att vända sig till för stöd och vägledning då osäkerhet uppstår. När 
nyanställning sker finns kompetent personal för att handleda och utbilda. Om deltagande kvinnor och män ser nya 
möjligheter och nya vägar att genomföra och effektivisera sina arbetsuppgifter kan man delge dessa till varandra och 
till ambassadörerna för att sprida kunskapen till hela arbetsplatsen.  
Mätbart: Antalet ambassadörer i kommunerna före och efter avslutat projekt. Vi har som mål att det ska finnas minst 
2 ambassadörer på varje avdelning, ca 40 ambassadörer sammanlagt vid projektets slut. 
 
Delmål 4: Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper om bemötande, tillgänglighet och jämställdhet för att 
sedan implementera och genomsyra hela verksamheten.  
Effekt: Inkludering och mångfald. Större acceptans och förståelse för sina medmänniskor.  
Mätbart: Enkäten i början av mobiliseringsfasen och enkäten vid slutet av projektet. Intervjuer och utvärderingar av 
kompetensinsatser. Vi har som mål att 80% av alla som genomgått kompetensinsatser ska ha förbättrat sina 
kunskaper efter slutanalys. 
 
Delmål 5: Att skapa ett väl fungerande samarbete rörande erfarenhetsutbyte med annan kommun i Finland. Detta för 
att skapa möjligheter att samverka omkring de områden vårt projekt berör och gemensam kompetensutveckling och 
samarbete även efter projektets slut.  
Effekt: Deltagande kvinnor och män får möta andra som arbetar i kommunala förvaltningar och se deras verksamhet 
samt utbyta erfarenheter och best practise. Detta stärker motivationen att lära och att utveckla ett väl fungerande 
samarbete för framtiden.  
Mätbart: Antalet transnationella kommuner vi samverkar med innan och efter projektet. 
 
Delmål 6: Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper i bemötande av kommuninvånarna. Detta ur alla 
tillgänglighetaspekter samt ur jämställdhetsperspektiv. 
Effekt: Kommunen blir mer tillgänglig för alla och detta bidrar till ett trevligare och mer relevant bemötande för 
kommuninvånaren. 
Mätbart: Under mobiliseringsfasen kommer en medborgarundersökning i enkätform att genomföras. Den kommer 
att analysera hur medborgarna bemöts ur tillgänglighet och jämställdhetsperspektiv och hur de upplever bemötandet. 
Det reslutat som då uppnås kommer att jämföras med en likadan medborgarundersökning under projektets slutfas. 
Vi har som mål att öka kommuninvånarnas upplevelse av bemötandet med 70 %. 
 
Delmål 7: Att ha ökat kostnadseffektiviteten i kommunerna. 
Effekt: Tidsvinst genom samverkan mellan personalgrupper och deltagande kvinnor och män ur samma 
yrkeskategorier på olika avdelningar. Det förkortar även väntetiden för den enskilda medborgaren. 
Mätbart: Tidsmätning av inkommande ärenden till avslutat ärende kommer att genomföras under 
mobiliseringsfasen. Sedan kommer samma mätning att genomföras under slutet av projektet. Vi har som mål att 
förkorta handläggningstiden med två veckor.  

Genomförande
Tid- och aktivitetsplan - Ange alla planerade aktiviteter, uppskatta ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet, samt beskriv varje 
aktivitet utförligt.
Aktivitet Startdatum Slutdatum

Mobiliseringsfasen: 2011-09-19 2011-11-14
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Aktivitet Startdatum Slutdatum
Tillgänglighetsöversyn 
Metod: Checklista från Handisam 
Ansvariga aktörer: Projektdeltagare tillsammans med projektledare
Mobiliseringsfasen: 
Mätning av ärendehantering 
Metod: Följa inkommande ärenden till avslutat ärende 
Ansvariga aktörer: Projektledare

2011-09-19 2011-12-19

Mobiliseringsfasen och genomförandefasen: Validering av alla deltagare  
Metod: Framtagande av enkät, genomförande av enkät, kartläggning av enkät, 
intervjuer, utvärdering m.m. Ansvariga aktörer: Projektledare och representant från 
valideringsföretag

2011-09-19 2013-09-16

Mobiliseringsfasen: 
Rekrytering av utvärderare 
Metod: Upphandling 
Ansvariga aktörer: Projektledare, projektledning och projektekonom

2011-09-26 2011-10-03

Mobiliseringsfasen:  
Basutbildning i Jämställdhet för projektledning+medverkande aktörer  
Metod: Workshop/Föreläsning  
Ansvariga aktörer: Genusvetare

2011-09-26 2011-10-03

Mobiliseringsfasen: Jämställdhets SWOT-analys ur deltagares och kommunernas 
perspektiv. Metod: Workshop Ansvariga aktörer: Projektledare, projektledning, 
genusvetare (projektledningen består av deltagare och fungerar som referensgrupp då 
den är jämnt könsfördelad)

2011-09-26 2011-10-03

Mobiliseringsfasen:  
Basutbildning i tillgänglighet för projektledning och medverkande aktörer  
Metod: Föreläsning  
Ansvarig aktör: Processtöd för tillgänglighet

2011-09-26 2011-10-03

Mobiliseringsfasen:  
Ta fram en hemsida för deltagare och allmänhet  
Metod: Samverkan mellan informationsansvarig, IT-avdelningarna Orust och Tranemo 
Ansvariga aktörer: Informationsansvarig i Tranemo, IT-personal, Projektledare

2011-09-26 2011-10-31

Mobiliseringsfasen:  
Framtagning av enkät för alla deltagare. 
 Metod: Möten, mail, telefon  
Ansvariga aktörer: Projektledare, genusvetare, processtöd tillgänglighet, 
projektledningen

2011-10-03 2011-10-24

Mobiliseringsfas: 
Produktion och genomförande av Medborgarenkät om bemötande ur 
tillgänglighetsaspekter och jämställdhetsperspektiv 
Metod: Enkät på kommunernas hemsida och kommunernas informationsblad till 
kommuninvånare 
Ansvariga aktörer: Projektledare

2011-10-03 2011-11-28

Mobiliseringsfasen: 
Möte med finsk projektpartner 
Metod: Resa till finland och ta fram en plan för samarbete  
Ansvariga aktörer: Projektledare, projektägare, EU-samordnare

2011-10-17 2011-10-24

Mobiliseringsfasen:  
Deltagare svarar på nätbaserad enkät.  

2011-10-24 2011-11-14
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Metod: Nätbaserad enkät fördelad på anonym och icke anonym del  
Ansvariga aktörer: ProjektledareMobiliseringsfasen:  
Förberedelser av basutbildningar  
Metod: Enkätunderlag, planering av genomförandet, gruppindelningar m.m.  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2011-10-24 2011-12-19

Mobiliseringsfas: 
Urval av ambassadörer  
Metod: Urval från önskemål i enkät och efter könskvotering. Vid lågt intresse kommer 
deltagare bli direkt tillfrågade. 
Ansvariga aktörer: Projektledare

2011-11-14 2011-11-21

Mobiliseringsfasen: 
Kartläggning och analys av enkäter  
Metod: Möten, diagram, behovsanalys  
Ansvariga aktörer: Projektledare

2011-11-14 2011-11-28

Mobiliseringsfasen:  
Ta fram tryckmateriel för kompetensutveckling  
Metod: Se på behovet i enkäterna, möten  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare, föreläsare

2011-11-14 2011-12-12

Mobiliseringsfasen: 
 Förberedelser för lärare  
Metod: Arbeta fram utbildningsmetoder, lokaler, materiel  
Ansvariga aktörer: Lärare, projektledare, genusvetare, processtöd för tillgänglighet, 
föreläsare

2011-11-14 2012-01-09

Mobiliseringsfasen:  
Skriva rapport för genomförande av projektet  
Metod: Rapportskrivning  
Ansvariga aktörer: Projektledare, utvärderare, genusvetare, processtöd för 
tillgänglighet

2011-11-14 2012-01-09

Mobiliseringsfasen:  
Ambassadörsmöte för planering av nätgruppsmöten. Ta fram en mall för protokoll av 
nätgruppsmöten Metod: Möte  
Ansvariga aktörer: Projektledare, ambassadörer

2011-11-28 2011-12-12

Mobiliseringsfasen: 
Indelning i nätgrupper i respektive yrkeskategori 
Metod: Indelning efter yrke och kön 
Ansvariga aktörer: Ambassadörer och projektledare

2011-12-12 2011-12-19

Mobiliseringsfasen:  
Trycka materiel  
Metod: Orust kommuns tryckeri  
Ansvarig aktör: Orust kommuns vaktmästare, projektledare

2011-12-12 2011-12-26

Genomförande 2012:  
Arbeta fram utvärderingsmall för kompetensinsatser  
Metod: Möte, mail, telefon  
Ansvariga aktörer: Projektledare, utvärderare, EU-samordnare

2012-01-23 2012-02-20

Genomförande 2012:  
Förberedelser uppstart av projekt  
Metod: Möten, mail, planering  
Ansvariga aktörer: Projektledare

2012-01-23 2012-02-20

Genomförande 2012:  
Förberedelse kompetensinsatser  

2012-01-23 2012-02-27
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Metod: Möten  
Ansvariga aktörer: Projektledare/lärare
Genomförande 2012-13:  
Nätgruppsmöten ledd av ambassadör  
Metod: Protokollfört möte, deltagare ur samma yrkeskategori från olika avdelningar 10 
grupper/kommun som träffas 3 ggr/halvår varav 1 tillfälle är tillsammans med den 
andra kommunens motsvarande grupp. 
Ansvariga aktörer: Ambassadörer, projektledare

2012-01-23 2013-06-28

Genomförande 2012:  
Diskussionsämnen på hemsidan  
Metod: Diskussioner och inlägg på hemsidan  
Ansvariga aktörer: Projektledare, ambassadörer, lärare

2012-02-06 2013-09-13

Genomförande 2012:  
Fortlöpande utvärdering av kompetensinsatser  
Metod: Granskning av de utvärderingar som görs efter varje kompetensinsats för att 
sedan föra vidare goda resultat och ändra mindre bra erfarenheter till framtida insatser  
Ansvariga aktörer: Projektledare, utvärderare

2012-02-06 2013-09-16

Genomförande 2012:  
Föreläsning i offentlig förvaltning  
Metod: Föreläsning ca 90-100 pers/halvdag. 2 tillfällen i Tranemo och 2 tillfällen på 
Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare, föreläsare

2012-04-02 2012-04-16

Genomförande 2012:  
Basutbildning administrativa verktyg för Ambassadörer  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Då det är 40 ambassadörer blir 
det fyra tillfällen. Fördelat på två i Tranemo och två på Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-04-16 2012-05-07

Genomförande 2012:  
Föreläsning i jämställdhet  
Metod: Föreläsning fyra tillfällen med ca 90 pers/ggn. Två i Tranemo och två på Orust. 
Ansvariga aktörer: Projektledare, genusvetare

2012-04-16 2012-05-21

Genomförande 2012:  
Orienteringsutbildning tillgänglighet  
Metod: Workshop Grupper indelat i 20 pers/halvdag. Ca 18 tillfällen uppdelat på 
Tranemo och Orust. Chefer delas in i specifika grupper.  
Ansvariga aktörer: Projektledare, processtöd för tillgänglighet

2012-04-16 2012-05-21

Genomförande 2012:  
Uppdragsutbildning IT-tekniker  
Metod: Uppdragsutbildning Fyra IT-tekniker  
Ansvariga aktörer: Leverantör av IT-utbildning

2012-05-07 2012-05-14

Genomförande 2012:  
Fortsättn. administrativa verktyg 1. Ambassadörerna  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Då det är 40 ambassadörer blir 
det fyra tillfällen. Fördelat på två i Tranemo och två på Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-05-07 2012-05-21

Genomförande 2012:  
Basutbildning administrativa verktyg 50% av övriga deltagare.  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. 10 pers/tillfälle. Halvdagar. Ca 
18 tillfällen.  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-05-07 2012-07-09
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Genomförande 2012:  
Workshop 1 Jämställdhet  
Metod: Workshop Indelat på 20 pers/ggn 18 ggr. 9 ggr i Tranemo och 9 ggr på Orust. 
Specifika grupper för chefer.  
Ansvariga aktörer: Projektedare, genusvetare

2012-05-21 2012-06-25

Genomförande 2012:  
Planering projektledare/lärare  
Metod: Möten, telefon, mail  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-08-13 2012-08-27

Genomförande 2012:  
Ta fram och trycka materiel  
Metod: Möten, trycka materiel i Orust kommun  
Ansvariga aktörer: Projektledare, vaktmästare

2012-08-13 2012-08-27

Genomförande 2012:  
Fortsättn. administrativa verktyg 2. Ambassadörerna  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Då det är 40 ambassadörer blir 
det fyra tillfällen. Fördelat på två i Tranemo och två på Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-08-27 2012-09-10

Genomförande 2012:  
Basutbildning administrativa verktyg 50% av övriga deltagare.  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. 10 pers/tillfälle. Halvdagar. Ca 
18 tillfällen.  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-08-27 2012-10-29

Genomförandefasen 2012:  
Workshop 2 Jämställdhet  
Metod: Workshop Indelat på 20 pers/ggn 18 ggr. 9 ggr i Tranemo och 9 ggr på Orust. 
Specifika grupper för chefer.  
Ansvariga aktörer: Projektedare, genusvetare

2012-09-10 2012-10-15

Genomförande 2012:  
Föreläsning IKT-samhället  
Metod: Föreläsning sex tillfällen med ca 90 pers/ggn. Två i Tranemo och Två på Orust.
Ansvariga aktörer: Projektledare, föreläsare i IKT

2012-10-15 2012-10-29

Genomförande 2012:  
Fortsättn. administrativa verktyg 2. Deltagare efter kartläggning  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Uppdelat efter behov  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-10-15 2012-11-12

Genomförande 2012:  
Fortsättn. administrativa verktyg 3. Ambassadörerna  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Då det är 40 ambassadörer blir 
det fyra tillfällen. Fördelat på två i Tranemo och två på Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-10-29 2012-11-12

Genomförande 2012:  
Workshop Ambassadörer  
Metod: Samtal, praktiska övningar, grupparbete. Alla ambassadörer ses vid detta 
tillfälle i Tranemo eller på Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare

2012-11-12 2012-11-19

Genomförande 2012:  
Fortsättn. administrativa verktyg 3. Deltagare efter kartläggning  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Uppdelat efter behov  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-11-12 2012-12-10
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Genomförande 2012:  
Transnationellt utbyte för Ambassadörer  
Metod: Resa till Finsk kommun 10 ambassadörer + projektledare  
Ansvariga aktörer: Projektledare

2012-11-19 2012-11-26

Genomförande 2012:  
Eventuell extra basutb. för frånvarande vid tidigare tillfällen  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2012-12-10 2012-12-17

Genomförande 2013:  
Ta fram och trycka materiel  
Metod: Möten, trycka materiel i Orust kommun  
Ansvariga aktörer: Projektledare, vaktmästare

2013-01-07 2013-01-14

Genomförande 2013:  
Planering projekledare/lärare  
Metod: Möten, mail, telefonkontakt  
Ansvariga aktörer: Projektledare/lärare

2013-01-07 2013-01-21

Genomförand 2013:  
Fortsättn. administrativa verktyg 4. Ambassadörerna  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Då det är 40 ambassadörer blir 
det fyra tillfällen. Fördelat på två i Tranemo och två på Orust  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2013-01-14 2013-01-28

Genomförand 2013: Workshop Ambassadörer Metod: Samtal, praktiska övningar, 
grupparbete. Alla ambassadörer ses vid detta tillfälle i Tranemo eller på Orust 
Ansvariga aktörer: Projektledare

2013-01-28 2013-02-04

Genomförande 2013:  
Fortsättn. administrativa verktyg 4. Deltagare efter kartläggning  
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Uppdelat efter behov  
Ansvariga aktörer: Projektledare, lärare

2013-01-28 2013-02-25

Genomförand 2013:  
Workshop 3 Jämställdhet  
Metod: Workshop Indelat på 20 pers/ggn 18 ggr. 9 ggr i Tranemo och 9 ggr på Orust. 
Specifika grupper för chefer.  
Ansvariga aktörer: Projektedare, genusvetare

2013-01-28 2013-03-04

Genomförande 2013: Föreläsning E-tjänster Metod: Föreläsning sex tillfällen med ca 
90 pers/ggn. Två i Tranemo och två på Orust. Ansvariga aktörer: Projektledare, 
föreläsare i E-tjänster

2013-02-04 2013-02-18

Genomförande 2013: Transnationellt utbyte för Ambassadörer Metod: Resa till Finsk 
kommun 10 ambassadörer + projektledare Ansvariga aktörer: Projektledare

2013-02-18 2013-02-25

Genomförande 2013: Fortsättn. administrativa verktyg 5. Deltagare efter kartläggning 
Metod: Praktiska övningar och teoretisk genomgång. Uppdelat efter behov Ansvariga 
aktörer: Projektledare, lärare

2013-02-25 2013-03-11

Genomförande 2013: 
Mätning av ärendehantering 
Metod: Följa inkommande ärenden till avslutat ärende 
Ansvariga aktörer: Projektledare

2013-03-04 2013-05-31

Genomförande 2013:  
Repetition administrativa verktyg. Deltagare + Ambassadörer Metod: Praktiska 
övningar och teoretisk genomgång. ca 36 tillfällen. Ansvariga aktörer: Projektledare, 
lärare

2013-03-18 2013-06-28
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Genomförande 2013: 
Genomförande av Medborgarenkät om bemötande ur tillgänglighetsaspekter och 
jämställdhetsperspektiv 
Metod: Enkät på kommunernas hemsida och kommunernas informationsblad till 
kommuninvånare 
Ansvariga aktörer: Projektledare

2013-04-29 2013-06-10

Tillgänglighet för personer med funktionshinder - Beskriv hur ni  ska beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder.

”Kunskapen om funktionshindrades förutsättningar, behov och möjligheter på arbetsmarknaden i Västra Götaland 
måste höjas. Stabila sociala och ekonomiska förhållanden är viktiga förutsättningar för en god hälsa”. Taget ur ”Det 
goda livet” Västra Götalands plan för funktionshinderfrågor. Tryckt 2008. 
 
Under mobiliseringsfasen av projektet kommer en stor enkät/kartläggning göras av alla deltagare. I den anonyma 
delen av enkäten kommer frågor angående dolda och synliga funktionsnedsättningar att tas upp för att kartlägga 
vilka behov som behöver tillmötesgås för att kunna genomföra projektet för alla deltagande kvinnor och män både 
under och efter projektets avslut.  
Tillgängliga lokaler: Redan idag arbetar Tranemo och Orust kommun för att tillgängliggöra kommunens lokaler, 
hemsida och arbetsplatser optimalt.  
Kommunerna har:  
• Hissar till alla våningsplan.  
• Handikapptoalett finns på två av tre våningar som även innehar signalanordningar och det är budgeterat för ännu 
en handikapptoalett på tredje våningen.  
• Ljudanläggning med mikrofoner i det största sammanträdesrummet.  
• Tillgång till storbildsprojektor i alla sammanträdesrum.  
• Entrédörren till kommunhuset är märkt med varningsmarkeringar för synskadade. (ej Orust)  
• Dörröppnare till alla entrédörrar.  
• Kontrastmarkering finns vid första och sista trappsteget i alla trappor i kommunhuset.  
• En ny hemsida under bearbetning som ska anpassas för synskadade genom uppläsningsmöjligheter och den 
kommer även att ha ett lättläst alternativ på ett stort utbud av texter.  
• Ledstänger på båda sidor om trapporna.  
• Sammanträdesrum där samtliga har ljudabsorbenter. (ej Orust)  
• Reglerbar belysning i samtliga sammanträdesrum.  
• Budgeterat för att anpassa hissen efter de nya regler som kommer gälla från och med 2012. (ej Orust) 
 
Under mobiliseringsfasen kommer processtöd för tillgänglighet bjudas in för att hålla en basutbildning i 
tillgänglighet för projektledningen och alla samverkanspartners i projektet kommer att ha möjlighet att delta. Detta 
för att öka allas kunskap om tillgänglighet som idag mest uppfattas som hjälpmedel för människor som har fysiska 
funktionsnedsättningar. 
 
Vi kommer under mobiliseringsfasen även att genomföra en medborgarenkät med syfte att utreda hur vi idag 
bemöter våra kommuninvånare ur jämställdhetsperspektiv och alla tillgänglighetsaspekter. Detta kommer att 
genomföras både via kommunernas hemsidor och via kommunernas informationsblad till kommuninvånare. Denna 
kommer sedan att upprepas vid slutet av projektet och utvärderas. 
 
En deltagande man eller kvinna i projektet kommer att gå igenom en checklista för att göra Tranemo och Orust 
kommun till mer tillgängliga kommuner med de verktyg som är möjliga. Denna kommer att genomföras ur både 
fysiska och psykiska aspekter för att skapa en god arbetsmiljö och för att alla ska kunna delta i alla aktiviteter och 
för att skapa delaktighet. 
 
Under genomförandefasen kommer en halvdags orienteringsutbildning kring tillgänglighet ur alla aspekter, fysisk, 
kommunikativ, informativ och tillgänglig verksamhet att genomföras. Gert Månsson, processtöd för tillgänglighet 
kommer att hålla i denna utbildning och den riktar sig då till alla deltagare i projektet.
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Jämställdhetsintegrering 
[För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] 
Redogör för hur resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet påverkar projektinnehållet.

Vi kommer under mobiliseringsfasen att genomföra en SWOT-analys tillsammans med hela projektledningen. En 
likadan kommer att genomföras i Orust kommun med deras projektgrupp. Denna kommer att genomföras i 
sammanträdesrum med whiteboard/blädderblock. En genusvetare kommer att delta som ansvarig. Denna kommer att 
analysernas av projektledarna och genusvetaren och att ligga till grund för den nätbaserade enkät som kommer att 
genomföras bland deltagande män och kvinnor. De resultat som enkätundersökningen ger kommer att ligga till 
grund för de utbildningsinsatser som genusvetaren kommer att genomföra under projektets gång. Dessa insatser 
kommer eventuellt att vara riktade mot t ex chefer. 
 
Planen är att deltagande kvinnor och män ska delta i en halvdag med föreläsning om jämställdhet. Dessa kommer att 
följas av tre mindre utbildningstillfällen troligtvis i form av workshops. Här kommer grupperna att bestå av högst 20 
deltagande kvinnor och män i varje grupp. Vi kommer att arbeta för att ha givande och reflekterande uppgifter 
mellan grupptillfällena. 
 
Vi kommer under mobiliseringsfasen även att genomföra en medborgarenkät med syfte att utreda hur vi idag 
bemöter våra kommuninvånare ur jämställdhetsperspektiv och alla tillgänglighetsaspekter. Detta kommer att 
genomföras både via kommunernas hemsidor och via kommunernas informationsblad till kommuninvånare. Denna 
kommer sedan att upprepas vid slutet av projektet och utvärderas. 

Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos 
samverkanspartner och/eller deltagare.

Uppföljning, utvärdering och lärande -  
A: [För ansökningar inom projektfas 'Förprojektering'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. 
B: [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv hur ni ska följa upp och utvärdera projektet. Tydliggör kopplingen till lärandet i 
projektet och bedöm möjligheterna för genomslag av resultaten.

Underlag för utvärdering och uppföljning: 
 
Under mobiliseringsfasen kommer en större nätbaserad analys/kartläggning att genomföras. Detta sker genom både 
anonyma och icke anonyma enkäter till alla deltagande kvinnor och män. I de icke anonyma enkäterna kommer 
kartläggning av utbildning, kön, ålder och kompetens om ny administrativ teknik och kommunal 
förvaltningskunskap att utredas. I den anonyma enkäten kommer kön, arbetsmiljöfrågor, psykosociala 
arbetsförhållanden, bemötandefrågor, jämställdhets och tillgänglighetsfrågor samt förväntningar på projektet att 
utredas. Dessa enkäter kommer att upprepas med viss modifikation vid slutet av projektet. 
Under mobiliseringsfasen kommer även utvärderingsenkäter att utvecklas. Dessa kommer att användas i slutet av 
varje utbildningsinsats samt som underlag för kommande utbildningsinsatser (on going evaluation) i projektet där 
man då kan förbättra eller ta goda erfarenheter vidare. 
 
Vi kommer efter kartläggningen av personalen att veta hur många, uppdelat i kvinnor och män, som kommer att 
genomgå de olika kompetensinstserna under projektet. I slutet av projektet kommer vi av antalet validerade 
deltagande kvinnor och män att kunna se hur många som fullföljt projektet och intagit rollen som den nya 
administratören. Närvarolistor vid alla utbildningsinsatser kommer att resultera i en noga dokumenterad närvaro. 
 
Vi kommer även att genomföra en medborgarenkät under mobiliseringsfasen inriktad på dagens bemötande av 
kommuninvånarna. Denna kommer att finnas på kommunernas hemsidor och de nyhetsblad som går ut i 
kommunerna 4 gånger/år. En likadan enkät kommer att genomföras i slutet av projektet för att på så sätt mäta 
effekten av bemätandefrågorna som tas upp under projektets gång. 
 
En mätning av ärendehanteringstiden kommer att göras under mobiliseringsfasen. Denna kommer upprepas vid 
projektets slutskede och resultatet kommer visa på hur kostnadseffektiviteten och tidsbesparingen ökat under 
projektets gång. 
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Ansvarsfördelning av utvärdering och uppföljning: 
 
Under mobiliseringsfasen kommer projektledarna, representant från valideringsbolag och eventuellt deltagare ur 
ledningsgruppen för projektet att arbeta fram enkäter och verktyg för utvärdering och uppföljning tillsammans med 
genusvetare och synpunkter från processtödet för tillgänglighet. Vi har kontakt med en extern utvärderare för att 
säkerställa kvalitén under projektets gång och vid projektets slutrapport och avslutande utvärdering. Denna är redan 
tillfrågad men kommer efter specifika krav att rekryteras vid beviljande av ansökan.  
 
Tillvaratagande av resultat och lärande: 
 
Den metod för kompetenskartläggning och kompetensutveckling som genomförs under mobiliseringsfasen för 
projektet kommer att kunna spridas till andra kommuner som ser samma kompetensbehov. Men även till annan 
kompetensutveckling som rör andra områden inom kommuner och förvaltningsliknande organisationer både i 
Sverige och utomlands. Valideringsmetoden som kommer att användas för att värdera deltagarnas kompetens kan 
mycket väl användas för andra kunskaper. Denna kan spridas som metod för att styrka andra yrkesgruppers 
kunskaper och bidra till en vidgad arbetsmarknad. Man kan även använda valideringarna som underlag för 
lönekriterier. Det informella lärandet kommer att dokumenteras med hjälp av balanserade styrkort som kommer att 
utvecklas under mobiliseringsfasen. 
 
Vilka är slutanvändarna av projektresultatet? 
 
Slutanvändarna av projektet kan bli alla de individer som arbetar med offentlig förvaltning både i och utanför 
Sverige. Det kommer även att beröra kommuninvånarna, alltså elever, föräldrar, pensionärer och politiker. Även 
fackliga organisationer, samverkansgrupper mellan kommuner, valideringsföretag och IKT-företag kan nämnas som 
slutanvändare. Blivande arbetsplatser och arbetsmarknaden kan ta del av projektresultatet då kompetensen förs 
vidare vid eventuellt byte av arbetsplats. På längre sikt kan även näringslivet och ideella föreningar dra nytta av 
projektresultatet då även de genomför kompetensutveckling och behöver metoder för detta. 
 
Säkerställande av dokumentation: 
 
För att alla som arbetar med projektet ska kunna ta del av dokumentation kommer projektledaren varje månad under 
ledningsgruppsmöte att presentera projektets resultat utifrån utvärderingar, deltagarlistor och ekonomisk 
redovisning. Projektledaren kommer också att skriva projektdagbok som kommer att finnas åtkomlig för 
ledningsgruppen i projektet. Där kommer både positiva erfarenheter och avvikelser från projektplanen att 
rapporteras. En egen mapp för projektet kommer att finnas tillgänglig på kommunens server eller på kommunens 
intranät. Där kommer all dokumentation rörande projektet finnas åtkomlig. T ex arbetstidsredovisning, mallar för 
ekonomisk redovisning, lägesrapport, estimat, balanserade styrkort, deltagarlistor, schema, ganttschema, 
utvärderingsmallar m.m.  
Även valideringsbolaget kommer att föra en noggrann dokumentation under processens gång vilket leder till stärkt 
säkerhet av detta.

Externa tjänster - Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av.

Leverantör av IT-utbildning: Denna aktör kommer vara involverad en kortare period av kompetensutvecklingen. De 
kommer att utföra uppdragsutbildning i vissa av de utbildningsinsatser som ska genomföras under projektet. 
Personal som arbetar med kommunernas IT-support måste ta del av den tekniska kunskapen. 
 
Valideringsbolag: Organisation som kommer att vara ansvariga för validering av deltagarnas kunskaper. Vi har 
under processen för att ta fram underlag till ansökan gjort en kraftansträngning vad gäller letandet av alternativa 
bolag som utför valideringar. Upphandling kommer att ske innan mobiliseringsfasen och vi kommer att se till LOU. 
 
Konsult för utvärdering: Tranemo och Orust kommun har idag inte resurser för att på ett säkert och kvalitativt sätt 
utvärdera ett eget projekt. Att ta in en konsult med expertkompetens på området utvärdering av projekt (on going 
evaluation) ökar kvaliteten på projektet och resulterar i mer kritiskt granskande av projektet. 
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Föreläsare i offentlig förvaltning: Föreläsare som kommer att anlitas under projektet för att sprida sin kunskap om 
offentlig förvaltning. 
 
Föreläsare i jämställdhet: Genusvetare som kommer att hålla i föreläsningar och workshops om jämställdhet. 
 
Föreläsare i tillgänglighet Gert Månsson: Arbetar som processtöd för tillgänglighet och kommer att hålla i en 
heldags basutbildning i tillgänglighet för projektledningen under mobiliseringsfasen. Han kommer även att hålla i en 
halvdags orienteringsutbildning för deltagarna i projektet. 
 
Föreläsare om IKT-samhället och utvecklingen: Vi kommer att anlita en föreläsare som kommer att hålla 
halvdagsföreläsningar om dagens IKT-samhälle, sociala medier och den tekniska utvecklingen. Det kommer även att 
handla om vad man behöver vara rustad med för att stärka sin roll på arbetsmarknaden. 
 
Föreläsare i e-tjänster: Vi kommer att anlita en föreläsare som kommer att hålla halvdagsföreläsningar om e-tjänster 
ur medborgarperspektiv och offentlig förvaltning.

Programkriterier
Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer?

Hela ideén till projektet är att göra alla deltagare mer involverade, höja deras kompetensnivåer och stärka deras 
yrkesroller. Att skapa förutsättningar för att bli den nya kommunala administratören. Detta genom att deltagande 
kvinnor och män utvecklas tillsammans med den organisatoriska och administrativt tekniska utvecklingen i 
kommunen men också genom att vara delaktiga i hur vi bemöter medarbetare och kommuninvånare samt varför en 
förvaltning ser ut som den gör. De kommer att kunna påverka hur utbildningsinsatserna kommer att formas. Dessa 
kommer att bygga på deltagarnas uppfattningar och kunskaper. Projektet syftar till arbetsorganisatorisk utveckling 
och verksamhetsutveckling, samt till att bättre möta framtida omställningar på arbetsplatsen där deltagande män och 
kvinnor är verksamma. 
 
Mobiliseringsfasen:  
Genom att ta reda på förutsättningarna och behovet av kompetensutveckling bland deltagarna kommer vi genom 
mobiliseringsfasen att kunna tillmötesgå deltagarnas behov. Detta genom en stor kartläggning och genom att göra 
dem delaktiga i avgörandet av vad de behöver kunna för att genomföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Deltagande kvinnor och män kommer själva att kunna ta ställning till om de vill ha ytterligare ansvar 
både under och efter projektet vad gäller kompetensutveckling. Detta genom att vilja vara ambassadör i bemötande, 
tillgänglighet, jämställdhet, förvaltningskunskap och kommunernas administrativa tekniska verktyg. Om resultatet 
skulle visa på en ojämn könsfördelning kommer projektledarna aktivt att gå till deltagande kvinnor och män och 
erbjuda dem platser som ambassadörer. De ska också delge varandra, deltagande män och kvinnor och nyanställda 
de nya erfarenheter och kunskaper de tar del av genom det informella lärandet. Ambassadörerna kommer att hålla i 
ett antal nätgruppsträffar under projektet där tanken är att deltagande män och kvinnor som inte är ambassadörer och 
som arbetar på olika avdelningar men med liknande arbetsuppgfiter ska diskutera arbetsprocesser och delge 
varandra metoder och erfarenheter. Tanken är att man delar in mindre grupper och att dessa grupper träffas ca. 3 
gånger/halvår, varav en gång är tillsammans med en motsvarande nätrgupp i den andra kommunen. Dessa 
nätgruppsmöten kommer att vara protokollstyrda och ambassadörerna kommer stå för innehållet i dessa. 
 
I och med att deltagarna deltar i projektet kommer de att lära sig att arbeta inom samma ramar, alltså arbeta på 
samma sätt och genomföra samma uppgifter, i den mån det är möjligt, med samma instruktioner även om de arbetar 
på olika avdelningar med olika slags ärenden. Detta underlättar vid framtida förändringar i organisationen. Vi 
kommer att arbeta fram balanserade styrkort under mobiliseringsfasen som kommer vara ett instrument att ta 
använda oss av både under och efter projektet. 
 
Genomförandefasen:  
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Kompetensutvecklingen som deltagarna erhåller är anpassad efter deras behov och leder till att skapa förutsättningar 
för att utvecklas i samma takt. Det leder till att kunna ta rollen som den nya kommunala administratören. De 
kommer att kunna påverka sina arbetsuppgifter och få en större förståelse för hur organisationen fungerar. Kunskap 
kan ofta även leda till nyfikenhet och viljan att lära sig mer, vilket öppnar för fler utbildningsinsatser efter projektet. 
Att se att hela verksamheten blir mer effektiv och tidsbesparande kan bidra till ökad trygghet på arbetsplatsen där 
deltagande kvinnor och män blir mer aktiva. Rollen som ambassadör i projektet är inte något som bara kommer att 
vara en tillfällig position. Detta kommer att innebära vidare ansvar och styrker därmed deltagande kvinnor och mäns 
roller som delaktiga i framtida utveckling i organisationen. Då alla kommer att arbeta inom samma ramar kommer 
det att stärka deltagande kvinnor och män då de kommer att förstå hur hela organisationen fungerar. De står bättre 
rustade för att möta framtida omställningar på arbetsplatserna och kommer inte i samma utsträckning som idag att 
möta nya och ibland stressande situationer då alla har liknande rutiner.  
 
Nyanställda kommer att tillgodose sig den kompetens som finns bland personalen då ambassadörerna, med den 
spetskompetens de har, kommer att finnas som stöd och utbilda dessa i organisationen. Även andra anställda kvinnor 
och män som varit med i projektet kommer att kunna vända sig till ambassadören vid problem för vägledning och 
hjälp samt tips på förbättringar vilket ökar tryggheten och kompetensen. Vi kommer under mobiliseringsfasen att 
skapa en hemsida för både Orust och Tranemo kommun där alla deltagare får ett login och sedan kan delge varandra 
de erfarenheter de förvärvar både under och efter projektets tid. Här ser vi stora förutsättningar för ett fortsatt 
informellt lärande och en plattform för erfarenhetsutbyte. 
 
De nätgruppsmöten som kommer att äga rum med jämna mellanrum under hela projektets gång kommer att fungera 
som en lärande miljö för de olika yrkesgrupperna. De kommer att kunna delge varandra erfarenheter och arbeta fram 
arbetsprocesser och diskutera problem och dela best practise med varandra. Dessa grupper kommer att vara indelade 
efter yrkeskategorier och arbetsuppgifter och kommer verka horisontellt över hela kommunerna. Vid flera tillfällen 
kommer deltagande män och kvinnor i nätgrupperna från Tranemo och Orust att träffas för att ta del av hur man 
arbetar i de olika kommunerna och ta del av varandras erfarenheter. Inför varje nätgruppsträff kommer 
ambassadörerna att arbeta fram en dagordning och någon form av uppgift att fundera lite extra över för att sedan 
diskutera under mötena. Detta kommer att leda till en större förståense och ett informellt lärande, nyfikenhet och 
effektivare arbetssätt.

Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet?

Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan?

Att Tranemo och Orust kommun samverkar beror på många aspekter. Vi har gemensamma problem, liknar varandra 
både historiskt och statistiskt vad det gäller befolkning, utbildningsnivå, antal anställda och 
förvaltningsorganisatoriskt.  
 
Förprojektering och delvis genomförande: 
 
Alla deltagande aktörer och samverkanspartners (genusvetare, föreläsare, processtöd för tillgänglighet mm) kommer 
att involveras genom täta kontakter både innan, under och efter mobiliseringsfasen. Att alla har kontakt med alla är 
rent praktiskt omöjligt, men att sprida resultat och se till att alla får ta del av resultat från utvärderingar, enkäter och 
andra insatser är en given del av projektledarnas arbete. Detta för att stärka allas känsla av delaktighet. Alla kommer 
att ta del av den hemsida som skapas för projektet och man kommer att kunna föra diskussioner med deltagarna i 
projektet, men även med de aktörer som är med i projektet.  
 
Att Tranemo och Orust väljer att samverka med varandra bygger på goda kontakter omkring bland annat våra 
gemensamma administrativa verktyg och bristen på kompetensutveckling för den administrativa personalen i 
kommunerna. Vi har samma strävan, att uppnå den nya administrativa rollen och vi ser ett långvarigt samarbete som 
en självklarhet. 
En lång process ligger bakom ansökan och täta kontakter har bidragit till denna ansökan där vi alla har haft som mål 
att se till att involvera deltagarna så långt det är möjligt men utan att ställa omöjliga krav och ouppnåeliga mål. Det 
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är en självklarhet för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 
 
Deltagarna i projektet, både i Tranemo och Orust kommer att ha stora möjligheter att påverka processer och framtida 
förändringar i arbetssätt och kompetensinsatser då hela projektet bygger på deras kompetensbehov och erfarenheter. 
Detta genom de enkätsvar som framkommer efter kompetensanalysen. Men även genom de nätgruppsmöten som 
leds av ambassadörerna. Hemsidan kommer även den att vara en involverande plattform för alla både 
projektdeltagare, samverkanspartners och deltagande aktörer.  
 
Målgruppen för projektet har sedan första projektledningsmötet involverat sig i projektförberedelserna. Dels är 
några av de lärare som kommer att medverka i projektet själva deltagare av andra insatser och behovet av projektet 
påpekas ofta under både formella och informella möten med kommunernas anställda.  
 
Detta projekts uppkomst härstammar från ett kommunpolitiskt mål, att göra kommunerna mer tillgängliga för 
medborgarna och för att nå det målet krävs många insatser. Att starta med att skapa förutsättningar för långsiktig 
kompetensutveckling och möjligheter för lärande miljöer gör att kommunernas ledningar samverkar. 

Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete?

Mobiliseringsfasen: 
 
• Hur deltagande aktörer och/eller samverkanspartners involveras 
 
Leverantör av IT-utbildning: Kommer att agera som samverkanspartner. De kommer att vara med och utforma 
kompetensutvecklingsinsatser för de tekniska delarna av dessa. 
 
Extern utvärderare: Rekrytering av extern utvärderare kommer göras initialt i mobiliseringsfasen. Detta för att 
utvärderaren ska vara förberedd att med kort varsel vara med och arbeta fram de metoder och verktyg vi kommer att 
använda oss av vid utvärderingar. Även för att vara med och ta fram den enkät vi kommer att använda oss av under 
mobiliseringsfasen för att kunna kartlägga deltagarnas kompetenser och psykosociala hälsa. 
 
Föreläsare: Kommer att involveras under mobiliseringsfasen för att få reda på vilken målgrupp det handlar om och 
vad vi vill uppnå med rollen som föreläsare vid uppstarten av projektet. Detta kommer att ske via telefon eller e-
postkontakt. Vi är öppna för egna förslag på upplägg och ämnen som föreläsaren kan finna passande för just våra 
deltagare. 
 
Genusvetare och processtöd för tillgänglighet: Dessa kommer att vara delaktiga i SWOT-analysen för jämställdhet 
och under processen för att ta fram enkäten för kartläggningen av deltagarna. De kommer även att ta del av resultatet 
för att utifrån denna forma de insatser de bidrar med under projektets genomförandefas. 
 
Valideringsbolag: Dessa kommer att ha en stor roll under processen vid framtagande av enkäten som verkar som 
underlag för kartläggningen av kompetensbehov och vilka kompetenser deltagarna redan förvärvat. Valideringarna 
kommer sedan att genomföras kontinuerligt under projektets gång. 
 
Föreläsare offentlig förvaltningskunskap, IKT och e-tjänster: Dessa kommer att ta del av underlag från enkätresultat 
för att sedan utforma sina föreläsningar utifrån dessa. Detta för att så långt det är möjligt möta deltagarnas 
kompetensbehov. 
 
Finsk kommun: Vi kommer att utveckla ett samarbete med en finsk kommun och se hur de arbetar i sin organisation 
med sina tekniska administrativa verktyg, bemötande, förvaltningskunskap och hur de kompetensutvecklar sin 
personal. Vi vill involvera dem genom att lägga upp en strategi för till exempel jobbskuggning på deras arbetsplats. 
 
• Hur dessa ska bli delaktiga och engagerade 
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Vi kommer att hålla tät kontakt med var och en av våra samverkanspartners. Detta görs både via e-
postkorrespondens, telefonkontakt och personliga möten. Vi vill också redan från början visa på möjligheterna för 
framtida samarbeten efter projektets slut. De som är involverade i kompetensutvecklingen kommer även 
kontinuerligt att ta del av resultat från utvärderingar från utbildningsinsatserna. 
 
• Hur projektresultaten så småningom ska kommuniceras och förankras på ledningsnivåer och i andra relevanta 
sammanhang. 
 
Projektägaren av projektet kommer kontinuerligt att rapportera i ledningsgruppen och AU (Allmänna Utskottet) i 
Tranemo kommun och projektledaren i Orust kommer där att informera om fortlöpande resultat från projektet. 
Denna information kommer att delges projektägaren vid de var tredje månad genomförda projektmötena där alla i 
projektledningen är involverade. Projektledningsgruppen består av medlemmar ur både Orust och Tranemo kommun 
vilket säkerställer att ledningsgrupperna får samma information i båda kommunerna. 
 
Genusvetaren kommer under förprojekteringen att hålla i den swotanalys vi ska genomföra och han/hon kommer 
även att delta i utformandet av den enkät som ligger till grund för kartläggningen under mobiliseringsfasen. Hon/han 
kommer även ta ansvar för att sprida sina erfarenheter från projektet på konferenser och liknande arrangemang där 
han/hon är aktiv. 
 
Vi kommer att ge ut en metodbok där resultatet, upplägget och viktiga erferenheter från projektet presenteras. Dessa 
ska sedan distribueras till samtliga kommuner i Sverige. Den kommer även finnas i PDF format på internet för 
distritution för de som är intresserade och kommer sedan att spridas via mail och länkar. 
 
Pressmeddelande kommer att skickas ut vid projektets start och vid projektets avslut. Projektet kommer även att 
uppmärksammas i lokala och regionala tidskrifter. Vi har även tänkt skicka in en artikel till den nya Europatäckande 
tidningen "Focus Europe" som finns både i pappersformat och som e-tidning. Spridning kommer även att ske via 
möten med Internationella Sjuhärad, en grupp EU-projektsamordnare som arbetar tillsammans med Sjuhärads 
kommunförbund för att utveckla det internationella samarbetet mellan regionens kommuner. 
 
• Hur ni så småningom ska skapa goda förutsättningar för implementering av framgångsrika resultat i ordinarie 
verksamheter 
 
Ambassadörernas roller är att delge information, kompetensutveckla och ta del av erfarenheter från deltagarna både 
under och efter projektets slut. Det kommer att finnas minst två på varje på varje avdelning. Detta för att minimera 
risken för att en ambassadör ensam står med allt ansvar. Dessa kommer att ha kontinuerliga möten för att delge 
varandra erfarenheter och diskutera framtida kompetensutvecklingsbehov. 
 
Nätgrupperna som alla deltagande kvinnor och män kommer att delta i under projektets gång kommer att fortsätta 
arbeta tillsammans. Detta kommer bidra till ett fortsatt lärande och det kommer också att bli en del av den ordinarie 
verksamheten. 
 
Den hemsida som kommer att byggas upp under mobiliseringsfasen kommer att finnas som en plattform där 
deltagarna kommer att ha tillgång till diskussionsforum. De kommer även att kunna ta del av dokument från 
utbildningsinsatser, gruppindelningar, schema och resultaten från utvärderingarna. De kommer även att kunna ta del 
av uppgifter som uppkommer under projektet. 
 
Partnerskapet med Orust kommer att fortleva och utvecklas under projektet. Vi ser stora möjligheter till 
gemensamma kompetensinsatser i framtiden och att ett nätverk för ambassadörerna utvecklas för framtida 
erfarenhetsutbyten. 
 
De balanserade styrkort som kommer att utvecklas under projektets mobiliseringsfas kommer att följa med efter 
projektet och finnas som grund för en fortsatt kompetensutvecklingsmodell. 
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Valideringen som genomförs under projektet kommer eventuellt att bidra till ytterligare validering av kompetens 
och troligtvis kommer andra kommuner/förvaltningar att vilja genomföra liknande valideringar på sina arbetsplatser. 
 
Den finska kommun vi hoppas kommer att delta i projektet som samverkanspartner ser vi goda möjligheter att starta 
ett långvarigt samarbete med. Kanske i form av en framtida vänort, vilket inte bara gynnar deltagarna utan även 
andra intressenter.

Transnationalitet,  Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program
Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet.

Mobiliseringsfasen: 
 
Vilka idéer om mervärden samarbete kan ge: 
 
Ett samarbete med en utländsk kommun skulle berika vårt sätt att arbeta. Vi skulle kunna få nya infallsvinklar, se 
vilka skillnader/likheter vi har. Både vi och de skulle kunna ta del av "best practice". De skulle kunna ta del av vår 
kompetensutvecklingsmetod och göra något liknande och vi skulle kunna ta del av hur de arbetar med 
kompetensutveckling. Att ta del av hur de arbetar med jämställdhet och tillgänglighet är också av stort intresse då 
detta ska integreras i de dagliga verksamheterna. Då vi idag saknar vänorter i Europa ser vi möjligheten till ett 
vidare samarbete där även medborgarna i våra kommuner blir delaktiga och föreningslivet kan få möjligheter att 
utvecklas. 
 
Aktiviteter och hur dessa integreras: 
 
Vi vill under mobiliseringsfasen besöka den kommun vi vill samverka med för att arbeta fram ett bra samarbete där 
alla kan ta del av varandras erfarenheter. Utifrån detta möte kommer vi att kunna konkretisera vilka aktiviteter vi 
kommer att genomföra under genomförandefasen. Men redan nu finns en plan utarbetet med innehåll som 
jobbskuggning, workshops och information om deras/vår organisatoriska modell. 
 
Hur vi organiserar och finansierar: 
 
Då det är vi som ansöker om medel för projektet känns det självklart att vi besöker dem under mobiliseringsfasen. 
Vi tänker oss en resa under mobiliseringsfasen på tre dagar för 4 personer för att samtala och lägga upp en strategi 
för genomförandefasen. Resan finansieras av ESF-medel vid beviljande. 
 
Genomförandefasen: 
 
Vilka idéer om mervärden samarbete kan ge: Kommer att besvaras i rapport för genomförande.  
Aktiviteter och hur dessa integreras: Kommer att besvaras i rapport för genomförande. 
 
Hur vi organiserar och finansierar: 
 
I dagsläget har vi tänkt att ca tio ambassadörer ska få åka till den europeiska kommunen för att ta del av de 
aktiviteter vi under mobiliseringsfasen kommer fram till. Dessa kan innebära förberedelser, mail och telefonkontakt 
och uppgifter att utföra tillsammans innan mötet äger rum. Dessa resor kommer att utföras vid två tillfällen under 
projektets genomförandefas. Mer exakt planering av dessa kommer att beskrivas i rapporten för genomförandefasen. 
 
Vilka vi vill arbeta med: 
 
Då Sverige är ett av de unika länder som har offentlighetsprincipen tycker vi att det är viktigt att vi samverkar med 
ett land som har samma kriterier. Som vi ser det är Finland bäst lämpat då de delar denna egenskap. Vi har kontakt 
med en kommun vid namn Pedersöre och vi arbetar på hur vi ska lägga upp samarbetet så att det gynnar båda parter. 
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Pedersöre är en liten kommun som har ungefär samma förutsättningar som Tranemo kommun och är därför en 
passande partner i detta projekt.
Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som 
helhet.

Nej.

Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller 
programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

Nej.

Projektorganisation
Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras.

Projektledning Tranemo/Orust:  
Projektledare 1 - Registrator, Anne Andersson som skrivit ansökan, Tranemo 
Projektägare -  Funktionschef Medborgarservice och processtöd, Staffan Johansson, Tranemo 
Kanslist - Eva Assgård, facklig representant för SKTF, Tranemo 
Processekreterare, Medborgarservice och processtöd - Karin Redberg, Tranemo 
Projektledare 2-Ulrika Swedenborg Projektansvarig för administrativa verktyg, Orust 
Tekniska kontoret - Frida Läckström, Orust  
Kommunchef-Kristian Larsson, Orust 
 
Projektledarna har det övergripande ansvaret för projektets genomförande och spridning. Vi vill gärna se Anne 
Andersson och Ulrika Swedenborg som projektledare då de har gjort ett fantastiskt arbete med skrivandet av 
ansökan för projektet. 
 
Då Anne och Ulrika inte har någon större erfarenhet av projektadministration krävs extra stöd för ekonomi och 
administration. Anne och Ulrika kommer därför att få assistans i arbetet med projektekonomin av ekonom Salman 
Chaloub som har gått kurser i EU-ekonomi både hos ESF och GR. De kommer också att få stöd och hjälp av EU-
projektsamordnaren Joanna Larsson med administration, uppföljning, spridning och strategiskt påverkansarbete. 
Detta är nödvändigt för att projektet ska bli framgångsrikt.
Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. 

Projektledare 1 Anne Andersson har gedigen erfarenhet av kommunal förvaltning och arbetar på kommunens 
kansliavdelning. Hon har en roll som "spindeln i nätet" och känner alla som arbetar i kommunen och även många av 
medborgarna då hon är uppväxt i Tranemo kommun.  
Hon har drivit frågorna i projektet till där de är idag och är den som fört projektets talan för ledningarna i 
kommunerna och för KSAU. Anne är även en av de systemadministratörer som arbetar med de administrativa 
verktyg Tranemo kommun investerat i och är en "inofficiell" hjälp för alla administratörer i kommunen idag. Hon 
har också deltagit i ett av SKL finaniserat jämställdhetsprojekt och har arrangerat en medborgarenkät för att 
integrera och utveckla kommunens personal i ett jämställdhetsperspektiv. Att ha sådant fokus på jämställdhet i detta 
projekt blir därför en given insats för Anne. 
 
Projektledare 2 Ulrika Swedenborg arbetar i Orust kommun och har stor erfarenhet av att driva projekt. Hon har 
arbetat i kommunen i många år och har precis som Anne haft en roll som "spindeln i nätet". Hon känner alla som 
arbetar i kommunen och har stor insyn i de flesta verksamheter.  
Ulrika är en av de systemadministratörer som arbetar med de administrativa verktyg Orust kommun investerat i och 
är ansvarig för implementeringen av administrativa verktyg i kommunen idag. 
 
Projektägaren Tranemo kommun har erfarenhet av ett flertal ESF-projekt och andra projekt som finansieras av olika 
EU-program. 
 
Projektledningens kompetens är bred med kunskap och erfarenheter inom offentliga administrationens alla områden 
och dess regelverk som gäller idag och vad som gäller i framtiden. Genom representanter från administrationen, EU-
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projektsamordnare, facklig representant och ekonom med EU-kunskap bildas en projektledning som skapar goda 
förutsättningar för ett lyckat projekt.
Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. 

Vi kommer i den mån det går att använda redan befintlig personal i kommunerna som lärare i projektet, vilket 
medför låga kostnader då det endast blir kostnad av sina ordinarie löner. Vi kommer att köpa tjänster inom de 
områden vi själva inte besitter tillräcklig kompetens och då kommer vi att följa LOU. Vi kommer då att sträva efter 
att alla utbildnande aktörer, valideringsaktör, extern utvärderare och föreläsare arbetar och håller en jämställd profil i 
sina insatser. Detta kommer att uppmärksammas som ett krav vid upphandling och kontraktskrivning. 
 
Bra föreläsare är inte gratis och kan verka kostsamt, men utslaget på alla deltagare är det ingen stor summa/
föreläsare och vi ser det som direkt nödvändigt att dessa delger sina kunskaper om offentlig förvaltning, IKT samt e-
tjänster och på det sättet kompetensutvecklas en så stor mängd deltagare. 
 
Vi kommer att använda oss av redan inköpta bärbara datorer under praktiska utbildingsinsatser av administrativa 
verktyg, vilket ökar kostnadseffektiviteten i projektet. Ingen extra kostnad tillkommer heller för den IT-support som 
kan komma att behövas i samband med utbildningsinsatserna då detta redan ingår. 
 
Det uppkommer heller inga lokalkostnader då projektet kommer att utföras i respektive kommuns lokaler. 
Vi har byggt upp projektet kring att vara så kostnadseffetiva som möjligt. Men för att projektet ska få ett så gott 
resultat som möjligt finner vi vissa kompetens och valideringsinsatser nödvändiga att ledas av externa resurser som t 
ex föreläsare, genusvetare, uppdragsutbildning för IT-tekniker och valideringsbolag. 
 
Kommunerna kommer att bistå med sina poolbilar vid samordnade träffar mellan kommunerna under projektet, men 
eventuellt kan en bussresa för deltagare mellan de olika kommunerna vara nödvändig för att stärka deltagarnas 
samhörighet och för att öka den resterande kostnadseffektiviteten. 
 
Kommunerna kommer att bistå med kontorslokaler för projektledare, datorer, telefoner, bredband och andra utgifter 
som porto och administrationskostnader i kommunerna.
Riskhantering - [För ansökningar inom projektfas 'Genomförande'] Beskriv vilka risker som ni kan förutse och hur dessa ska hanteras, till 
exempel inom följande områden: projektverksamhet, aktiviteter, projektorganisation, kompetens, budget, projektdeltagare, samverkan och 
medfinansiering.
Risk Åtgärd

Sjukdom bland deltagare Flera tillfällen för varje kompetensinsats

Ej fungerande IT-miljö IT-support är kopplat till projektet

Personalomsättning Snabbt göra nyanställda delaktiga i projektet

Oengagerade deltagare Ett engagerande program och delaktighet

Tidsbrist för deltagare Chefer är insatta i projektet ser till att personalen avsätter 
tid för kompetensinsatser och möten

Uppdagande av kompetensbehov som ej täcks av 
projektet

Kompetensutveckling fortsätter efter projektets avslut 
som implementering av projektet

Långtidssjukskrivna deltagare Utbildas av ambassadörer efter sjukperiod

För lite tid för projektledare till administration av 
projektet och organisering

Stöd av EU-projektsamordnare och EU-ekonom

Flera utbildningsinsatser som pågår samtidigt Omsorgsfull aktivitetsplan för att säkerställa 
möjligheterna för genomförandet av alla aktiviteter

Strömavbrott Reservaggregat i kommunhusen eller framskjutande av 
utbildningsinsats
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Risk Åtgärd

Projektledare slutar Då vi har två projektledare täcker den andra upp under 
nyrekrytering.

Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls.

Sammanfattning av projektet.

Den nya administratören är ett kompetensutvecklingsprojekt med inriktning på arbetsorganisation för administrativ 
personal i Tranemo och Orust kommun. Projektet syftar till att ta vara på kunskap genom validering och ge 
deltagarna den kompetens de behöver för att på bästa sätt bemöta varandra och medborgare, möta det tekniska 
utvecklingen i samhället och kommunen samt ökade kunskaper om kommunal förvaltning. Detta genom 
kompetensinsatser i administrativa verktyg, jämställdhet, tillgänglighet samt föreläsningar om IKT-samhället, 
offentlig förvaltning och e-tjänster. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för ett fortsatt informellt 
lärande i kommunerna och för att göra personalen delaktig i sin egen och organisationens utveckling.
Sammanfattning av projektet på engelska.

The new administrator is a professional development project for administrative staff in Tranemo and Orust 
municipalities. The project aims to take advantage of knowledge and validation by providing participants with the 
skills they need to best respond to each other and citizens, meet the technical development of society and the 
municipality as well as knowledge of municipal administration. This action by the skills of administrative tools, 
equality, accessibility, and lectures on ICT society, public administration and e-services.
Bilagor 
Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan.

Bilaga 1: Modell för informellt lärande 

Aktörer
Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet.

Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:

Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir:

Deltagande aktör Organisationsnr CFAR-nr

Orust kommun 2120001314
Utbildning 19159557
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Kostnadsbudget
2011

År

2012

År

2013

År År År
Total

Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering)

Löner 337 676 kr 107 720 kr 445 396 kr

Externa tjänster 217 109 kr 65 025 kr 282 134 kr

Lokaler

Resor 28 000 kr 28 000 kr

Materiel 1 360 kr 400 kr 1 760 kr

Summa 584 145 kr 173 145 kr 0 kr 757 290 kr

Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande)

Löner 603 012 kr 408 831 kr 1 011 843 kr

Externa tjänster 460 500 kr 281 650 kr 742 150 kr

Lokaler

Resor

Material 9 430 kr 5 460 kr 14 890 kr

Summa 0 kr 1 072 942 kr 695 941 kr 1 768 883 kr

Projektadministration  - ekonomi och rapportering  

Löner 150 416 kr 121 721 kr 272 137 kr

Externa tjänster

Materiel

Summa 0 kr 150 416 kr 121 721 kr 272 137 kr

Uppföljning och utvärdering

Löner 131 135 kr 182 188 kr 313 323 kr

Externa tjänster 67 602 kr 45 068 kr 112 670 kr

Resor

Materiel

Summa 0 kr 198 737 kr 227 256 kr 425 993 kr

Information / marknadsföring

Löner 87 324 kr 36 438 kr 123 762 kr

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 87 324 kr 36 438 kr 123 762 kr
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Spridning av resultat för strategisk påverkan

Löner 87 324 kr 109 312 kr 196 636 kr

Externa tjänster 10 175 kr 10 175 kr

Resor

Materiel 5 000 kr 5 000 kr

Summa 0 kr 87 324 kr 124 487 kr 211 811 kr

Transnationella aktiviteter

Löner 43 662 kr 36 438 kr 80 100 kr

Externa tjänster

Lokaler

Resor 66 000 kr 66 000 kr 132 000 kr

Materiel

Andel transnationalitet 0,00% 5,83% 7,83% 5,62%

Summa 0 kr 109 662 kr 102 438 kr 212 100 kr

Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Investeringar 

Övriga kostnader

Andel ERUF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt  (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
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Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Intäkter

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kostnadsbudget Totalt 584 145 kr 1 879 550 kr 1 308 281 kr 3 771 976 kr
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Finansieringsbudget
2011

År

2012

År

2013

År År År

Total

ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering)            

Summa 584 145 kr 1 879 550 kr 1 308 281 kr 3 771 976 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Andel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Andel off. medfinansiering 0% 0% 0% 0%

Finansieringsbudget Totalt 584 145 kr 1 879 550 kr 1 308 281 kr 3 771 976 kr


