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Slutrapport genomförande

Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Många administrativa medarbetare i Tranemo och Orust kommun hade inte tillräckliga 
kunskaper och personlig beredskap för att möta de administrativa och organisatoriska 
förändringar som skedde i kommunerna. Detta medförde att personalen upplevde situationen 
som psykiskt pressande. 
Vi behövde skapa förutsättningar för den nya administrativa rollen i kommunerna. De 
områden som behövde utvecklas för att möta behoven i den nya rollen var:  
- Bemötandet av varandra och kommuninvånare  
- Rätt kompetens för den tekniska utvecklingen i samhället och kommunen för att stärka 
individen i sin arbetssituation. 
 
Effekterna av projektet är att den administrativa personalen känner en större trygghet för att 
nyttja de administrativa verktygen som kommunerna har. På Orust upplever 37,2 % och i 
Tranemo upplever 60,4 % att de i någon grad känner sig tryggare i sin arbetssituation tack 
var utbildningsinsatserna i projektet.  
 
Enligt enkäterna som har skickats ut till deltagarna i projektet fick vi följande resultat:  
I Tranemo upplever 77,4 % och på Orust 77,7 att de i någon grad förbättrat sin 
arbetssituation/arbetsmiljö angående bemötandet mot sina arbetskamrater. 
 
Enligt enkäterna som har skickats ut till deltagarna i projektet fick vi följande resultat:  
I Tranemo upplever 84,9 % och på Orust 78,7 % att de i någon grad förbättrat sin 
arbetssituation/arbetsmiljö angående bemötandet av medborgare. 
 
I enkäten har det framkommit att deltagarna upplever att i någon form att stressen minskat 
under projekttiden. 66% på Orust och i Tranemo 64,1 %, tror att i någon grad utbildningarna/
föreläsningarna har förbättrat deras arbetsssituation/arbetsmiljö gällande stress. 
 
Tillgänglighet:  
Av de som har någon dold funktionsnedsättning tycker 3 av 6 i Tranemo och 2 av 12 på Orust 
att det under projekttiden blivit förbättringar på sin arbetsplats. Ingen anser att de blir 
särbehandlade på grund av sin funktionsnedsättning. 
 
Jämställdhet:  
På Orust upplevde 14,9 % 2011, att det blivit särbehandlande på grund av sin könstillhörighet 
på arbetsplatsen och 2013 har den sjunkit till 8,5 %. Orust kommun har under projekttiden 
arbetat aktivt med jämställdhet.  
I Tranemo var siffrorna  3,8 % 2011 och  11,2% 2013. En ökning med 7,5 %.  
Den positiva upplevelsen som deltagarna haft var att man lärt känna medarbetare från andra 
avdelningar vilket inte har varit en förväntad effekt.  
Kommunernas rutiner var något som deltagarna gång på gång beskrev som nödvändigt för att 
underlätta arbetssituationen. Nya rutinerna skapades under projektets gång, och har då 
upplevts som väldigt positivt och underlättande. 
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Samarbete kommunerna emellan kommer att fortsätta på olika sätt. Ambassadörerna har 
utbytt kontaktuppgifter och får då lättare att nätverka i framtiden. Vi kommer även att ha ett 
transnatioenellt samarbete med Närpes i fortsättningen. Det kommer att ske genom ett besök 
för Närpes stad som då kommer till Sverige. 
En sidoeffekt man har märkt är att projektet förmedlat bra kontakter t.ex till föreläsare som 
varit med i projektet har knutit nya kontakter i båda kommunerna, för att eventuellt jobba 
vidare med de viktiga frågorna i andra uppdrag. 
 
PUL:  
Under projektets gång märkte man att många saknade kunskap eller en uppdatering i 
personuppgiftslagen. Orust kommuns jurist höll tre föreläsningar för deltagare på Orust och 
detta var också inplanerat i Tranemo men på grund av sjukdom fick dessa ställas in. 
Förhoppning är att med ett vidare samarbete kommer dessa att genomföras i Tranemo efter 
projektets slut. 

Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. 
- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre 
sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ 
verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna 
av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. 
- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? 
- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och 
system- och strukturnivå?

Tranemo och Orust kommun hade 2011 genomgått stora organisatoriska förändringar. 
Kommunernas ledning hade omorganiserats och stora förändringar skedde både administrativt 
och organisatoriskt. 
Många administrativa medarbetare i Tranemo och Orust kommun hade inte tillräckliga 
kunskaper och personlig beredskap för att möta de administrativa och organisatoriska 
förändringar som skedde i kommunerna som medförde att personalen upplevde situationen 
som psykiskt pressande. 
 
Vi behövde skapa förutsättningar för den nya administrativa rollen i kommunerna. De 
områden som behövde utvecklas för att möta behoven i den nya rollen var: Bemötandet av 
varandra och kommuninvånare, Rätt kompetens för den tekniska utvecklingen i samhället och 
kommunen och för att stärka individen,kartläggning av kompetensbehov följd av 
kompetensutveckling gällande den tekniska utvecklingen och kommunal förvaltning.  
 
Personalen hade ett behov av kompetensutveckling och den behövde utföras i olika nivåer 
anpassade efter den kunskap de fordrade för att kunna arbeta som mest effektivt med de 
administrativa arbetsuppgifter de hade. Detta löste vi med att först göra en 
enkätundersökning för deltagarna och utefter den skräddarsy utbildningar och föreläsningar.  
-Stärka deltagarnas plats på arbetsmarknaden:  
För att möjliggöra deltagarnas rörlighet på arbetsmarknaden behövdes någon form av 
validering av reell kompetens och kompetenspåfyllnad där man fann brister under 
kartläggningen. Här var behovet stort, speciellt då alla deltagare i projektet hade mycket 
varierande bakgrund. 
Kompetensbedömningen i ärendehanteringssystemet påbörjades under projekttiden och några 
deltagare gjorde dessa efter utbildningarna. Kompetensintyg för flera nivåer av 
ärendehantering kommer att ges ut till medarbetare som uppfyller de olika kraven. Den blir 
direkt applicerbar om medarbetare tex. byter arbete internt, inom kommunerna eller mellan 
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kommuner.  
Denna kompetensbedömning i ärendehanteringssystemet kommer att implementeras i 
kommunerna efter projektets slut. 
-Användandet av resurser: De investeringar kommunerna har gjort i administrativa verktyg 
behövde få komma till sin rätt bland kommunens anställda. Det användes inte alls i den 
utsträckning det är avsedda för. Detta för att uppnå kostnadseffektivitet. 
Här har projektet bidragit till att deltagarna ökat sitt användande av systemet, genom rutiner, 
utbildningar och ambassadörernas arbete med processkartläggning.  
-Trygghet: För kommunens personal fanns ett nödvändigt behov av att känna sig trygga med 
den tekniska utvecklingen. Detta för att öka både tryggheten och effektiviteten deras 
arbetsuppgifter, men också för att slippa stress och oro för att göra fel. Kompetensinsaterna 
som vi gjort har ökat känslan av trygghet och minskat stressen.  
Föreläsningar i kommunal förvaltning, IKT och E-tjänster har hållts.  
-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.Vi har hållit 
utbildningar i tillgänglighet och jämställdhet för alla deltagare i projektet. Ambassadörerna har 
fått en fördjupningskurs i dessa ämnen där de fått verktyg för att kunna fortsätta arbetet i 
kommunerna.  
-Tid, medel och verktyg: Då tid och medel för kompetensutveckling i kommunerna är en 
bristvara behövs organiserade utbildningar 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. 
Projektet har organiserat utbildningar för all administrativ personal i kommunerna. Vi har 
även haft höga krav på föreläsare och utbildare som förrutom utbildningar och workshops fått 
lära ut verktyg i de olika ämnena för att kunna ha ett fortsatt arbete i kommunerna i 
framtiden. 
-Transnationellt samarbete:  
Kommunerna hade 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. 
Vi påbörjade ett samarbete med Närpes stad Finland, där vi varit på besök vid tre tillfällen. 
Där fick ambassadörerna, projektledning och projektledare följa personal i Närpes i deras 
vardag. Detta uppskattades och fick en mycket positiv respons från deltagare både från 
Finland och Sverige. Upplevelsen var, efter ett otroligt bra mottagande, att man fick med sig 
ny energi och nya idéer men också att vi kunde dela med oss av det som vi är bra på,som 
jämställdhet och tillgänglighet där vi delade med oss av material och metoder för dem att 
jobba vidare med. Samarbetet kommer att fortsätta även efter projektets slut då ett besök 
från Finland är inplanerat 2014. 
-Kunskap om tillgänglighet och jämställdhet och bemötandet av medarbetare och 
kommuninvånare:  
Vi ville genom projektet på ett positivit sätt påverka deltagande kvinnor och mäns uppfattning 
om sina medmänniskor. Detta genom att delta på föreläsningar, utbildningar och workshops 
med jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv. Detta skulle sedan implementeras och 
genomsyra alla arbetsuppgifter och alla verksamhetsplaner i kommunen. Det kommer också 
att följas upp genom fortsatta kompetensinsatser. 
Vi har hållit utbildningar i tillgänglighet och jämställdhet för alla deltagare. Ambassadörerna 
har fått en fördjupningskurs i dessa ämnen där de fått verktyg för att kunna fortsätta arbetet. 
Det görs försök till att starta upp en tillgänglighetsgrupp på Orust. 
Att genom en modell för informellt lärande ge deltagarna alla de delar som behövs för att 
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kunna ta del av den kompetens de redan besitter och den nya och framtida kompetens de 
genom detta projekt förvärvar. 
FÖRSLAG OCH LÖSNINGAR 
När vi kontaktade Meritea utförde de uppdrag som vi efterfrågade angående validering. Tyvärr 
skedde förändringar i deras organisation som gjorde att de inte kunde ta sig an detta uppdrag 
då vi var i gång med projektet. De var de enda aktörerna i dåläget som hade kunskap och 
verktyg för att göra ett sådant uppdrag och vi var  tvungna att tänka om i valideringsfrågan. 
Vi kom då fram till att ett samarbete med Meritea i en annan form ändå kunde vara givande. 
Vi började med ett valideringsverktyg som efter ett tag fick cheferna i kommunerna att backa 
och vi fick göra en förändring igen.Ambassadörerna började då med ett arbete i 
ärendeprocess som ledde till både kostnadseffektivitet och tidsvinst för kommunerna. Meritea 
bidrog även med framtagning av ett kompetensbedömningstest och som ska implementeras i 
kommunernas fortsatta utbildningsinsatser i ärendehanteringssystemet. På grund av detta 
minskades även projektets budget med ca 500 000 kr. 
PÅVERKAN OCH GENOMSLAG 
Individnivå:  
Många deltagare har fått ett stärkt självförtroende att arbeta med det system vi använder för 
ärendehantering. Man bygger broar mellan avdelningar och löser därför lättare problem och 
skapar rutiner. Man upplever att stressen har minskat och att självförtroendet har ökat. 
Organisation:  
En nystart för organisationen gällande ärendehanteringssystemet, trots stor komplexitet 
gällande ärendehantering. Föreläsningar i kommunal förvaltning, IKT och e-tjänster och PUL 
har bidragit till en ökad trygghet. Deltagarna har haft ett stort engagemang för tillgänglighet-
och jämställdhetsarbetet i kommunerna. 
 
System-och strukturnivå:  
Tillgängligheten i Tranemo har lyfts till en annan nivå i och med tillgänglighetspolicyn som 
gjorts under projekttiden. I Tranemo upplevs användandet av ärendehanteringssystemet ha 
ökat i och med att deltagarna fått utbildning och känner sig tryggare och säkrare med 
hanteringen av systemet. 

Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. 
- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa 
mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, 
beteende etc. 
- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? 
- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur 
detta har påverkat projektbudgeten.

Syfte 
Det övergripande syftet med projektet Den Nya Administratören är att ge deltagande kvinnor 
och män ökad självkänsla och bättre förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv. 
- 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 
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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. 
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.  
Avsedda mål:Deltagarna får en tydligare bild av kommunal förvaltning och dess effekter, och 
kommunernas tekniska, administrativa verktyg.  
MÄTBART MÅL: 80 % av alla som genomgått kompetensinsatser ska ha förbättrat sina 
kunskaper efter en slutanalys.  
UPPNÅTT MÅL: Kompetensbedömningen för ärendehanteringssystemet är påbörjat och 
kommer att implementeras i kommunerna. Målet att 80 % ska förbättra sina kunskaper går 
därför inte  att mäta under projekttiden. 37,2 % på Orust och 60,4 % i Tranemo upplever att 
man känner sig tryggare i sin arbetssituation tack vare utbildningsinsatserna i projektet. 
Delmål 2:  
Alla deltagare ska erhålla ett bevis, en dokumenterad validering på deras reella kompetens 
samt den kompetens de förvärvar under projektet.  
Avsedda mål: Deltagarna får en stärkt roll och ökar möjligheterna för rörligheten på 
arbetsmarknaden då deras kunskaper dokumenterats 
MÄTBART MÅL: Antalet män och kvinnor som erhåller bevis. Statistik som bygger på enkäter 
för de kunskaper 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 arbetsplaserna . Målet är att 95 % av alla som startar medverkan i 
projektet ska ha erhållit en validering i slutet av projektet.  
UPPNÅTT MÅL: Antal personer som har erhållit intyg för sina förvärvade kunskaper under 
projektet är totalt 351. På Orust 452 intyg till 199 deltagare. I Tranemo 252intyg till 152 
deltagare. 
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.  
Avsedda mål: Medarbetare och nyanställda kan känna sig tryggare med att ha flera 
nyckelpersoner att vända sig till för stöd och vägledning. När nyanställning sker finns 
kompetent personal för att handleda och utbilda.  
MÄTBART MÅL: Antalet ambassadörer i kommunerna före och efter projekts slut. Vi hade som 
mål att det skulle finnas minst två ambassadörer på varje avdelning, ca 40 ambassadörer 
sammanlagt efter slut. 
UPPNÅTT MÅL: 13 ambassadörer på Orust och 14 i Tranemo, totalt 27. Frivilligheten som var 
viktig för att få ett delaktighet och engagemang avgjorde antalet. 
Delmål 4:  
Att öka deltagande kvinnor och mäns kunskaper om bemötande, tillgänglighet och 
jämställdhet för att sedan implementera och genomsyra hela verksamheten.  
Avsedda mål: Inkludering och mångfald. Större acceptans och förståelse för sina 
medmänniskor. 
MÄTBART MÅL: Enkäten i början av mobiliseringfasen och enkäten i slutet av projektet. 
intervjuer och utvärderingar av kompetensinsatser vi har som mål att 80 % som genomgått 
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kompetensinsatser ska ha förbättrat sina kunskaper efter slutananlys. 
UPPNÅTT MÅL: 77,7 % på Orust och 77,4 % i Tranemo upplever att utbildningarna/
föreläsningarna, i någon grad har förbättrat deras arbetssituation/arbetsmiljö gällande 
bemötandet mellan arbetskamrater. 78,7 % på Orust och 84,9 i Tranemo upplever att 
utbildningarna/föreläsningarna  i någon grad har förbättrat deras arbetssituation/arbetsmiljö 
gällande bemötandet av medborgare. 
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.  
Avsedda mål: Deltagare 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 MÅL: Antalet transnationella kommuner vi samverkar med innan och efter projektet.
UPPNÅTT MÅL: En kommun i Finland. 
Delmål 6:  
Att öka deltagarnas kunskaper i bemötande av kommuninvånarna. Detta ur alla 
tillgänglighetaspekter och jämställdhetsperspektiv. 
Avsedda mål: Kommunen blir mer tillgänglig för alla och detta bidrar till ett trevligare och mer 
relevant bemötande för kommuninvånaren. 
MÄTBART MÅL: Under mobiliseringsfasen gjordes en medborgarundersökning. Den skulle 
sedan ananlyseras om hur medborgarna bemöts ur tillgänglighet, jämställdhetsperspektiv 
samt ur bemötandetperspektiv. Det skulle sedan jämföras med en likadan 
medborgarundersökning under projektets slutfas. Målet är att öka upplevelsen av bemötandet 
med 70 %. 
UPPNÅTT MÅL: På grund av lågt svarsantal (Orust -51 svar och i Tranemo - 8 svar)går ej 
enkäterna att jämföras.  
Delmål 7:  
Att ha ökat kostnadseffektiviteten i kommunerna. 
Avsedda mål: Tidsvinst genom samverkan mellan personalgrupper ur samma yrkeskategorier 
på olika avdelningar. Det förkortar även väntetiden för den enskilda medborgaren. 
MÄTBART MÅL: Tidmätning av inkommande ärende till avslutat ärende gjordes under mob.
fasen och samma mätning sedan göras i slutet av projektet. Mål: förkorta handläggningstiden 
med två veckor 
UPPNÅTT MÅL: Ärenden avslutas inte och kan därför inte tidmätas. Detta pga för dålig rutin 
 
LÄRANDE INTERNT OCH EXTERNT:Nätverkandet mellan transnationella och nationella 
kommuner ger en kompetensutveckling som är svår att få genom utbildning. Förankring är A 
och O i ett projekt 
 
AVVIKELSER: Valideringsbolag - Meritea. Vid skrivande av ansökan hade vi kontakt med 
Meritea för att höra om de gjorde sådana uppdrag som vi efterfrågade angående validering, 
vilket de gjorde. Tyvärr skedde förändringar i deras organisation som gjorde att de inte kunde 
ta sig an detta uppdrag. Eftersom de var de enda aktörerna i dåläget på marknaden som hade 
kunskap och verktyg för att göra ett sådant uppdrag var vi tvungna att tänka om i 
valideringsfrågan. Vi kom då fram till att ett samarbete med Meritea fast i en annan form, 
ändå skulle vara mycket givande för projektet. De blev då ett processtöd i arbetet med 
kartlägga processer och att utforma ett test i ärendehanteringssystemet. För budgetens del 
förändrades ju detta ganska mycket då en stor del ej behövdes uttnyttjas till valideringen.

Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra 
aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som 
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ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i 
projektet.

ÄRENDEHANTERING - Utbildningar i ärendehanteringssystemet i olika nivåer indelat efter 
kompetensbehov,  
Medtod: Framtagning av kompetensbehov genom enkätundersökning hos deltagarna. Därefter 
indelning av kurser i olika nivåer i ärendehanteringssystemet. Alla deltagare blev sedan 
inbjudna till den kurs som behovet motsvarade. Ambassadörena har fått utbildning i alla 
nivåer. Handledarstyrd kurs som blivit bra utvärderade av kursdeltagarna vilket är väldigt 
viktigt eftersom ärendehanteringssystemet tidigare upplevts som väldigt negativt. Ett test i 
ärendehanteringssystemet för deltagarna har tagits fram och skall implementeras i framtiden.  
JÄMSTÄLLHET - Alla deltagare var inbjudna till  en storföreläsning och en workshops per 
deltagare samt en fördjupning för ambassadörerna och jämställdhetsgruppen på Orust. De två 
upphandlade föreläsarna , en manlig och en kvinnlig, hade en grundläggande 
jämställdhetsutbildning där det varvades med praktiska övningar. Fördjupningen för 
ambassadörerna innehöll metoder för att implementera arbetet med jämställdhet i 
kommunerna. Väldigt bra förläsare som på ett pedagogiskt och underhållande sätt lär ut om 
jämställdhet utan att skapa irritation mellan deltagarna och de olika grupperna i samhället. 
TILLGÄNGLIGHET - Alla deltagare var inbjudna till en storföreläsning som bestod av 
grundläggande kunskap med diskussionsövningar. Ambassadörerna fick i sin fördjupning lära 
sig hur man kan göra en handlingsplan för att kunna arbeta vidare med tillgänglighet. Tack 
vare en bra föreläsare gick deltagarna från föreläsningen med upplevelsen av att ha fått en 
riktig aha-upplevelse. Många positiva kommentarer kom efter förläsningarna. 
KOMMUNAL FÖRVALTNING - Alla deltagare blev inbjudna till storföreläsning där upphandlad 
föreläsare gjorde ett tungt ämne till ett intressant och roligt ämne. Deltagarna lärde sig 
grundläggande om diarieföring, vad en inkommen handling är, och lite om 
personuppgiftslagen. Mycket kompetent föreläsare som dessutom lämnar sitt telefonnummer 
för att alla ska ha möjlighet att även efter föreläsningen kunna ställa frågor.  
IKT och E-TJÄNSTER - Alla deltagare blev inbjudna till storföreläsning där upphandlad 
föreläsare gav deltagare grundläggande kunskap om IKT och E-tjänster i dåtid, nutid och 
framtid. Föreläsaren, som var mycket kompetent i sitt ämne och för många ett svårt ämnet 
som gjordes lättförståerligt. 
AMBASSADÖRERNA - I medarbetarenkäten ställdes frågan om man ville bli nyckelperson 
(ambassadör) på sin avdelning.  Frivilligheten ansåg vi vara viktig för att få engagemang. 
Dessa nyckelpersoner fick fördjupningar i jämställdhet och tillgänglighet samt i alla kurser i 
ärendehanteringssystemet. 
Ambassadörerna har arbetat fram olika processkartläggningar inom områden som ökar 
effektiviteten. En grupp jobbade med ett inkommet ärende, där man hittade en tidsvinst på 
sex dagar, om alla handläggare använder sig av ärendehanteringssystemet.  
Den andra gruppen tog fram en process för anställning och kom fram till en gemensam 
struktur i kommunen. Vinsten av att ändra processen och arbeta i ärendehanteringssystemet 
ger en kostnadseffektivitet på ca 200 000 kronor/år. Ambassadörerna har med jämna 
mellanrum haft nätverksträffar där de bland annat arbetat med processer. De har också haft 
samverkan mellan kommunerna. Vi ser stora möjligheter till en fortsatt samverkan mellan 
kommunerna och att ett nätverk för ambassadörerna utvecklas för framtida 
erfarenhetsutbyten. Att ha en ambassadörsgrupp som har ett brinnande intresse för att 
utveckla och föra kommunernas arbete framåt, har varit en förutsättning för att få ett bra 
resultat. De har efter utbildningar själv informerat om tillgänglighet på arbetsplatsträffar och 
efter det transnationella samarbetet med Finland även informerat om erfarenhetsutbytet. 
TRANSNATIONELLT SAMARBETE - Vi valde Finland Närpes för att vi var ungefär lika många 
medborgare i antal samt att vi hade en gemensam offentlighetsprincip. Tre besök har gjorts. I 
det första besöket knöt vi kontakter och tittade på hur strukturen för Närpes stad var. 
Därefter gjordes två resor med ambassadörerna där de jobbskuggade med en person som 
hade likvärdiga arbetsuppgifter. Ambassadörerna får möta andra som arbetar i kommunala 
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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. 
Under besöken i Närpes delade vi med oss av vårt arbete med jämställdhet- och tillgänglighet. 
Vi delade ut material och lärde ut metoder för att de ska kunna arbeta vidare med dessa 
ämnen. I den förberedande resan till Närpes skapades en väldigt bra kontakt. Tack vare detta 
har resorna med ambassadörerna blivit mycket lyckade. Ett fortsatt samarbete kommer att 
ske efter projektets slut. Flera kontakter har knutits mellan Sverige och Finland där man 
fortsätter byta erfarenheter. Närpes stad kommer till Sverige för ett besök under våren 2014 
för att kunna se hur vi arbetar här. Under besöken i Närpes stad fick vi möjligheten att vara 
med i när-tv och radio samt några tidningar. 
IT-UTBILDNING - Deltagare inom IT blev inbjudna till it-teknisk expertutbildning i 
ärendehanteringssystemet. Utbildningen hölls av leverantör för systemet.  
INTYG - Efter varje föreläsning har ett intyg delats ut till deltagarna. Detta för att styrka 
deltagarnas kompetenser och stärka deltagarens roll på arbetsmarknaden. 
PUL-UTBILDNING - Utbildning i personuppgiftslagen efterfrågades och vi fick möjlighet i 
projektet att anlita Orust kommuns jurist Michael Severin kostnadsfritt. Han höll i utbildningar 
på Orust och skulle varit i Tranemo men detta blev uppskjutet pga sjukdom. Tanken är att en 
utbildning kommer att äga rum efter projektets slut. Denna utbildning fanns inte inplanerad 
från start utan behovet tillkom under projektet. 
 

Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de 
konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. 
Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas 
sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

ESF - Finansiär. Handledare Olga Krcik. Önskemål från start om större engagemang, stöttning 
och feedback från handledare till projektledare. Vi är medvetna om att vi själva inte har 
uttryckt detta för handledare men vill förmedla detta till handläggaren för framtida projekt.  
Solarplexus IT - Deltog med utbildning i it-teknisk expertutbildning. Bidrog till att it-tekniker 
fick en större insikt i systemet. 
 
Visdom - Kristina Gow och Marcus Hermansson. Föreläsare i jämställdhet. Medverkade med 
stort engagemang och pedagogik i jämställdhetsföreläsningarna. Kristina Gow har efter 
föreläsningarna haft en fortsatt kontakt för att stötta i ett vidare fortsatt arbete med 
jämställdhet i båda kommunerna. Även bidragit med material inför resan till Närpes stad. 
Visdom har även tagit fram en metodhandbok som ambassadörerna och jämställdhetsgruppen 
på Orust fått. 
  
Processtöd tillgänglighet - Gert Månsson har varit en oerhört uppskattad föreläsare i 
tillgänglighet i och med sitt intresse och engagemang fört intressanta föreläsningar som 
fångat deltagarnas uppmärksamhet för ämnet. Har bidragit med tips och idéer om hur 
kommunerna kan arbeta med dessa frågor vilket i Tranemo har lett till en tillgänglighetspolicy. 
Han har också bidragit med material som vi har haft stor användning av. Gert har även varit 
behjälplig med att granska enkätfrågorna. Vi fick en förfrågan om utbildning till lokalvårdare 
och vaktmästare för att de hört att utbildningen varit så bra. Detta godkändes av Esf trots att 
det låg utanför projektet men flera av dessa blev tyvärr inställda pga sjukdom. 
 
Utvärderare - Gustaf Juelle Skielse. Utvärderare under hela projektet. Har genom sitt lugna 
och metodiska sätt via mejl, besök och via telefon, hjälpt och stöttat  projektledarna under 
hela projektet. Han har med sin expertkompetens på området (on going evaluation) på ett 
säkert och kvalitativt sätt utvärderat projektet som resulterat i ett mer kritiskt granskande. 
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Han har sammanställt och utvärderat alla utvärderingar vid sex tillfällen i projektet. Detta har 
gjort att t.ex. styrgrupp fått en indikation på hur exempelvis budget och deltagarantalet varit. 
Han har även säkerställt kvaliteten på slutrapport och avslutande utvärdering av projektet. 
Stöttat projektledarna i sitt arbete med metodboken.  
 
Föreläsare kommunal förvaltning -  Axel Danielsson. Påläst om de båda kommunerna för att 
kunna skräddarsy föreläsningarna. Mycket proffsig och mycket  kompetent föreläsare som 
dessutom lämnar sitt telefonnummer för att alla ska ha möjlighet att även efter föreläsning 
kunna höra av sig och ställa frågor. 
 
IKT och E-tjänstförläsning - Gustaf Juelle Skielse. Påläst om kommunernas historia och 
framtida planer inom IKT och E-tjänster. Har bidragit med material som deltagarna fått efter 
förläsningen. 
 
Närpes stad - Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, kanslisekreterare Markus Norrback och 
förvaltningsdierktör Peter Andersen har med stort engagemang och gästfrihet tagit emot 
Tranemo och Orust kommuner vid tre tillfällen. När vi varit där har de bjudits på fika, mat och 
en trevlig kvällsaktivitet med underhållning för oss alla på en fantastisk restaurang, Linds kök. 
De har också sett till att arbetstagare i Närpes stad tagit emot ambassadörer för 
jobbskuggning under två dagar. Dessa resor till Finland har varit ett stort utbyte för 
ambassadörerna, några ur styrgruppen samt för projektledare, på flera olika sätt. Närpes 
stad, vill ha ett fortsatt samarbete även efter projektet. De har lagt in Sverigebesök i budget 
för 2014. Vi ser fram emot detta.  
 
Valideringsbolag - Meritea. Vid skrivande av ansökan hade vi kontakt med Meritea för att höra 
om de gjorde sådana uppdrag som vi efterfrågade angående validering, vilket de gjorde. 
Tyvärr skedde förändringar i deras organisation som gjorde att de inte kunde ta sig an detta 
uppdrag. Eftersom de var de enda aktörerna i dåläget på marknaden som hade kunskap och 
verktyg för att göra ett sådant uppdrag var vi tvungna att tänka om i valideringsfrågan. Vi 
kom då fram till att ett samarbete med Meritea  i en annan form ändå skulle vara mycket 
givande för projektet. De blev då ett processtöd i arbetet med processer och att utforma ett 
test i ärendehanteringssystemet. Processtöden från Meritea har varit oerhört lätta att arbeta 
med samt de har haft ett stort engagemang för projektet och vi har fått det stöd vi har haft 
behov av. Arbetet med processerna har lett fram till två stora viktiga processkartläggningar i 
kommunerna där vi hittat kostnadseffektiviteter och tidvinster. Det har även minskat budget 
med ca 500 000 kr. 
 
Projektgrupp och styrgrupp - Från start innehållande från Tranemo: Staffan Johansson, som 
sedan byttes mot Mats Dalmyr och sedan tog Pernilla Kronbäck till slut över rollen som 
projektägare och styrgruppsmedlem. Eva Assgård och Karin Redberg. Karin ersattes med 
Sebastian Olofsson då hon slutatde sin tjänst på Tranemo kommun. Från Orust startade 
Kristian Larsson som sedan byttes ut mot Ann-Katrin Otinder. Ulrika Swedenborg startade 
men slutade som medlem i projekt och styrgrupp och var endast utbildare i projektet. Hon 
ersattes av Anita Jacobsson. Naturligtvis var Marie Börjesson och Anne Andersson med på 
dessa möten. Salman Chalhoub som projektekonom och Joanna Larsson som EU-samordnare. 
Projektledare har informerat om hur projektet framskridit och fått stöd och support av 
styrgruppen. Mötena har hållit både på Orust, i Tranemo samt via videokonferens. 
Videokonferenserna har fungerat bra. Anita Jacobsson och Pernilla Kronbäck har även varit 
med till Närpes Finland. Gruppen har fungerat bra på det viset att de har visat att de vill att 
projektet ska skötas korrekt både vad gäller ekonomi och funktion. 
 
Orust kommuns jurist - Michael Severin. Har hållt utbildningar om personuppgiftslagen, PUL, 
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och skulle även kommit till Tranemo men det blev uppskjutit pga sjukdom. Planen är att det 
kommer efter projektets slut. 

Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och 
utmaningar under arbetets gång.

Vi ville genom projektet på ett positivt sätt påverka deltagarnas uppfattning om sina 
medmänniskor. Detta genom att delta på föreläsningar och aktivt deltagande i 
utbildningsinsatser med jämställdhetsperspektiv. Projektgruppen genomförde en SWOT-analys 
för att få en tydlig bild om deltagarnas situation på arbetsplatserna och hur vi bemöter 
varandra. SWOT-analysen tillsammans med den anonyma enkät som genomfördes i början av 
projektet låg till grund för föreläsaren i jämställdhet.  
 
Ambassadörerna i projektet skulle ha en fördelning mellan kvinnor och män som bygger på 
procentsatserna bland deltagarna kvinnor och män i kommunerna. 75 % kvinnor och 25 % 
män av ambassadörerna var planerade och det blev 81 % kvinnor och 19 % män. (25 kvinnor 
och 6 män) Att fördelningen blev så här beror på att vi ville att frivilligheten skulle styra och 
var viktigare än att fördelningen skulle styra. 
 
Deltagarna i projektet planerades vara ca 245 kvinnor och ca 101 män. Vi projektets slut var 
det 255 kvinnor och 96 män. I procent 73 % kvinnor och 27 % män.  
 
- Utbildningar har hållits i kommunerna i jämställdhet. Alla deltagare var inbjudna till  en 
storföreläsning och en workshops per deltagare samt en fördjupning för ambassadörerna och 
jämställdhetsgruppen på Orust. De två upphandlade föreläsarna, en manlig och en kvinnlig, 
hade en grundläggande jämställdhetsutbildning där det varvades med praktiska övningar. 
Fördjupningen för ambassadörerna innehöll metoder för att implementera arbetet med 
jämställdhet i kommunerna. Väldigt bra förläsare som på ett pedagogiskt och underhållande 
sätt lär ut om jämställdhet utan att skapa irritation mellan deltagarna och de olika grupperna i 
samhället.  
- Projektledaren på Orust har fått möjlighet att ingå i jämställdhetsgruppen och det 
jämställdhetsarbete som de gör på Orust. Gruppen anordnade en frågetävling. Cheferna fick 
att ta upp jämställdhetsplanen i sina grupper på arbetsplatsträffar.Detta för att 
jämställdhetsplanen ska bli läst och känd av alla. Man hade även en utslagsfråga där förslag 
på vad Orust kommun kan göra för att förbättra jämställdhetsarbetet. Priset blev en spadag 
och tårta för den grupp som vann. 
- Utmaningen tycker vi har varit att få med de som redan tycker att de är jämställda likväl 
kvinnor som män. Uppfattningen är att man är jämställd för att "mannen lagar mat 
hemma"....

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. 
Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Vi ville genom projektet på ett positivt sätt påverka deltagarnas uppfattning om sina 
medmänniskor. Detta genom att delta på föreläsningar och aktivt deltagande i 
utbildningsinsatser med jämställdhetsperspektiv. Vi upplevde att engagemanget för ämnet har 
varit stort och att en uppdatering i ämnet alltid är aktuell. Man behäver bli påmind. 
 
-Processtöd tillgänglighet Gert Månsson var på Orusts kommunfullmäktige och även på 
Tranemos kommunstyrelse för att berätta om tillgänglighetsarbetet.  
- Alla deltagare har blivit inbjudna att delta på Gert Månssons föreläsningar. 
- Eftersom processtöd i tillgänglighet Gert Månsson fick indraget stöd blev flera redan 
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inbokade föreläsningar inställda. Efterfrågan var stor eftersom de föreläsningar som hölls var 
mycket uppskattade av deltagarna. Detta spred sig på ett positivt sätt.  
- Processtöd i tillgänglighet höll dessutom en fördjupning för ambassadörerna i båda 
kommunerna. Där de fick lära sig att skriva en handlingsplan för fortsatt tillgänglighetsarbete. 
- På Orust kommun väcktes frågan om en tillgänglighetsgrupp där man har haft några 
uppstartsmöten men väntar på beslut från kommunledningen. Frågor som denna grupp skulle 
kunna arbeta med är remissinstans vid bygglov, deltagare i samrådsgrupper, behjälplig vid 
bostadsanpassningar, ansvarig för sida på intranät, ansvarig för tillgänglighetsdatabasen, 
ansvarig för konakter med handikapprådet, uppdatering av handikappolitisk plan, planera och 
genomföra utbildningsinsatser, stöd till enskilda kommun medlemmar, plan för att förbättra 
kommunala lokaler. 
- I Tranemo fick en av kommunfullmäktiges beredning uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda om en tillgänglighetspolicy. Där fick projektet möjlighet att på verka och processtöd i 
tillgänglighet blev tillfrågan om förfarandet. Denna policy finns på svenska, finska och i 
blindskrift. 
- En ny framtidsgrupp startades på Orust med uppdraget att planera om framtiden på Orust. 
Projektledaren på Orust var med och informerade om projektet och om Finlandsresan. På 
mötet visades tillgänglighetsfilmerna och att arbetet med tillgänglighet är en viktig del i 
framtidsarbetet.  
- Vi har spridit en lista från astma- och allergiförbundet om växter som inte är 
allergiframkallande. Detta gäller för allmäna lokaler. 
- Vi har även tipsat om en internetsida www.lix.se där man kan gå in och 
tillgänglighetsanpassa sina texter så att det blir lättlästa och även se hur lättlästa texterna är. 
- I Tranemo har elever från Tranängskolan ordnat en tillgänglighetsutställning i bildform där 
projektet fick påverka om vilka bilder som skulle vara med. Vi sponsrade även med rollups. 
Utställningen blev mycket lyckad då den hade visning i samband med antagandet av policyn 
för tillgänglighet. Utställningen fanns att beskåda på kommunkontoret i två månader och finns 
för utlåning till andra kommuner eller intresserade.  

Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

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. 
Vi startade med att göra en kartläggning över kompetensbehovet i organisationen genom 
enkäter. En anonym och en ickeanonym enkät. I den ickeanonyma enkäten fick deltagarna 
beskriva sitt kompetensbehov i de administrativa systemet och vad de hade för behov där. 
Utefter den gjorde vi skräddarsydda utbildningar i systemet som passade deltagarnas behov. I 
den anonyma enkäten fick de beskriva sin arbetssituation/arbetsmiljö och stressnivå. I slutet 
av projektet gjordes en likadan enkät för att göra jämförelse om nivån sjunkit eller ökat. Vi 
ser här en sänkning av stressnivån som då kan bero på att deltagarna känner sig tryggare och 
säkrare i sina arbetsuppgifter. 
Vi skapade en grupp specialutbildade administratörer( ambassadörer) med extra kunskap om 
de administrativa systemen, kommunalförvaltning, IKT och E-tjänster, jämställdhet och 
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tillgänglighet. En grupp som kunde förmedla ut i organisationen och dela med sig av den 
kunskap som de fått under projektet. Ambassadörerna arbetade fram olika 
processkartläggningar inom områden som ökar effektiviteten. En grupp jobbade med ett 
inkommet ärende, där man hittade en tidsvinst på sex dagar, om alla handläggare använder 
sig av ärendehanteringssystemet. Den andra gruppen tog fram en process för anställning och 
kom fram till en gemensam struktur i kommunen. Vinsten av att ändra processen och arbeta i 
ärendehanteringssystemet ger en kostnadseffektivitet på ca 200 000 kronor/år. Nyttorna med 
dessa bestod av ökad service, minskade kostnader, lägre miljöpåverkan och större 
rättsäkerhet. Ambassadörerna hade med jämna mellanrum nätverksträffar där de bland annat 
arbetade med processer. De har också haft samverkan mellan kommunerna. Vi såg stora 
möjligheter fortsätta samverka mellan kommunerna och att ambassadörerna fortsätter med 
kontakterna. Vi tror att det är lättare att våga ta kontakten mellan kommunerna när ett 
nätverk etablerats. Att vi hade en ambassadörsgrupp som hade ett brinnande intresse för att 
utveckla och föra kommunernas arbete framåt, har varit en förutsättning för att få ett bra 
resultat. 
 
FRÄMJA SAMVERKAN: 
Att Tranemo och Orust kommun samverkade beror på många aspekter. Vi hade gemensamma 
problem, liknade varandra både historiskt och statistiskt vad det gäller befolkning, 
utbildningsnivå, antal anställda och förvaltningsorganisatoriskt. 
Vi )projektledare) hade under hela projektet haft täta kontakter med förläsare och utbildare 
samt kommunerna emellan. Allt för att tillgodose behovet hos organisationerna. Eftersom vi 
hade ett gemensamt ärendehanteringssystem gjorde det att vi kunde samarbeta och föra 
processen med detta framåt. Vi kunde då ha kontakten när utbildningarna förbereddes och 
planera gemensamt om hur utbildningarna skulle utformas. Detta gjordes via telefon, mejl 
och besök hos varandra. Detta gjorde att vi kunde skräddarsy utbildningar/föreläsningar efter 
behov i varje kommun men samtidigt diskutera om diverse problem och lösningar. 
Vi skapade en hemsida (http://www.tranemo.se/Kommun--politik/Internationellt/Pagaende-
EU-projekt1/Den-Nya-Administratoren/) där deltagare och kommuninvånare samt 
intresserade kunde följa projektet. Där beskrivs vilka som ingick i styrgruppen, vilka som var 
ambassadörer, föreläsningar, det transnationelle samarbetet med Finland, manualer och 
anmälningsmöjligheter till olika föreläsningar.  
Vi har även utvecklat ett väldigt bra samarbete med Närpes stad i Finland. Där gjordes tre 
besök under projektet där ett var en första kontakt för att berätta om projektet och berätta 
hur vi tänkt samarbet. Två besök gjordes med ambassadörer och några 
styrgruppsmedlemmar där de "jobbskuggade" personal med likande arbetsuppgifter. Utbytet 
har varit givande för ambassadörerna där vi delade med oss av vårt jämställdhet- och 
tillgänglighetsarbete till dem. Finland och Sverige har ett inplanerat möte i våra kommuner 
under vt 2014. Kontakten gjordes via mejl, telefon och besök i Närpes. Mervärdet av dessa 
besök gav att ett annat projekt (SKY) kunde etablera en kontakt med Närpes i sitt projekt och 
även där ha ett samarbete. 
Mervärdet av ambassadörsarbetet: Vårt inledande arbete med ambassadörerna blev inte det 
vi tänkt från början utan det ledde till processarbete vilket effektiviserade och gjorde 
deltagare tryggare och säkrare i sitt arbetet genom att styra upp rutinerna för de olika 
processerna som i sin tur ledde till tidsvinsteroch kostnadseffektivitet. 
STRATEGISK PÅVERKANSARBETE: 
Vi hade sju olika aktörer som vi skulle involvera. Leverantör av IT-utbildning, extern 
utvärderare, föreläsare i förvaltningskunskap, IKT och E-tjänster, genusvetare, 
valideringsbolag, finsk kommun. Dessa kontaktades i ett första skede per telefon eller mejl. 
Alla dessa aktörer gav genom ett stort engagemang fört projektet framåt genom att läsa in 
sig på kommunerna och om dess organisation på ett engagerat och roligt sätt trots att en del 
ämnen kan upplevas som tunga och krångliga. Vi förankrade det fortlöpande arbetet i 
kommunen till styrgrupp, ledningsgrupper i kommunerna samt till AU. Efter projektets slut 
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ska det även göras en redovisning till kommunernas kommunstyrelser.   
Effetkter: Deltagare upplevde, enligt enkät att de blivit tryggare och säkrare i sin 
arbetssituation samt att de fått mer insikt i sina arbetsrutiner. 
Vi har skickade ut pressmeddelande till lokala tidningar runt våra kommuner både i början och 
i slutet av projektet. 
 
Vi gjorde en metodbok om projektet som skickades ut till alla kommuner i Sverige, delades ut 
till kommunernas kommunstyrelse samt till personer som kunde vara intresserade av 
projektet. Förväntade effekter: Vi förväntar oss att den metodbok vi gjort kommer att 
användas som handledning i andra kommuner men även till andra områden inom kommuner 
och förvalningsliknande organisationer både i Sverige och utlandet. 
 
  
 
 
 
 
 

Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. 
- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? 
- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? 
- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör 
göra det?

- Meritea har informerat om projektet Den nya administratöern på KASK, www.skankomp.eu, 
Skandinaviskt kompetensnätverk. De blev intresserade och tyckte det var ett bra projekt med 
bra metoder. 
- På Orust hölls en nätverksträff för verksamhetschefer inom lokalvård från flera olika 
kommuner där projektledaren fick möjlighet att boka in Gert Månsson för att sprida 
tillgänglighetsarbetet vidare.  
- WARZAWA - Vi var på en spridningskonferens och mässa i Polen där vi berättade om vårt 
projekt och tillgänglighetsarbetet vi gör för de deltagare som var med. Konferensen var bra 
och tillförde något till oss men mässan var enbart på polska så det var svårt att få till sig 
något. Även där spred vi vår folder om projektet som vi översatt till engelska. 
- En ny framtidsgrupp startades på Orust med uppdraget att planera om framtiden på Orust. 
Projektledaren på Orust var med och informerade om projektet och om Finlandsresan. På 
mötet visades tillgänglighetsfilmerna och attarbetet med tillgänglighet är en viktig del i 
framtidsarbetet.  
- Vid uppstart av projektet gick ett pressmeddelande ut till omkringliggande tidningar med 
information om projektet. Flera tidningar nappade och skrev artiklar om projektet.  
- Även i Närpes Finland skrev tidningar, radio och tv om Den nya administratören och när vi 
kom hem var vi även med i svenska tidningar. 
- Projekt Den nya administratörern har även en undersida på http://www.tranemo.se/
Kommun--politik/Internationellt/Pagaende-EU-projekt1/Den-Nya-Administratoren/ där man 
kan läsa om projektet, manualer ambassadörer, transnationellt arbete, föreläsare, 
tillgänglighet, jämställdhet 
METODBOK - Vi har skapat en metodbok som vi har spridit i filform till Sveriges alla 
kommuner. Vi har även tryckt upp ett antal exemplar som vi delat ut till berörda i de båda 
kommunerna. 
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- Jämställdhetsarbetet i Tranemo bör snarast sättas i gång av de som fått uppdraget. Policy 
finns men ingen handlingsplan. Då detta inte finns kan medarbetare känna en otrygghet om 
hur man gör i olika sammanhang. 
  
- I projektet tog vi fram processer som påvisade tidsvinster om alla använder 
ärendehanteringssystemet, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en effektivisering av 
kommunens processer. Det är upp till kommunens chefer att realisera värdet av denna 
effektiviseringspotensial. 
-I projektet tog vi fram processer som påvisade kostnadseffektivitet på anställningsprocess. 
Om alla använder ärendehanteringssystemet och har samma rutin kommer en 
kostnadseffektivisering på ca 200 000 kr att ske. Det är upp till kommunens chefer att 
realisera värdet av denna effektiviseringspotensial.  
 
- Tack vare upplägget i utbildningarna med grupparbeten med deltagare från olika 
avdelningar, har upplevelsen varit att det nu är lättare att jobba över avdelningsgränserna. 
 
 

Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket 
stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

- Har genom sitt lugna och metodiska sätt hjälpt och stöttat projektledarna under hela 
projektet. Han har med sin expertkompetens på området (on going evaluation) på ett säkert 
och kvalitativt sätt utvärderat projektet som resulterat i ett mer kritiskt granskande. Han har 
sammanställt och utvärderat alla utvärderingar sex gånger under projektet. Detta med 
slutrapport inräknat. Projektledarna har haft kontakt med utvärderare via mejl, telefon och 
genom besök i båda kommunerna.  Detta har gjort att vi har kunnat förbättra utbildningarna 
under projektets gång samt att styrgrupp fått en indikation på hur exempelvis deltagarantalet 
varit.  Han har under projektets gång skrivit delrapporter så vi sett att vi varit på rätt väg. 
Han har även säkerställt kvaliteten på slutrapport och avslutande utvärdering av projektet. 
Stöttat projektledarna i sitt arbete med metodboken. 
-Vår externa utvärderare hjälpte till att ta fram en utvärdering som vi använt vid varje 
utbildnings- och föreläsningsinsats. Utvärderingen är kopplad till våra mål så det blir lättare 
att utvärdera. 
Beskrivit relationen mellan processer och nytta samt hur detta påverkar projektets mål.  
Gjort en genomlysning av projektmålen.  
 

Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för 
projektledningen och hela projektet?

- Vi har gjort en struktur på utförda föreläsningar och utbildningar i exel som gjort att vi har 
haft fullständig koll på vem som har gått vilken utbildning. Vi har därför lätt kunnat ta fram 
olika statistik som ex. hur många kvinnor och män har deltagit, deltagarantal, vem som gått 
vilken utbildning/föreläsning, och som vi sedan kunnat visa för styrgruppen. 
 
- Ansökan har varit vår "bibel" och vi har följt den ganska exakt både vad gäller aktiviteter 
och budget.  
 
- Efter varje utbildning har vi använt oss av utvärderingen som är kopplat till våra mål i 
projektet. I dessa har vi då kunnat se vad som varit bra eller dåligt och efteråt kunnat justera 
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utbildningar eller föreläsningar. 
- Utvärderaren har kontinuerligt utvärderat vårt arbete och under mötena med honom 
diskuterat och fått feedback på det vi gjort och hur vi kunde justera eller tänka om men ändå 
behålla vår målsättning. 
 
- Efter omtag av valideringsuppdraget med Meritea har vi gjort en ändring av budget och 
därmed minskat med drygt 500 000 kr. Vi har därmed minskat kostnaden med ca 1500 kr /
deltagare. När vi märkte att valideringsverktyget skulle bli svårt att genomföra på grund av 
att det skulle ta mycket tid för cheferna och att det redan finns liknande verktyg som redan 
används, togs beslutet av styrgrupp tillsammans med projektledare att inte fortsätta med ett 
att arbeta med verktyget som då bara blir ett liggande dokument. Verktyget som påbörjades 
men inte verkställdes finns ändå tillgängligt. Vi sparade därför in pengarna. 
 
-När vi märkt ett lågt intresse att anmäla sig till föreläsningar/utbildningar har vi försökt att 
hitta ett mönster, vilka chefer/avdelningar som inte varit aktiva. Vi har då kunna belysa detta 
för styrgrupp som kunnat göra påtryckningar på rätt ställen. 
 
- Vi var fullt medvetna om att det blev fler kvinnor än män i ambassadörsgruppen än vad som 
var planerat på grund av frivilligheten som vi tyckte var viktigare än att styra med antal 
kvinnor och män. 
 
- Vi tycker att när man har varit inne i ett projekt och första kontakten tagits mellan 
kommuner, avdelningar, och transnationell kommun, är det så mycket lättare att fortsätta 
samarbetet och knyta nya kontakter i framtiden. 
 
- Vi tycker att ESF:s projektrum gör det svårare och krångligare, både att förstå vad som 
önskas få fram och att det är svårt att utläsa beslut om vad som egentligen menas. Projekt 
som finansieras av ESF har krav att utbilda i tillgänglighet men vi känner inte att ESF följer 
sina egna direktiv. GÖR SIDAN MYCKET MER TILLGÄNGLIG OCH GRANSKA HUR NI SKRIVER 
ERA BESLUT TILLGÄNGLIGT!!!! Se tips under kommentarer och tips. 
 
UTVÄRDERING I KOSTNADSEFFEKTIVITET: I ansökan räknade vi på 350 deltagare och hade 
en budget på 3 771 000 kronor. Det blir 10775 kr/deltagare. Slutresultatet blev 
ombudgetering 3250 000 kronor och deltagarantalet slutade på 351 deltagare och det blir 
9188 kr/deltagare. En minskning med 1587 kr /deltagare. 
 
MÅL SJU: Det vi kommit fram till vad gäller mål sju så är det svårt att göra en ordentlig 
mätning då vi trodde att det gick att mäta specifika ärenden 2011 och göra en likadan 
mätning 2013 på ett likadant ärende. Det visade sig svårt och vi gjorde då en mätning indelad 
i två tidsperioder där det visade sig att Orust ökat med ca 7000 ärenden. Förklaringen var tror 
vi att Orust ej hade avslutat sina ärenden ordentligt och då kom det med i andra periodens 
mätning också. I Tranemo visade det sig att det inte blivit någon ökning men att de avslutade 
sin ärende mer frekvent. En lösning är att kommunerna avslutar de ärenden som ska avslutas 
innan en mätning görs och att man sen väntar två år igen och gör en likadan mätning för att 
få fram ett mer trovärdigt resultat.

Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och 
varför?

-Upphandla kompetenta föreläsare som läser in sig på kommunerna och engagerade med 
spetskompetens. Viktigt att ta med i upphandlingen EXAKT vad man vill att de ska 
åstadkomma under sitt uppdrag. Detta gick bra tack vare kompetent upphandlingsavdelning. 
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- Förankring och stöd från kommunledning. Här kan man nästan inte tillräckligt förankra då 
personal (Chefer) ständigt byts ut. Tipset att hela tiden under projekt förankra, informera är 
oerhört viktigt för att kunna nå målen. Förutsatt att de var med på banan från början. Läs 
nästa punkt. 
 
- Att kommunledningen har en förståelse för vad det innebär att gå in i ett Esf-finansierat 
projekt och att man ingår ett avtal. VIKTIGT! Man har inte bara rättigheter till pengar i 
kommunen utan också skyldigheter att följa ansökan, oavsett om man anser sig ha tid eller 
inte så har man ingått avtal.  
   
- Uppdraget med Meritea upplevdes initialt som krångligt och oklart. Projektledarna hade 
svårt att förstå hur arbetet skulle genomföras och hur resultatet skulle bli i slutändan. Detta 
gjorde att projektledrarna hade svårt att beskriva hur genomförande av valideringen skulle 
ske och vad slutresultatat skulle bli, för kolleger och chefer. Detta gjorde att arbetet med 
detta tog för lång tid innan omtag kunde tas.  
 
- Redan inbokade utbildningar i tillgänglighet av processtödet från Handisam fick avbrytas då 
Esf drog in deras stöd. Detta gjorde att projektet fick svårt att fylla deltagarantalet och många 
blev utan utbildning. Projektet upplevdes oseriöst av detta.

Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Marie Börjesson Orust kommun, 0304- 33 40 00 
Anne Andersson Tranemo kommun 0325-57 60 00 
Joanna Larsson EU-samordnare i Tranemo kommun 0325- 57 60 26 
Pernilla Kronbäck, Projektägare, och chef för Service -och näringslivssektionen i Tranemo 
kommun


