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Bakgrund 

Anna Svensson deltog i ett seminarium med Trygghetsrådet TRS om verksamhets- och 

kompetensutveckling. Därefter bestämdes att Gröna Ärtan skulle göra en nulägesanalys med 

alla medarbetare för att ta reda på utvecklingsbehov och om det är aktuellt att påbörja ett 

projekt för verksamhetsutveckling. Nulägesanalysen utmynnade i en enighet kring att 

genomföra ett utvecklingsprojekt. 

En arbetsgrupp bildades för att planera och leda nulägesworkshopen. Den har bestått av 

medarbetare från olika delar av verksamheten. Arbetsgruppen övergick sedan till en 

projektgrupp i vilka följande personer ingår: Anna, Ali, Pelle och Märta. 

Behov av att genomföra ett projekt 

Gröna Ärtan har kämpat med dålig ekonomi under några år då de kommunala anslagen inte 

räknats upp i takt med ökat inflation och löneutveckling. Då fokus har legat på att överleva 

har områden som långsiktig planering och omvärldsbevakning halkat efter. Det händer 

mycket inom området klimat, miljö och ekologisk mat, områden som det finns behov av att 

bevaka.  Kommunikationen och utbytet, både mellan medarbetare och med viktiga 

intressenter behöver bli bättre för att Gröna Ärtan ska utvecklas och vara relevanta. 

Projektets övergripande mål 

• Att jobba långsiktigt med mål och kompetensutveckling för en ökad livskraft 

• Minska sårbarheten och genom att bli mer ekonomiskt medvetna  

• Öka kunskapen om hållbarhet i alla verksamhetens processer, både interna och 

externa. 

Projektets delmål 

• En verksamhetsplan med långsiktiga mål som kan brytas ner på enhets- och 

individnivå. 

• En kompetensutvecklingsplan som hänger ihop med målen. 

• Hitta en sätt att följa upp och utvärdera verksamheten som inkluderar alla 

medarbetare. 
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Tidplan och aktiviteter 

Projektet pågår 1 april till 31 december. 

I projektet genomförs gemesamma workshopar med alla anställda, projektmöten samt möten 

med ledning och styrelse för att formulera mål och skriva verksamhetsplan. 

Förslag på workshopar i analysfasen: 

• Uppdrag och verksamhetsidé: Gröna Ärtans uppdrag, vilka vi finns till för, vad de 

förväntar sig av oss och vad vi förväntar oss av dem. 

• Omvärld – vilka pågående trender som pågår i samhället och inom vår bransch. Hur 

det påverkar oss i form av möjligheter och utmaningar. 

• Framtid – Hur ska framtiden se ut när det är som bäst? Både för våra intressenter  

och för oss som är anställda. 

• Vilka styrkor och svagheter har vi som verksamhet? 

• Vilka är våra viktigaste utvecklingsområden som vi behöver fokusera på de 

kommande 2-3 åren. 

När vi genomfört workshoparna tar vi med de viktigaste utvecklingsområdena in i målarbetet 

med styrelsen för sätta långsiktiga mål. Dessa bryts sedan ner till delmål med alla anställda i 

verksamheten. Därefter gör projektgruppen en kompetensanalys som utgångspunkt för 

fortsatt kompetensutveckling. Det ska resultera i en kompetensplan. 

 

Kompetensanalys: 

• Kompetensutveckling: workshop med alla anställda för att ta fram förslag på 

kompetensutvecklingsinsatser med utgångspunkt i kompetensområdena. 

Förutsättningar 

Det finns ett stort engagemang för verksamheten och mycket att ta fasta på i utvecklingsdriv 

hos medarbetarna. En viktig förutsättning för att alla ska kunna vara engagerade och 

delaktiga är att det går att avsätta tid till workshopar och projektmöten, samt tid för 

målarbete och kompetensanalys. Den tid som brukar avsättas till personaldagar och 

utvecklingsaktiviteter kommer att ersättas av workshoparna under projekttiden. Det är 

viktigt att styrelsen skapar förutsättningar genom att till exempel inte lägga på verksamheten 

andra omfattande utvecklingsfrågor under projekttiden. 
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Tanken är att Gröna Ärtan ska fortsätta jobba systematiskt med verksamhets- och 

kompetensutveckling där det vi gör i projektet också kan ses som ett lärande och en 

kompetensutveckling.  

Drivkrafter och motverkande krafter (från nulägesanalysen) 

 Drivkrafter Motkrafter 

• Stort engagemang för verksamheten 

• Bättre samverkan, tillit och 
arbetsklimat 

• Att få vara med och bidra  

• Kompetensutveckling 

P 
R 
O 
J 
E 
K 
T 

• Om det blir för övergripande eller 
abstrakt 

• Att inte bli sedd som kompetent 

• Att det tar mycket tid och skapar stress 

 

 

Roller och åtaganden 

Projektgruppen 

• Är en motor i projektet och bidrar med kunskap om verksamheten. 

• Har koll på projektets syfte och mål samt klargör det för andra vid behov. 

• Bollar osäkerhet och frågor som kommer upp i verksamheten  med gruppen.  

• Kanaliserar frågor från medarbetarna. 

• Hjälper projektledaren med planering. 

• Bidrar till att kommunicera resultat av sammanställningar och analyser. 

• Är ambassadörer för projektet 

Projektledaren 

• Är en sammanhållande länk i projektet och kommunicerar med alla berörda. 

• Håller en löpande dialog med TRS och är proaktiv i kommunikationen. Säger till i tid 

om det uppstår hinder längst vägen. 

• Tar hjälp av projektgruppen och gör inte allt själv. 

• Kallar till möten och ser till att någon i projektgruppen tar anteckningar. 
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Ledningen  

• Förankrar projektets resultat med styrelsen och andra berörda, t.ex. kurssamordnare. 

• Ser till att projektgrupp och projektledare får tid att analysera, dokumentera och 

informera internt om projektets effekter. 

• Ansvarar för och följer upp aktiviteterna i verksamhetsplan och kompetensplan 

tillsammans med verksamheten. 

• Är ambassadör för verksamhets- och kompetensutvecklingsprojektet. 

 

Styrelsen ska bjudas in till workshoparna och vara aktiva i arbetet med långsiktiga mål och 

verksamhetsplan.  

 

Kommunikation och information 

En gemensam digital mapp  som alla medarbetare får tillgång till där dokumentation, 

presentationer och sammanställningar från workshoparna tillgängliggörs. 

Kommunikation mellan workshopar och projektmöten sker via mail och Skype, 

personalmöten och enhetsmöten. 

 

Uppföljning 

Projektgrupp och ledning ansvarar för att följa upp projektet effekter i dialog med 

medarbetarna under workshoppar och i enhetsmöten. 


