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1 Projektinformation 

Projektnamn FyrboTurbo 
Projekt/diarienummer 20201001 
Projektbeställare Miljöbron 
Finansiär Fyrbodals kommunalförbund 
Projektledning David Sjöqvist. Miljöbron 

1.1 Projektets start- och slutdatum 

Projektstart: 2020-04-01 
Projektavslut: 2021-12-31 

1.2 Revidering/ändring av projektplan 
I kommentarrutan är det viktigt att ni ger en tydlig förklaring vad som har förändrats. 

Version Datum Kommentar Ändrad av 
0.1 2020-06-22 Utkast färdigställt David Sjöqvist 
0.1 2020-06-27 Skickad till VD för granskning David Sjöqvist, 

Helena Callstam 
0.1 2020-07-06 Godkänd av VD 

0.1 2020-08-05 Kompletterad med en 
sammanfattning 

David Sjöqvist 

1.0 2020-09-04 Godkänd av projektbeställare David Sjöqvist 
1.1 2020-10-29 Kompletterad med 

Diarienummer.  
Ny styrgruppsrepresentant för 
IUC Väst, Ann-Charlotte 
Karlsson. Ändringar i 
arbetsgruppen, milstolpeplan 
och tidsplan 
Rättelse: Projektbeställare 
ändrad till Miriam Márkus-
Johansson 

David Sjöqvist 
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2 Sammanfattning 
 
Genom FyrboTurbo som till 50 procent finansieras av Fyrbodals kommunalförbund 
kommer Miljöbron och Drivhuset HV tillsammans med högskole- och 
universitetsstudenter samarbeta med Fyrbodals privata- och offentliga näringsliv, med 
att tillgodose kompetensförsörjning i regionen med fokus på hållbarhet. Detta kommer 
att genomföras under hösten 2020 och hela 2021 med en mix av beprövade och nya 
metoder som inkluderar studenters arbetsintegrerade lärande (AIL). Vi räknar med att 
ca. 80 verksamheter kommer inkluderas i någon form under projektet. Deltagandet 
kommer att ske i varierande grad, där tio verksamheter erbjuds ett fördjupat samarbete 
med en tydlig målsättning att utveckla eller sätta grunden för en hållbar 
”affärsmodell”. För att få bra genomslag kommer förslagsvis fem verksamheter med 
stor ambition och förändringsbenägenhet gällande hållbarhetsarbete lokaliseras för att 
agera förebild till ytterligare fem. Gemensamt för dessa tio är att de kommer få tillgång 
till en utarbetad plan där flera olika insatser är inkluderade under hela projektperioden. 
För resterande verksamheter finns möjligheten att få hjälp med rekrytering av 
studenter till anställningar eller i någon form delta i upp till ett studentprojekt. Totalt 
ska ca. 100–110 studenter involveras i de olika insatserna.  
 
Förutom FyrboTurbo driver Miljöbron ytterligare fyra projekt som har startats upp 
under 2020 i Västra Götalandsregionen. Som en del av de insatser vi erbjuder som del i 
projekten utvecklas en E-learningplattform där utbildningen ”Sustainactivity” kopplad 
till Agenda 2030 lanseras under hösten 2020. Verksamheter i Fyrbodal har då möjlighet 
att erbjuda personal den kompetenshöjande utbildningen till ett av FyrboTurbo starkt 
subventionerat pris. Våren 2021 samkör FyrboTurbo studentprojektkonceptet Booster 
med GreenBlue som är ett av de projekt Miljöbron driver, även det delvis finansierat av 
Fyrbodals kommunalförbund. 
 
FyrboTurbo har dessutom ambitionen att samarrangera evenemang tillsammans med 
övriga projekt finansierade av Fyrbodals kommunalförbund i samma 
projektstödsprogram, detta för att göra det lättare för verksamheter ta del av de olika 
projektens erbjudanden och hitta synergier. 
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3 Översikt 
 

3.1 Bakgrundsbeskrivning/ansatts 
I regionen finns en lång tradition av innovation. Det har skapat förutsättningar till den 
omställning regionen har gjort från att vara beroende av tillverkande industri till att 
vara ledande inom innovation och upplevelseindustri. 

På samma sätt som SAAB revolutionerade bilindustrin med sin turbo syftar 
FyrboTurbo att kombinera framåtanda och driv med reflektion och långsiktighet för 
att skapa resiliens både lokalt och globalt, vilket förhoppningsvis utvecklar 
kunskapssamhället när det kommer till vem, var, när och hur kompetens värderas och 
används. Där automatisering och digitalisering skapar oändliga möjligheter men 
också omdefinierar synen på sysselsättning och där kreativitet och flexibilitet ställer 
högre krav på våra traditionella trygghetssystem. 
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3.2 Syfte 
FyrboTurbo syftar till att engagera fler företag och organisationer i Fyrbodal i 
kompetensförsörjnings- och hållbarhetsinsatser för att bli en starkare och mer 
resilient region. Projektets övergripande mål är följande: 

 
1) Höja attraktiviteten och anställbarheten hos företag 
2) Nå högre sysselsättningsgrad hos studenter genom värdefull erfarenhet, 
kunskap och tillgång till näringslivsnätverk 
3) Ökad samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och organisationer i 
kompetensförsörjningsfrågan samt i utvecklingen av hållbarhet inom företagen 
 

Detta görs genom olika insatser, mötesytor och processer som innefattar samverkan 
med relevanta aktörer i regionen, organisationer med uppdrag gentemot SME och 
studenter och kommuner.  Några av verktygen och koncepten som används genom 
projektet är e-learning plattformen för skalbara kompetensförsörjningsprogram 
”Sustainactivity” och Booster! 

Projektet är angeläget att jobba tätt med olika aktörer som redan jobbar med 
problemställningen ”hur ställer vi om regionens företag och organisationer för att 
bättre matcha de kompetenser som finns, förväntningar från unga samt krav på att 
efterleva Agenda 2030 och framför allt mål 13 och regeringens klara målsättning om 
att bli fossilfria 2030-2040”. Detta är en problemställning som en enda aktör inte kan 
mäkta med. Arbetet måste ske i nära samklang, prestigelöst och med regionens, 
landet och vår jords bästa i åtanke. 

 
Projektet FyrboTurbo kopplar främst till följande mål i den delregionala 
genomförandeplanen: 

 
mål 1 - Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv  
mål 2 - En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov  
mål 5 - En stark och attraktiv gränsregion  
 

Den starkaste kopplingen i FyrboTurbo är till mål 2 och en väl fungerande 
kompetensförsörjning då projektet levererar kunskap och verktyg som leder till ökad 
attraktivitet hos företag som arbetsgivare samt bättre åtkomst till högskolestudenter 
(praktik, feriearbeten, sommarjobb). Projektet levererar också en ökad 
anställningsbarhet hos studenter genom värdet och kunskapen de får i de olika 
studentprojekt (bl.a. Booster) samt tillgång till nätverk med framtida arbetsgivare. 
Projektet kopplar även till mål 1 i den delregionala genomförandeplanen genom att 
stärka näringslivet i Fyrbodal genom ökad koppling mellan student och företag och 
kommun men även att företagen kunskapshöjs inom hållbara affärsmodeller där man 
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bör tänka mindre linjärt och mer cirkulärt för att både spara på naturresurser och 
motverka ineffektiviteten inom tillverkning, distribution och annan kopplande 
verksamhet i form av t.ex. koldioxidutsläpp, avfall, matsvinn osv. Projektet bidrar 
indirekt till mål 5 eftersom de samlade insatserna över hela Fybodalsregionen hjälper 
till att höja kunskapsnivån och kompetensförsörjningen som även kan skalas upp för 
hela gränsregionen. Projektet skall när möjligt docka an befintligt arbete med 
kompetenskartläggning och kompetensplattformar såsom dem som gjorts i 
Trollhättan, Vänersborg och Dalsland. 

 

3.3 Medverkande kommuner 

Alla kommuner indirekt då projektets erbjudande gäller hela regionen, de 
markerade med x har gått in mer aktivt. Listan kan komma att fyllas på. 
 
Bengtsfors x Munkedal ☐ Trollhättan ☐ 

Dals-Ed ☐ Orust ☐ Uddevalla ☐ 

Färgelanda x Sotenäs ☐ Vänersborg ☐ 

Lysekil ☐ Strömstad ☐ Åmål ☐ 

Mellerud ☐ Tanum x  
 

3.4 Mål 
 

3.4.1 Effektmål 

Projektet FyrboTurbo kopplar främst till följande mål i den delregionala 
genomförandeplanen för Fyrbodal: 

 
mål 1 - Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv  
mål 2 - En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov  
mål 5 - En stark och attraktiv gränsregion  
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3.4.2 Projektmål 

Projektmålet är att färdigställa beslutade leverabler inom angiven tidsram och budget. 

ID Delmål 
P1 Delmål 1  

Höja attraktiviteten och anställbarheten hos företag 

 Test av nya metoder, verktyg och arbetssätt för kunskap och
kompetensöverföring mellan student och näringsliv.

 Utbildning hos befintligt näringsliv av personal och ledning i
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kopplat till
Agenda 2030

 Förbättrat arbete med kompetensförsörjning och insikter om
framtidens arbetstagare och sätt att arbeta.

P2 Delmål 2  
Nå högre sysselsättningsgrad gällande studenter i åldern 22-35 
samt applikation av akademiska kunskaper inom bl.a. hållbarhet 
och hållbara affärsmodeller 

 Fler studenter som får praktik, ferieplats och extrajobb i
Fyrbodal kopplat till sin utbildning.

 Stärkt praktisk kompetens inom hållbarhet vilket ökar
möjligheten till anställning inom sitt kunskapsområde.

 Ökat kontaktnät i och med samverkan mellan student och
näringsliv.

P3 Delmål 3  
Ökad samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och 
organisationer som arbetar med kompetensförsörjning fördjupas 
med fokus på värdet av hållbart företagande 

 Samverkansträffar bland annat genom gemensamma event.
 Hållbarhetsinriktade ”match-making” events
 Privat och offentligt näringsliv medverkar i dessa events.
 Samverkan med verksamheter inom näringslivet som vill gå i

täten vad gäller hållbarhet, och att vara en attraktiv arbetsgivare.
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3.5  Avgränsningar 
 Primärt fokus på SME? Stämma av med ansökan. Få input från 

Styrgruppen. Branschområden? Ev specifika teman för Boosters Etc. 
Baserat på företagens och regionens förutsättningar begränsas våra 
insatser.  

 

3.6 Leverabel 
Nedan redovisas det som ska levereras. 

ID Leverabel Beskrivning 
L1 Höja attraktiviteten och 

anställbarheten hos företag  
 

 2 nya metoder, verktyg och arbetssätt 
(bl.a. Booster?, Sustainacitivity e-
learning plattformen, 
Studentmedarbetare gameification) 

 20 företag som gått e-learning 
”Sustainactivity” som främst syftar till 
att öka företags attraktivitet som 
arbetsgivare genom bl.a. arbete med 
hållbarhet och möta ungas behov på sin 
arbetsplats (e-learning plattformen) 

 Minst 80 % av företagen som projektet 
samverkat med har efter projektet 
förbättrat sitt arbete med 
kompetensförsörjning (e-learning 
plattformen, Booster/näringslivsdagar) 
 

L2 Nå högre 
sysselsättningsgrad gällande 
studenter i åldern 22-35 
samt applikation av 
akademiska kunskaper 
inom bl.a. hållbarhet och 
hållbara affärsmodeller 
 

 30 studenter som får praktik, ferieplats, 
extrajobb (Studentmedarbetare, Digital 
rekrytering) 

 100 studenter som får stärkt kompetens 
inom hållbarhet samt stärkt position på 
marknaden 
(Studentmedarbetare/Booster/kurssama
rbeten) 

 Minst 80 studenter medverkar i match-
making events (Booster, Digital 
rekrytering, Speed-dejting,) 

 
L3 Ökad samverkan 

mellan kommuner, 
näringsliv, akademi 
och organisationer 
som arbetar med 
kompetensförsörjni

 30 samverkansträffar, 
sambesök till företag 
(Studentmedarbetare) 

 Minst 6 hållbarhetsinriktade match-
making events (t.ex. Booster, speed-
dating, hackathorn) anordnas 
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ng fördjupas med 
fokus på värdet av 
hållbart företagande 

 Minst 60 företag deltar i match-
making events (t.ex. Booster, speed-
dating, hackathorn, workshopar) 

 Samverkan med minst 10 företag och 
organisationer som arbetar med 
kompetensförsörjning (Attraktiv 
arbetsgivare, Företagsetablering) 

 
 

3.7 Indikatorer 

3.7.1 Effektmålsindikatorer 
 

Mätetal Mätmetod 
E1. Antal verksamheter som fått möjlighet att ge och få 
viktiga kunskaper för ett bättre företagsklimat och starkt 
näringsliv. 

Statistik 

E.2 Privat och offentligt näringsliv som genom 
projektet gjort en förflyttning inom Agenda 2030, 
och därigenom är med och utvecklar och utmanar 
arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och 
hur det ska fyllas. 

Mätning av hållbar 
mognad. Enkät, intervjuer 
eller mätning/analyser av 
uppdaterade policyer inom 
social-, ekonomisk- och 
ekologisk hållbarhet. 

E5. Näringslivet attraherar kompetens som finns 
inom och utanför regionen samt, kompetens inom 
regionen efterfrågas utanför vilket bidrar till en stark 
och attraktiv gränsregion. 

Statistik 
Faktiska rekryteringar av 
kompetens som kommer 
utanför regionen. 
Kompetens som 
efterfrågas utifrån kopplat 
till hållbara affärsidéer- 
och modeller. 

 

3.7.2 Projektmålsindikatorer 
 

Mätetal Mätmetod 
P1. Metoder för ökad attraktivitet och anställningsbarhet 
hos företagen  

Statistik 

P1. Antal företag som tagit del av kunskap inom hållbarhet Statistik 

P1. Antal förtag som blivit mer attraktiva utifrån ökad 
kunskap inom hållbarhet.  

Statistik 
Faktiska rekryteringar av 
kompetens som kommer 
utanför regionen. 
Kompetens som 
efterfrågas utifrån kopplat 
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till hållbara affärsidéer- 
och modeller. 
Mätning av hållbar 
mognad. Enkät, intervjuer 
eller mätning/analyser av 
uppdaterade policyer inom 
social-, ekonomisk- och 
ekologisk hållbarhet. 

P2. 30 studenter som får praktik, ferieplats, extrajobb Statistik 

P2. Studenter deltagit i hållbarhetsprojekt med syfte att 
höja hållbarhetskompetens och anställningsbarhet 

Statistik 

P2. Studenter som medverkar i match-making-events  Statistik 

P3. Antal samverkansträffar Statistik 

P3. Antal hållbarhetsinriktade match-making-events Statistik  

P3. Antal företag som deltagit i match-making-events Statistik 

P3. Antal företag och organisationer som samverkat kring 
kompetensförsörjningsfrågan 

Statistik 

 
 

3.7.3 Processpecifika indikatorer 
 

Mätetal Mätmetod 
Antal nedlagda minuter per aktivitet Tidsstudie 
Antalet dagar från registrering till åtgärd Tidsstudie 

 
 
 

4 Kravspecifikation 

4.1 Produkt/konceptkrav 
 

ID Krav Kravställare Prioritet 
K1 Samköra E-learning inom Miljöbrons 

delregionala projekt 
Projektutförare - 

K2 Tydliggöra och samköra 
digitaliseringslösningar i 
samband med annat pågående 
projekt inom området. 

Finansiär/Projektledning 
Digitala processer  

- 

K3 Booster. Skapa checklista för 
att köra Booster. Digitalt vs. 

Projektpart (Drivhuset)  
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Fysiskt eller kombinerat. 

K4 Vilka fler krav på E-
learningen kan ställas? 

  

 
 
4.2 Projektkrav 

 

ID Krav Kravställare Prioritet 
K5 Förbättra hållbarhetskompetens i 

regionens näringsliv 
Finansiär - 

K6 Förbättra kompetensförsörjningen 
i regionen 

Finansiär - 

K7 Vilka fler krav ställs på projektet 
och av vem? 

  

 

4.3 Förutsättningar 

Krav 
ID 

Beskrivning 

K1  

K2  

K3  

K4  

K5  
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K6  

K7  

 
 
 
 

5 Organisation och bemanning. 

5.1 Roller, ansvar och befogenheter 
I projektorganisationen kan man alltid delegera ansvar och befogenheter vidare 
till någon annan gruppering i organisationen. Det behöver då tydliggöras att man 
ändrat på ansvar och befogenheter. 

5.1.1 Schematisk bild över projektorganisationen 
 

Bild 1. Projektorganisation 
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5.2 Projektorganisation 
 

Roll Organisation/verksamhet/person 
Finansiär Fyrbodals kommunalförbund 
Representant för finansiär Anna Lärk-Ståhlberg 
Projektägare Miljöbron 
Projektbeställare Miriam Márkus-Johansson, VD Miljöbron 
Styrgrupp Representanter från offentligt- och privat näringsliv 

och akademi 
Projektledning Utsedd av Miljöbron 
Projektgrupp Anställda på Miljöbron samt anställd hos 

projektpartner Drivhuset HV 
Referensgrupp ? 

Biträdande projektledare Konsult 
Projektcontroller Miram Márkus-Johansson, VD Miljöbron 
Effekthemtagningsansvarig ? 

 
5.2.1 Finansiär 
Möjliggör finansiering av investeringen. Finansiären ställer oftast motkrav att 
projektet ska medfinansieras av mottagaren. 

Ansvar 
 Att projektdirektivet är tydligt 
 Att det finns tydliga projektkrav 

Befogenheter 
 Att avsluta projektet 

 
5.2.2 Representant för finansiär 
Följer upp finansiering av investeringen. Representanten för finansiären ställer 
oftast krav på rapportering och insyn. 

Ansvar 
 Att projektdirektivet följs 
 Att projektkrav följs 

Befogenheter 
 Att rapportera avvikelser 

 

5.2.3 Projektägare 
Projektägaren kan ses som projektets sponsor och har det övergripande ansvaret 
för projektet i sin helhet inom Miljöbron. 

Ansvar 
 Juridiskt ansvarig mot finansiär 
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Befogenheter 
 Att inkomma med förändringsbegäran till projektbeställaren. 

 
5.2.4 Projektbeställare 
Projektbeställaren är en viktig projektroll som är en del av beslutsgruppen och den 
som är ytterst ansvarig för projektet. Det är även den rollen som tar fram projektets 
mål och effekter. Projektbeställaren kommer i stort sett alltid från verksamheten 
och har en högre chefsposition. 

Ansvar 
 Projektbeställningen i sin helhet 
 Att effektmålen ska definieras 
 Att sätta projektets prioritet i förhållande till annat 

som pågår i samverkansorganisationen och hos 
dess medlemmar 

 Att förankra projektet i ledningen, hos samtliga medlemskommuner 
och hos andra intressenter 

 Att bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som kan påverka projektet 
 Rapportera projektstatus till representant för finansiär 

Befogenheter 
 Initiera/avsluta projektet. 
 Tillsätta/avsätta styrgruppsmedlemmar 
 Tillsätta/avsätta projektledare 
 Justera projektbudgeten 
 Tar beslut om grindpassage eller eventuell nedläggning 

 
 

5.2.5 Styrgrupp 
Projektets styrgrupp är en del av beslutsgruppen. Det är den projektroll som tar 
beslut om förändringar i projektets tidsplan, budget eller mål. Projektbeställaren 
är i stort sett alltid en del av styrgruppen. 

Ansvar 
 Att projektmålen sätts utifrån effektmålen 
 Att säkerställa att investeringen uppnår förväntad nytta 
 Att bevaka att projektet följer tidplan 
 Att arbeta med projektledaren och finnas som stöd till denne genom hela projektet 
 Att hantera intressekonflikter 
 Att prioritera mellan tid, kostnad och omfattning 
 Att se till att det finns resurser till projektet 
 Att bevaka andra satsningar och omvärldsfaktorer som påverkar projektet 

 

Befogenheter 
 Tillsätta/avsätta projektledare 
 Tillsätta/avsätta projektmedlemmar 
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 Godkänna slutrapport 
 Tillser att det finns mottagare av projektet vid avslut 

 
5.2.6 Projektledning 
Projektledning omfattar såväl projektledaren som biträdande projektledare. 
Projektledningen är den projektroll som har det taktiska ansvaret. Det är den 
rollen som ser till att arbetet utförs inom den angivna tidsramen och budgeten 
samt beslutad prioritering. Projektledaren rapporterar till styrgruppen. 

Ansvar 
 Att projektmålen uppnås 
 Att planera projektet 
 Att leda projektet i enlighet med beslutad budget, tid och omfattning 
 Tillse att styrgrupp och projektbeställare har tillräckligt med 

beslutsunderlag inför varje enskilt beslut i projektet. 
 Att ge styrgrupp en status med överenskommet intervall, på tid, 

kostnad och omfattning. 
 Att föredra projektstatus, beslutsunderlag, riskanalys på styrgruppsmöten 
 Riskhantering 
 Konflikthantering 
 Att hantera intressenter samt kommunikation med dessa 
 Att koordinera arbetet i projektet 
 Leverans av projektets resultat 
 Att författa en slutrapport med tillhörande lärdomar och erfarenheter 
 Att tillse att projektgruppen får jobba i lugn och ro, dvs 

rapportera eventuella konflikter som finns högre upp i 
organisationen till strygruppen 

 Att ansvara för att projektet har resurser med rätt kompetens och tid 
 Att planera, leda och kalla till projektmöten 

Befogenheter 
 Fatta beslut inom ramen för projektets budget, tid och omfattning 

 
 

5.2.7 Projektgrupp 

Ansvar 
 Att vara medskapande i resultatets funktionella innehåll och användning 
 Att agera som projektets informationskanal 
 Att säkerställa att tilldelade uppgifter utförs enligt projektplanen 

Befogenheter 
 Föreslå förändringar till projektledningen i syfte att säkerställa projektmålen 

 

5.2.8 Referensgrupp? 
Referensgruppen ger stöd till projekt och projektledare genom att bidra med 
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kompetens och kunskap. Den fungerar som en rådgivare och kan under 
projektets gång bidra med idéer, förslag och synpunkter. 

Ansvar 
 Att säkerställa att de resultat som projektet tar fram är användbara
 Att agera som projektgruppens informationskanal vad gäller

att hämta in erfarenheter/önskemål från medlemmarna.
 Att vara rådgivande avseende resultatets funktionella innehåll och användning

Befogenheter 
 Föreslå förändringar till projektledningen i syfte att säkerställa ett gott och

användbart resultat från projektet

5.2.9 Projektcontroller 
En projektcontroller hjälper till att analysera det ekonomiska utfallet av projektet 
och ser till att projektledningen har den ekonomiska information som behövs. 

Ansvar 
 Uppdatera projektledningen månadsvis med intäkter och utgifter
 Vara behjälplig med att sammanställa rekvisition när det är dags för avrop

Befogenheter 
Inga befogenheter 

5.2.10 Effekthemtagningsansvarig 

Effekthemtagningsansvarig är den som har ansvaret för effekthemtagning 
utifrån projektets effektmål och de effektmålsindikatorer som är framtagna. 
Effekthemtagning görs efter projektet avslutas och ska göras av ordinarie 
linjeverksamhet. 

Ansvar 
 Beskriva och kommunicera krav avseende effektmålsindikatorer och förändringsbehov
 Bedöma möjlighet att nå effektmål
 Ta fram en effekthemtagningsplan (hur effekthemtagning skall ske)
 Gör effektmålsutvärdering och rapporterar utfall för effektmål till projektbeställare
 Ansvarar för att redovisa effektbolslut för projektbeställare

Befogenheter
 Skapa förslag för åtgärder som säkerställer effekthemtagning till projektledningen
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5.3 Bemanningsplan 

 

Roll Bemannas av 
Projektägare Miljöbron och Drivhuset HV 
Styrgrupp Ann-Charlotte Karlsson, Industriell utvecklare, Kommunikatör 

IUC Väst 
 Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare Tanums kommun 
 Kristina Eriksson, Projektledare ProdEx/ProdEko HV 
 Charlotte Eisner, Tribe Leader Brand Activation NEVS 
 Jenny Christensen, Näringslivsstrateg Färgelanda kommun 
 Ingrid Backman, Projektledare Tillverka i trä 

(Steneby/Innovatum) GU 
Projektledare David Sjöqvist, Affärsutvecklare, Miljöbron 

Projektcontroller Miram Márkus-Johansson, VD Miljöbron 

Projektgrupp Helena Callstam, Verksamhetsutvecklare, Miljöbron  
 Melinda Ingvarsson, Drivhuset HV 
 Elin Ekström, Studentmedarbetare, Miljöbron 
 Carl Johannesson, Pratikstudent, Miljöbron 
Effekthemtagningsansvarig Miriam Márkus-Johansson, VD Miljöbron 

 
6 Tidplan 
6.1  Beslutspunkter 

 

Beslut Beslutsfattare Tidpunkt 
Projektplan fastställd Styrgrupp 2020-09-04 
Kommunikationsplan fastställd Styrgrupp 2020-09- 
Delleverans 1 godkänd Styrgrupp 2020-09-04 
Delleverans 2 godkänd Styrgrupp 2020-12-04 
Kommunikationsplan fastställd Styrgrupp 2020-12-20 
Delleverans 3 godkänd Styrgrupp 2021-05-06 
Delleverans 4 godkänd Styrgrupp 2021-09-24 
Slutrapport godkänd Styrgrupp 2022-01-31 
Slutrapport godkänd Representant för finansiär 2022-01-31 
Effektbokslut godkänt Fyrbodals kommunalförbund 2022-? 
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6.2 Milstolpeplan 

 

Milstolpe Påbörjas Avslutas 
Finansiering säkrad utifrån projektplan 2020-04-01 2020-06-25 
Kickoff  2020-11-17 2020-11-18 
Rutinramverk 2020-05-01 2021-09-24 
Lansering av E-learningplattform 2020-05-01 2021-09-24 
 2020-07-01 2021-09-24 
Slutrapport presenterad för projektbeställare 2021-12-31 2021-12-31 

 
 

6.3 Aktivitetsplan 
 

Ej fastställd 
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7 Kostnader 
7.1 Budget 

 

Kostnadsslag År 2020 År 2021  Totalt 
Egen personal 
(löner inkl sociala avgifter) 

446 194 -  - 

Resekostnader 30 000    
Lokal 40 000    
IT, data, tele och admin 37 370    
Marknadsföring 5000    
Externa tjänster (köpta) 110 000    
Totalt 668 544 675 000  1 343 544 

 
7.1.1 Resursbudget 

Egen personal 
 

Roll Timkostnad 
(inkl soc avgifter) 

Antal 
timmar 

Kostnad 
pp 

Antal 
resurser 

Total 
kostnad 

Projektledare      
      

 

Externa tjänster* 
  

Beskrivning Timkostnad 
(inkl soc avgifter) 

Antal 
timmar 

Kostnad 
pp 

Antal 
resurser 

Total 
kostnad 

Stödtjänst: Melinda 
Ingvarsson, Drivhuset HV 

 Ca. 50h   22 000 

Revisionsarvode     2500 
EY bokföring och löpande 
rådgivning 

    12 000 

Externt köpta tjänster     65 000 
Övrigt     7000 
Totalt     1010 

 *Specificeringen gäller kostnader externa tjänster 2020 
 
 

7.2 Förväntad driftbudget 
Driftskostnad av E-learningplattform. 

Årlig driftskostnad  
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Antal år för drift  
 

7.3 Finansiering 
 

Finansiering - Typ av finansiering År 2020 År 2021 Totalt % 
Fyrbodals kommunalförbund 334 272 337 500 671 772 50% 
Miljöbron (VGR, lärosäten, partners etc.) 334 272 337 500 671 772 50% 
     

     
 

8 Rapporter och mottagare 
8.1 Återrapportering 

 

Rapportmottagare Representant för finansiär 
Rapportform Statusrapport, skriftlig redovisning. 
Statusrapportform Skriftlig statusrapport utifrån mall 
Intervall för statusrapport Ca 6mån intervall 
Ansvarig Projektbeställare 

 
Rapportmottagare Projektbeställare 
Rapportform Statusrapport, muntlig redovisning 
Statusrapportform Muntlig redovisning utifrån mall 
Intervall för statusrapport Ca 6mån intervall 
Ansvarig Styrgrupp 

 
Rapportmottagare Styrgrupp 
Rapportform Statusrapport 
Statusrapportform Muntlig redovisning utifrån mall 
Intervall för statusrapport Ca 3 mån intervall 
Ansvarig Projektledare 

 

8.2 Mottagare och överlämning 
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9 Kommunikation och kvalitetssäkring 

9.1 Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen specificeras i ”FyrboTurbo – 
Kommunikationsplan”. 

9.2 Ändringshantering 
 

9.2.1 Process 
 
 

9.2.2 Roller 
 

Roll Beskrivning Bemannas av 
Beställare av förändring Den person/grupp som har rätt an 

inkomma med en 
beställning/behov av att förändra 
beslutet 

Projektbeställare, 
styrgrupp, referensgrupp 

Mottagare av 
förändringsbegäran 

Den person som mottar 
beställningen på förändring och 
ansvarar för att vidarebefordra 
förändringsbegäran till 
beslutsfattare 

Projektledare 

Beslutsfattare av 
förändringsbegäran 

Den person/grupp som har rätt att 
fatta beslut om förändringen 
godkänns eller ej 

Styrgrupp, 
Projektbeställare, 
Representant för 
finansiär, Finansiär 



Publiceringsdatum 

2020-06-22 
Sida 23  (24) 

Projektnamn 

FyrboTurbo 
Dokumenttyp 

Projektplan 
Version 

1.1 

Utförare av förändring Den person/grupp som får i 
uppgift att utföra förändringen 

Projektledare 

9.2.3 Kontaktvägar 
Avsändare Mottagare Kontaktväg 
Beställare av förändring Mottagare av förändringsbegäran Kontakt med 

projektledare 
Mottagare av 
förändringsbegäran 

Beslutsfattare av 
förändringsbegäran 

Enligt mandat 

Beslutsfattare av 
förändringsbegäran 

Utförare av förändring Kontakt med 
projektledare 

Utförare av förändring Beställare av förändring Enligt mandat 

10 Riskhanteringsplan 
Projektledaren är ansvarig för att åtgärda riskerna med hjälp av 
projektbeställare, styrgrupp och projektgrupp. 
S står för Sannolikhet som bedöms på en skala från 1-5 där 1 är lägsta och 5 är högsta. 
K står för konsekvens som bedöms på en skapa från 1-5 där 1 är ingen och 5 är 
omfattande R står för riskvärde och är värdena för sannolikhet och konsekvens 
multiplicerade. 

 Ett riskvärde mellan 1-6 anses vara lågt (projektledares befogenheter)
 Ett riskvärde mellan 8-12 anses vara medel (styrgrupps befogenheter)
 Ett riskvärde mellan 15-25 anses vara högt (projektbeställares

befogenheter)  

För riskhanteringsplan se ”FyrboTurbo – Riskhantering”. 
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11  Godkännande 
Godkännande av projektplan görs av projektbeställare i samråd med styrgruppen. 

Miriam Márkus-Johansson, 
projektbeställare 

David Sjöqvist, projektledare 

Datum 
Stad 

Datum 
Stad 

2020-09-04
Trollhättan
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