
      

Projektledarinstruktion för sociala investeringar 
 

Startpunkt: Ansökan är beslutad i Kommunstyrelsen. Det är en fördel om tilltänkt projektledare 

finns med redan under ansökningsskrivandet. Projektledaren bör börja 1-2 månader innan övriga 

projektmedarbetare börjar och satsningen officiellt startar. 
 

Innan satsningen påbörjas: 

 Vem är projektägare? 

 Vem fattar beslut om ekonomi, personal, verksamhet? 

 Hur ser ledningsstrukturen ut? Vem rapporterar projektledaren till? 

 Behövs en referensgrupp till satsningen? Vad är i så fall syftet? Vilka ska ingå? 

 Hur ofta ska projektledare och personal träffas, inklusive APT? 

 Tydliggöra ansvar mellan projektledare och anställande chef i anställningsprocessen av 

projektmedarbetare och genomför rekrytering av projektmedarbetare 

 Hur ska satsningen dokumenteras? Säkerställa förvaring och hantering (arkivskåp) 

 Konstruera samtyckesblankett (mall finns) 

 Säkerställa lokal – rigga för ”verksamhetsredo” (inventarier, teknik osv.) 

 Få tillgång till w3d3-ärendet (Ks-ärende) för satsningen 

 Beställa attesträtt och beställnings-id till projektledare 

 Beställa telefon, dator, mailadress etc. (om delegation från anställande chef) 
 

Ansvar för projektledaren under satsningen: 

 Ta fram kommunikationsplan för satsningen (mall finns) – kontakta informationsstrateg  

 Säkerställa förankring av projektet i befintliga verksamheter berörda av projektet 

 Förbereda för utvärdering i utvärderingsverktyg och säkerställ insamling av data 

 Skapa en övergripande planering för hela projektet (mall finns) 

 Upprätta kort- och långsiktiga mål, bryta ner målsättning i ansökan 

 Genomföra riskanalys tillsammans med involverade aktörer 

 Hantera budgeten för satsningen i samråd med förvaltningsekonom 

 Skriva halvårsredovisning innehållande samtliga aktivitetsmått och överenskomna 

effektmått för rapportering (deadline 15/1 och 15/9) 

 Ansvara för avgränsning – aktiviteters innehåll och medarbetarnas arbetsuppgifter 

 Påbörja struktur för implementering av satsning i ordinarie verksamhet 

 Stämma av med förvaltningschefer när behov finns (i övrigt 1 gång per termin för 

avstämning av samtliga sociala investeringar) 

 Leda och följa projektets utveckling mot de målsättningar och det uppdrag som finns 

formulerat i ansökan (säkerställa programtrohet) 

 Leda regelbundna avstämningar med projektmedarbetarna 

 Säkerställa upprättande av nödvändiga rutiner 

 Bistå anställande chef underlag till utvecklings- och lönesamtal samt kompetensutveckling 


