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1. In
nlednin
ng
1.1

Re
egler förr projekttplanen

Projektplannen ska fasttställas av styrgruppen
s
n. Detta doku
ument ska
inte föränddras under projektets
p
gåång. Eventuuella avvikeelser från
projektplannen beslutas av styrgru
uppen och ddokumenteraas i
styrgruppssprotokoll.
Om projekktplanen av något skäl ändå
ä
måste revideras ska beslut
tas i styrgrrupp. Versio
onsbeteckniingen ska upppdateras och
ändringen ska tydligt framgå i deet reviderade
de dokumenttet.

1.2

Ve
ersionsb
beteckning

Detta dokuument har följande
fö
histtoria:
Version A
Anledning
1.0
F
Första utkasst efter godk
kännande avv
pprojektdirek
ktivet xxx20
015
1.0
G
Granskad av
v styrgruppeen

Vem
LK

1.1

R
Revideringaar

LK

Datum
2015-05-27
2015–
052015

1.1

P
Projektplan godkänd av
v styrgruppeen
LK

2015-12-02

BE

2. Projekttets ba
akgrun
nd och
h
cessen
n
projektproc
2.1

Ba
akgrund
d

Arbetet meed barn och
h ungas delaaktighet starrtades som en
e del av
KF-uppdraaget att arbeeta efter Kultur i ögonhhöjd, staden
ns
strategiskaa plan för baarn- och ung
gdomskultuur 2009-2012. Där
anges ett nnytt mål att barn
b
och un
nga har rätt att vistas i trygga
t
och
kreativa m
miljöer som är
ä utformad
de utifrån deeras behov bland
b
annat
vad gäller skolan, inom bostadsbebyggelse ooch förändringar av
g från stadslledningskon
ntoret
den offentlliga miljön.. På uppdrag
organiseraades ett nätv
verk, Staden
n i ögonhöjdd, med medaarbetare
från olika fförvaltningaar med foku
us på stadsuutvecklingsffrågor.

Staden i öggonhöjds sy
yfte är att uttvecklas till att vara en katalysatorr
i stadsutveecklingsfråg
gor för att beelysa barns och ungas behov
b
och
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stärka deraas delaktighhet .Som ett led i formal
aliseringen av
a Staden i
ögonhöjd fformerades en styrgrup
pp under leddning av
stadsledninngskontorett med centraal strategiskk kompetenss.
Under våreen 2015 fatttade styrgru
uppen beslutt om att ge Staden i
ögonhöjd een paraplyfuunktion för att kunna oomhänderta följande
uppdrag gäällande barnn och unga i stadsplaneeringen som
m utpekades
i stadens buudget för 20015:


Staadsbyggnadssnämnden, exploaterinngsnämnden
n och
traffiknämndenn ska tillsam
mmans med stadsdelsnäämnderna
inleeda arbetet med
m att utveckla nya m
metoder för dialog
med barn och unga
u
och medborgarde
m
eltagande i
planneringen. Till
T exempell kan processser där detaaljplaner
föreegår markannvisningar testas.
t



Staadsbyggnadssnämnden, trafiknämnd
t
den och
expploateringsnnämnden ska tillsammaans med
soccialnämndenn ta fram rik
ktlinjer för hhur en
barrnkonsekvennsanalys kan användas för att innaan
expploatering belysa
b
påverrkan på ung a.

För att kvaalitetssäkra metoder
m
och
h arbestsätt som Staden
ni
ögonhöjd kkommer att ta fram föreeslås fortlöppande avstäämningar
med stadenns barnombudsman sam
mt projekt sså som SAM
MSSkolplanerring Stockhoolm, sammaarbetesgrupppen- försko
olor skolor
med flera.
Stadens beerörda förvaaltningar skaa i och medd detta projekt
utvecklas ssom beställaare av analy
yser och tjännster inom detta
d
område. Det sker blannd annat gen
nom att studdera goda ex
xempel
och erfarennheter där barn
b
och ung
gas behov ooch delaktig
ghet i
stadsutveckklingsproceesser har han
nterats på ettt bra sätt. Dessa
D
goda
exempel occh erfarenheeter ska tillssammans m
med ny meto
odkunskap
och medveetenhet om FN:s
F
barnko
onvention ooch barns räättigheter
spridas till medarbetarrna på berörrda förvaltnningar.
Utifrån de olika projekkten utveck
klas en gemeensam meto
odkunskap
o
i stadens föörvaltningarr om hur baarns och unggas behov och
delaktighett görs till enn naturlig deel i stadsutvvecklingspro
ojekt.
Kunskapenn ska bland annat resulttera i framtaagande av rutin
r
för
beställarstööd och prakktiska arbetssverktyg förr hantering av
a
frågorna.
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Projektet sska leda till uppfyllande av ett antaal effekt- reespektive
projektmåll.
Arbetet ledds av stadsb
byggnadskontoret där N
Niklas Sven
nson är
samankallaande i styrg
gruppen och
h Lisa Klinggwall för
arbetsgrupppen.

2.2

Nu
uläge

Stadens buudget för 20
015 har titeln ” Ett jämllikt och hålllbart
Stockholm
m” där lyfts följande fraam:
”Barns rätttigheter skaa stärkas. Allla barn har rätt till ett rikt
r liv
med god tiillgång till exempelvis
e
lek, kultur ooch idrott. Barns
B
miljöer såssom förskolle- och skolgårdar ska fförbättras, avgifter
a
hållas lågaa och hinderr för deltagaande i aktiviiteter tas bo
ort.
Stockholm
m behöver fller mötesplaatser för barrn och ungaa, inte minstt
för flickor och hbtq-personer. Staaden komm
mer aktivt attt verka för
minskad b arnfattigdom
m med såvääl generella insatser som
m genom
det socialaa arbetet.”
”Barns rätttigheter skaa särskilt värrnas och åtggärder som gör att
varje barn möter en go
od framtid ska
s prioriterras. Stockho
olm ska
vara en staad där alla familjer,
f
oav
vsett konsteellation, ska behandlas
lika. I Stocckholm ska goda uppvääxtvillkor ggälla, oavsettt var i staden en växxer upp. Staaden tillsätteer en barnom
mbudsman. Ett
handlingspprogram förr barns rättig
gheter och iinflytande, med
m
utgångspunnkt i barnko
onventionen
n, ska utarbeetas i dialog
g med barn
och unga.””
Vid styrgruuppsmötet den
d 31 marss 2015 fattaades beslut om
o fortsatt
arbete för Staden i ögonhöjd, mot bakgrund av KF:s rev
viderade
beslut om Kultur i ögo
onhöjd, sam
mt förtydligaandet i budg
geten 2015
att arbeta i enlighet med
m FN:s barrnkonventioon.
Denna proj
ojektplan är en konsekv
vens av det bbeslutet.

2.3

Ad
dministrrativa up
ppgifter

Projektets namn är Staden i ögon
nhöjd
Projektets diarienumm
mer är 2014–15974–300 och är diarriefört hos
Stadsbygggnadskontorret.
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2.4

Prrojektpro
ocessen
n och be
eslutspu
unkter

Projektet fö
följer Lilla Rattens
R
projektprocess.. I projektet ingår fem
beslutspunnkter där besslut tas om övergång
ö
tilll nästa fas. I bilden
nedan är beeslutspunktterna markerade som B
B0 till B5.
Beslutspunnkterna B0 till
t B5 förkllaras i tabel len nedan.
Besluts- B
Beskrivningg
punkt
B0
B
Beställaren beslutar att
ppåbörja projjektet.
B1
P
Projektdirekktivet
ggodkänns. OK
O för att
ppåbörja
pprojektplaneeringen.
B2
P
Projektdirekktivet revideeras
fför att ge Stiiöh en
pparaplyfunkktion och lyffta
in BKA arbeete och
ddialogarbetee.
B3
P
Projektplaneen godkänn
ns
ooch fastställls av
sstyrgruppenn.
O
OK för att genomföra
g
pprojektet.
B4
P
Projektet goodkänns av
sstyrgruppenn.
B5
S
Slutrapporteen godkännss av
sstyrgrupp. Arbetsgrupp
A
pen
bber om nytt uppdrag.

Beslu
utas av Pla
anerat
besslutsdatum
Styrgrruppen 201
14-01-19
Styrgrruppen 201
14-05-26

Styrgrruppen 201
15-03-31

Styrgrruppen 20x
xx-xx-xx

Styrgrruppen 20x
xx-xx-xx
Styrgrruppen 20x
xx-xx-xx

3. M
Mål
3.1
-

-

Efffektmål

Bidra tiill att stadenss förvaltningar och bolagg i
stadsutvvecklingsproojekt uppfylleer kraven i FN
FN:s barnkon
nvention
samt Kuultur i ögonhhöjd.
Stärka bbarns och unngas behovsu
uppfyllnad occh delaktigheet i
stadsutvvecklingsfråggor.
Stärka bbarns perspekktiv och barn
nperspektiveet i genomförrande av
stadsutvvecklingsproojekt med hjäälp av bland aannat
barnkonnsekvensanallyser (BKA) och dialog.
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3.2
-

-

Prrojektmå
ål

Skapaa praktiska arbetsverkty
a
yg för dialogg,
kunskkapsinhämtn
ning och anaalys kring bbarns och un
ngas
delakttighet och behov,
b
samt identifiera relevanta säätt att
implem
mentera och
h följa upp slutsatsernaa i
stadsuutvecklingsp
projekten.
Vägleedning för fu
unktion, inn
nehåll och uutformning, då det
komm
mer till försk
kole- och sk
kolgårdar.
Studerra samutnytttjande/relattionen till alllmänna lek
k-, park och
idrottssytor.
Förtyddliga markaanvisning-/p
planeringsprrocessen meed aktörer,
skedenn, dialog (barn och ung
ga).
Utform
ma rutin förr beställarstö
öd vad gälleer
barnkoonsekvensaanalyser (BK
KA).
Genom
mföra minst en spridnin
ngskonferenns för de meedarbetare
inom sstadens förv
valtningar occh bolag som
m är berörd
da i
stadsuttvecklingsprojekt.

4. Projekttbeskrivning
g och
änsnin
ngar
avgrä
4.1 Be
eskrivning och omfattn
ning på
projekttet
Arbetsgrupppen anlitad
de under våren 2015 W
White arkitek
kter för att
ta fram en utredning gällande
g
förrskole-och sskolgårdar. Uppdraget
var att ta fr
fram vägledn
ning samt utreda
u
frågorr kring:
- Vägledniing för funk
ktion, innehååll, och utfoormning.
- Samutnyt
yttjande/relaation till allm
männa lek-, park- och idrottsytor.
i
- Utreda frrågorna krin
ng drift och ekonomi dåå det komm
mer till
samnyttjannde.
- Förtydligga markanviisning-/plan
neringsproceessen med aktörer,
a
skeden, diaalog (barn och
o unga)
- Samordnning med pro
ojektet Skollplanering SStockholm
- Samordnning med Deen gröna pro
omenadstadden och övriiga
styrdokum
ment inom sttaden.
- Lagstöd

Under höstten 2015 ko
ommer arbeetsgruppen aarbeta vidarre med att
ta fram proocesstöd, beeställarstöd och checkliistor för hurr staden
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ska arbeta med barn och
o ungdom
msdialog sam
mt
barnkonsekkvensanalysser (BKA) i tidiga skedden.
Arbetsgrupppen komm
mer även vid behov tillsäätta referen
nsgrupper
inom varjee kontor/ förrvaltning saamt med peddagoger för att på så
sätt säkersttälla arbetsggruppens slu
utsattser. Vaarje referen
nsgrupp
leds av denn person som
m företräder kontoret/fförvaltningeen.
Återrapporrtering sker till projektlledare samtt arbetsgrupp
pen vid
ordinarie m
mötestider.
Arbetsgrupppen bjuderr även in soccialförvaltni
ningen för attt
säkerställa deras expertis.
En analys aav liknandee pågående arbeten
a
inom
m staden so
om kan
vara intressanta för upppdraget kom
mmer genoomföras. Varje
kontor/förvvaltning kann välja att bjjuda in gästtande medarrbetare
med speciaalkompetens till arbetsg
gruppen berroende på vilka
v
ämnen som
m ska avhanndlas. Dessaa experter biidrar med siin tid, utan
ersättning.

4.2

Må
ålgrupp för projjektresu
ultatet

Projektets resultat, som
m är ett styrrdokument, ska tillämp
pas av
stadens sam
mtliga kontoor/förvaltnin
ngar då det kommer tilll att
uppfylla deet KF besluttade och i Kultur
K
i ögoonhöjd utpek
kade mål 4,
Barns och ungdomars behov beak
ktas vad gälller de fysisska miljöer
där barn viistas.
Styrdokum
mentet komppletteras meed kontor/ föörvaltnings specifika
beställarstööd samt cheecklistor.

4.4

Av
vgränsningar

Projektets fokus ligger på barns och
o ungas bbehov och deelaktighet i
stadsutveckklingsfrågor.
Inom budggetramen förr projektet finns
f
inte reesurser för att
a bidra till
genomföraandet av barrnkonsekven
nsanalyser, dialoger, workshops
w
och så vidaare i enskildda stadsutveecklingsprojjekt.
Projektets utveckling av rutiner för
f beställarsstöd kommeer
emellertid att underlättta arbetet i övriga staddsutveckling
gsprojekt.
Projektet ska inte varaa remissinsttans till staddsutveckling
gsprojekt.
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5. A
Aktivite
ets- oc
ch tids
splan
















5.1

Staartmöte för styrgruppen
n 1:a halvåre
ret 2014, meed förslag
om
m stadens forrtsatta arbette med frågoorna, samt
ställlningstagan
nde kring prrojektets for
ortsättning eller avslut.
Revviderat projjektdirektiv 2:a kvartallet 2015
Proojektplan 2:a kvartalet 2015
Koonsultutredn
ningar pågårr1:a kvartaleet 2015
Sam
mmanställn
ning av konssultarbeten 1:a kvartaleet
Revvidering av
v utredning 2:a
2 kvartaleet 2015
Arbbete gälland
de tidig barn
n- och ungddomsdialog samt
barrnkonsekven
nsanalyser (BKA)
(
starttas 3:e kvarrtalet 2015
Refferensgrupp
per per förvaltning/konntor samt peedagoger
starrtas 1:a kvaartalet 2016.
Utrredningen förskolef
sko
olgårdar, BK
KA arbetet samt
arbbetet gälland
de tidig barn
n- och ungddomsdialog summeras
i ettt eller fleraa dokument-- 23:a kvartaalet 2016
Be ställarstöd/p
processtöd samt
s
checkllistor till diaalog och
BK
KA tas fram 2:a kvartalet 2016
Dookument/ Do
okumenten gällande Baarnkonsekv
vensanalys
ochh Tidig barn
n och ungdo
omsdialog
Be slut om vid
dare uppdrag
g 2:a kvartal
alet 2016
Be slut 3:e kvaartalet 2016
•
Spridn
ningskonfereens 3-4:e kvvartalet 2016

Ak
ktivitetsplan och
h milsto
olpar

Aktivitetspplanen finnss som bilagaa till denna projektplan
n och har
namnet ”A
Aktivitetsplaan projekt
Kompetennsförsörjning
gsprocessen
n”. Denna kkommer att lyftas
l
in i
projektgruuppens möteesprotokoll och
o där upppdateras löp
pande.
Följande m
milstolpar ärr inplanerad
de under proojektet:
 Milstolppe 1 – Projeektplan godk
känd av styrrgrupp – 20
0xx-xx-xx
 Milstolppe 2 – Undeerlagsrapporrt Skol-/försskolegårdarr godkänd
av styrgr
grupp
 Milstolppe 3 – Skeleettdokumenttet Integreraad
barnkonnsekvenspro
ocess och dialog och goodkände av styrgrupp
 Milstolppe 4- Slut dokumenten
d
n-, Staden i öögonhöjd- integrerad
i
barnkonnsekvenspro
ocess och dialog godkännd av styrgrrupp
 Milstolppe 5 Slut do
okumentet laayoutas
 Milstolppe 6 Slut do
okumentet sk
kickas ut påå samråd
 Milstolppe 7 – Slut dokumentet
d
Staden i öggonhöjd inteegrerad
barnkonnsekvenspro
ocess och dialog beslutaas
Lilla ratten
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 Milstolppe 8 – Dokuumentet Stad
den i ögonhhöjd, integreerad
barnkonsekvensprocess och diaalog trycks
 Milstolppe 9 – Spridnningskonferrens

5.2

Tid
dsplan

Projektet startade den 2014-01-01 och arbetssgruppens fortlevnad
f
beslutas effter varje levverans.

5.3

Prrojektgo
odkännande och
h projekttavslut

Slutligt proojektgodkännnande ansees föreligga när:
 Projektm
målen är upppnådda
 Samtligaa leveranserr har godkän
nts av styrggruppen
 Förvaltnningsorganissationen harr tagit emott projektresu
ultatet och
skriftligeen tagit på sig
s ansvarett att förvaltaa detta.
 Utbildniing/spridninngskonferen
ns av använddare har skeett
Projektgoddkännande görs
g av styrg
gruppen utiifrån underlag enligt
mallen ”prrojektgodkännnande”. Vid
V projektgoodkännandeet har
beslutspunnkt 4 passeraats. Projekteet avslutas nnär
projektgoddkännande skett
s
och slu
utrapport skkrivits. Projeektet kan
också avsluutas genom
m att det lägg
gs ned vid nnågon av
beslutspunnkterna.

5.4 Fö
örutsättn
ningar fö
ör att prrojektet ska
s
lyckas
Förutsättniingarna för att projekteet ska lyckass, d.v.s. nå de
d uppsatta
målen på dden tid och budget
b
som
m anges i proojektplanen,, är att:
 Dokumeenten/Dokum
mentet färdigställs ochh beslutas i på
p lämplig
nivå. Proojektledarenn kan avsättta 50% av siin arbetstid för
projektett.
 Projektm
medlemmarnna kan avsäätta den tid ssom angivitts i
projektpplanen för deetta projekt.
 Referenssgrupper fråån bland ann
nat stadsdellsförvaltnin
ngarna,
arbetsgruuppens förvvaltningar/ kontor
k
samtt för pedago
oger inom
staden bildas.
 Ledninggsgruppen faattar beslut om att alla avdelnings-- och
enhetschhefer ska föllja de nya rååden.

6. Prrojektbudge
et
Varje förvaaltning bidrrar med 50 000
0 SEK peer verksamt år, SLK
undantagett. Varje ensskild förvalttning/ kontoor debeterass då det
kommer tilll projektetss utgifter.
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6.1

Prrojektets
s externa kostna
ader

Projektets totala exterrna budget omfattar
o
4500 000 SEK.. Budgeten
fördelar sigg enligt följjande:
 Kostnadd för externaa konsulter
 Kostnadder för sprid
dningskonfeerens
 Kostnadder för Studiieresor
 Övriga kkostnader
Budgeten sstäms av vid styrgrupp
psmöten. Om
m projektled
daren ser
eller har skkäl att anta att projektets kostnad kkommer att avvika
från budgeeten måste detta
d
omedeelbart rapporrteras till sttyrgruppen
i form av een ändringsb
begäran. Sty
yrgruppen ffattar sedan
n beslut om
hur avvikeelsen ska haanteras.

6.2 Prrojektets
s interna
a kostna
ader och
h
tidsåtgå
ång
I projektgrruppen ingåår 10 person
ner som sam
mtliga bidrarr med sin
tid. Totalt uppskattar vi att dessa kommer attt lägga 3-6 timmar perr
månad i prrojektet. Un
nder intensiv
va arbetsperrioder kan denna
d
tid
öka. Projeektledaren kommer
k
att lägga 20 tim
mmar per veecka i
projektet ooch projektk
koordinatorn
n 8 timmar per vecka. Varje
V
förvaltningg bekostar sin
s deltagarees arbetstid..

7. Projekttorgan
nisatio
on
Styrgruppeen leds av Niklas
N
Svensson, enhets
tschef, strateegi- och
utvecklinggsenheten, leedningen, Stadsbyggna
S
adskontoret.
Arbetsgrupppen leds av
v Lisa Kling
gwall, överssiktsplaneraare, med
hjälp av M
Mirja Dillén Tombs, pro
ojektkoordinnator Båda kommer
k
från, strateegi- och utvecklingsenh
heten, stadsbbyggnadsko
ontoret.

7.1

Be
emannin
ng

Följande ppersoner kom
mmer att beemanna rolleerna i
projektorgganisationen
n.
Roll
Beställare
Styrgruppen s ordförande
Styrgruppsm
medlemmar

Lilla ratten

Namn
Niklas Svensson
Niklas Svensson
Ebba Agerman
Marita An
nheim
Elisabeth Rosenquist

Förvaltning/Avdelning
Stadsbyggn
nadskontoret
Stadsbyggn
nadskontoret
Stadslednin
ngskontoret
Exploaterin
ngskontoret
Trafikkonto
oret

Per Enarssson
Patrik Liljjegren
Karin Aleberg-

Miljöförvaltningen
Kulturförvaaltningen
Socialförvaltningen
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Roll

Namn
Lövgren
Anna Lind
dvall Gräll
Kersti Rutthström
Eva Brostrröm
Gunnar Oh
hlsen

Förvaltning
g/Avdelning

Projektledaree
Projektkoorddinator

Lisa Kling
gwall
Mirja Dilléén Tombs

Stadsbyggnaadskontoret
Stadsbyggnaadskontoret

Arbetsgruppssmedlemmar

Lars Ström
m
Ulrika Petzelius
EmmaSun
ndström
Fariba Darryani
Ulrika Kvaartoft Kruså
Karin Axeelsson
Anneli Sjö
öberg
Anni Arneefjord
Maria KlavdianouLundell
Leila Massih
Christofferr Lindh
Sara Lagerrros

Exploatering
gskontoret
Trafikkonto
oret
Trafikkonto
oret
Trafikkonto
oret
Miljöförvalttningen
Kulturförvaltningen
Socialförvalltningen
Utbildningsförvaltningen
Idrottsförvaltningen

7.2

Utbildningsförvaltningen
Idrottsförvaltningen
Östermalmss sdf
Hägersten- Liljeholmens
L
sdf

Normalms sdf
s
E-Å-V sdf
Östermalmss sdf

Re
esurspla
anering

Samtliga reepresentanter i arbetsgrruppen reprresenterar siitt kontor/
förvaltningg och ansvarrar för att deras frågor lyfts i arbettsgruppens
arbete.
Namn
N

Aktivitetter

From
F
datu
d
m

Tom
datum
m

Antal tim
m % av
arbetstid

Lisa
L Klingwall

Projektleddare

201401-19

Tillsvidaree

20/veckaa

50

Mirja
M
Dillén
Tombs
T

projektkooordinator

201409-01

Tillsvidaree

8/vecka

20

ProjektP
deltagare
d

Arbetsgruuppen

201401-19

Tillsvidaree

3-6 /
månad
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8. Ä
Ändring
gar
Avvikelserr och beslutt om förändringar inom
m projektets ramar tas
upp i minnnesantecknin
ngar vid pro
ojektgruppssmöten och i
styrgruppssprotokoll vid
v styrgrupp
psmöten. O
Om ändringaarna
inverkar påå projektetss budget, tid
dplan, resurssåtgång elleer
omfattninggen av resulltatet så ska projektledaaren i lägesrrapporten
bilägga enn ändringsbeegäran som ska godkännnas av styrg
gruppen
innan projeektet får forrtsätta.
För att säkkerställa att projektet up
ppfyller proj
ojektmålen är
ä
kvalitetssääkringsarbettet viktigt.
Kvalitetssääkring sker i detta projekt genom aatt:
 Dokumeent som tas fram i projeektet granskkas av experrter utanför
projektggruppen. Deetta sker gen
nom referennsgrupper saamt
styrgrupppen.
 Styrgrupppen godkän
nner samtlig
ga leverans er i projekteet
 Projektpprocessen grranskas av styrgruppen
s
n för att säkerställa att
projekteet löper enlig
gt plan

10. R
Risker och be
eroend
den
De risker ssom bedömtts som allvaarligast och våra förslag till
åtgärder beeskrivs i nedanstående tabell.
Risker

Åtgärder

Många deltaagare i projektet riskerar
att fastna i anndra uppgifterr.

Inventera mööjliga ersättaree till
projektdeltaggare med
specialistkom
mpetens

Det finns riskk att
projektmedleemmarna inte kan avsätta
den uppskatttade tiden i prrojektet

Genom projeektplanens godkännande
godkänner beehörig chef up
ppskattad
tidsåtgång föör varje handlääggare.

11. Lö
öpand
de upp
pföljnin
ng,
styrning oc
ch plan
nering
g
11.1 Mö
öten och
h rapportering

Möten och d
dokument
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Frekvens

När

Ansvar
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gonhöjd Proje
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Möten och d
dokument

Frekvens

När

Ansva
ar

Arbetsgruppssmöten

2 ggr/månaad

Onsddagar
kl.9.330–
11.000

ktledare
Projek

Styrgruppsm
möten

Vid
beslutspunk
kterna

Statusrapportt till
projektledaree

2 ggr/månaad

Lägesrapportt till
styrgrupp

Vid
beslutspunk
kter

Projek
ktmedlem

Uppdatering av tidsplan

Vid behov

Projek
ktledare

Uppdatering av
aktivitetsplann

Vid behov

Projek
ktledare

Ändringsbeggäran

Vid behov

Projek
ktledare

Projek
ktledare
Onsddagar

Projek
ktmedlemmar

11.2 Prrojektadministra
ation
11.2.1 Do
okumentha
antering
För projekttet har den gemensamm
g
ma mappen Staden I ög
gonhöjd
upprättats ppå server Saamarbetspo
ortalen. Proj ektkoordinaator Mirja
Dillén Tom
mbs ansvaraar för uppdaateringen. H
Här ska alla dokument
d
i
projektet spparas. I dokkumentnamn
net ska verssion anges. Följande
undermapppar finns uppplagda:
 Projektpplan
 Projektddirektiv
 Utbildniingsmateriall
Barnkonseekvensanalyyser
Studier fråån Malmö saamt Göteborg
 Kallelserr
 Minnesaanteckningaar
 Press
 Övrigt
11.2.2 Dia
arieföring
Projektplann och projekktdirektiv kommer
k
att ddiariföras. Övriga
Ö
dokument som skapass i projektet överförs tilll arkivet näär projektet
är avslutat och formelllt stängt. Elller i enlighhet med styrgruppens
beslut.
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