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Kungsbacka Kommun
Kungsbacka är en växande kommun med 77 000 invånare.
Lisa Håkansson är projektledare med ansvar att samordna Kungsbackas deltagande i SPI 2013 och
2014. Ett drygt 60-tal svar har kommit in båda åren. Kungsbacka utsågs till årets kvalitetskommun
år 2011 och vid jämförelser år 2013 framstod Kungsbackas projektmognad som högre än snittet.

Kungsbacka har valt att skicka ut enkäten till representanter från alla kommunens förvaltningar och
till personer på olika befattningar. På så sätt kan Kungsbacka jämföra den självskattade
projektmognaden inom olika områden. Diagrammet nedan illustrerar skillnaden mellan projekt
som hanterar IT respektive verksamhetsutveckling.
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Kungsbacka har en beställar-utförarmodell där Serviceförvaltning tillhandahåller intern service för
kommunens verksamheter. Där finns också ett projektkontor med projektledare och projektstöd.
Projektkontoret ansvarar för kommunens gemensamma projektmodell och bidrar också till
utvecklingen av kommunens projektverksamhet.
Lisa Håkansson och hennes kollegor kommer med stöd av Baselines rapport att presentera
resultatet av projektmognadsenkäten i olika interna forum. År 2013 gjorde Kungsbacka sin första
mätning och fick då en möjlighet att jämföra olika områden internt och även externt med andra
kommuner och organisationer. Då gjordes inga konkreta åtgärder. I år är Kungsbacka däremot
moget att fokusera och konkretisera vad de behöver göra för att bli bättre. I Kungsbacka har många
anställda genomgått en grundläggande utbildning i Kungsbackas projektstyrningsmodell. Med hjälp
av SPI kan Kungsbacka se vilka områden som kommunen utveckla vidare. Exempel på områden som
projektkontoret kommer att jobba med är vikten av att göra riskanalyser och metod för detta, att
arbeta i styrgrupp samt nyttorealiseringsprocessen. Kungsbacka hoppas kunna få flera idéer då
man senare i höst ska ha ett erfarenhetsutbyte med Göteborgs stad, som också deltagit i SPI 2013
och 2014.

