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Mål och syfte
Passivhuscentrum Västra Götalands mål och syfte, som de formulerats tidigare i samarbete
med Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen och Alingsås Kommun.
Syfte
Projektets syfte är att:
• bidra till en reducering av koldioxidutsläppen och därmed en hållbar klimatutveckling
• öka och stärka marknaden för passivhus och energieffektiva hus på regional och
nationell nivå
• i enighet med Västra Götalandsregionens mål om fossiloberoende till år 2030 förbereda
byggnadssektorn inför den stundande omställning som krävs för att nå de satta målen
• öka konkurrenskraften inom den västsvenska byggnadssektorn
Mål
Projektets mål är att:
• genom att vara den pådrivande kraften i hållbart byggande, säkerställa en reducering av
koldioxidutsläpp inom byggnadssektorn
• genom fortsatt forskning, kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete
gentemot beslutsfattare och andra aktörer säkerställa passivhus som byggnadsstandard
och därmed bidra till en miljömässigt hållbar utveckling regionalt, nationellt och globalt
• utveckla och utvidga verksamhetens koncept till ”Passivhuscentrum Västra Götaland –
Institutet för hållbart byggande” som utöver passivhusteknik inkluderar miljöperspektiv
i flera delar av byggandet och brukandet av byggnaden;
• utbilda olika aktörer inom passivhusteknik och därmed tillförsäkra en välutbildad och
följaktligen konkurrenskraftig byggnadssektor.

Mål indikatorer
Antal nya nätverk eller samarbetsprojekt

Män

Totalt
15

Antal gymnasier i kompetenshöjande insatser inom
miljöområdet.

8

Antal kommuner i kompetenshöjande insatser inom
miljöområdet.

15

Antal tillfällen för resultatspridning (artiklar och
föredragningar)
Antal utbildningstillfällen på universitet/högskolor.
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Kvinnor

23
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Målgrupper
Målgruppen för projektets verksamhet är följande:
Kommuner: kommunala politiker och tjänstemän;
Beställare och fastighetsägare: både offentliga och privata;
Utbildningsanordnare: byggymnasier, universitet och högskolor, YH-utbildningar;
Entreprenörer och konsulter inom byggnadssektorn;
Byggherrar, fastighetsförvaltare, småhusleverantörer, hantverkare, arkitekter och
mäklare;
• Banker och allmänheten.

•
•
•
•
•

Plan inför 2013
Prioriterade processer under året
För att uppnå de identifierade visionerna och målen bör följande aktiviteter och processer
genomföras med följande prioritet:
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•

Arbeta fram en ny organisationsmodell med ett bredare partnerskap efter 2013
Aktivitet: Fortstätta samtalen med Lerums kommun, Västra Götalandsregionen och
Energimyndigheten m fl aktörer.

•

Färdigställa ny utställning samt ev filialer.
Aktivitet: Invigning av ny utställning är planerad till 15 maj 2013. Omfattande
mötesplan med tänkbara utställare är framtagen, reklambyrå är anlitad.

•

Fortsatt opinionsbildning med fokus på riksdagen och regeringen.
Aktivitet: Kontinuerligt avsätta tid att uppdatera vår kännedom om
inlägg/debattartiklar. På veckomöten diskutera/besluta om eventuella debattinlägg som
ska skrivas. Brev skickas till riksdagsledamöter.

•

Marknadsföring av utbildningar.
Aktivitet: Arbeta fram en ny utbildningsstruktur vilket omfattar undersökning av
huvudmannaskap för våra utbildningar.
Standard tas fram för marknadsföring:
Framförhållning, hur långt innan utbildning bör information/inbjudan nå mottagarna?
Vilka forum är mest effektiva?
Hur bjuder vi bäst in via mail/brev/telefon?
Gemensam kontaktlista att använda vid eventuella utskick uppdateras.

•

Skapa tydlighet i våra processer.
Aktivitet: Kontinuerligt arbete med aktivitetslista med ansvarsfördelning och
tidssättning. Kontinuerlig uppföljning.

•

•

Säkra hög kvalitet i genomförande av alla våra aktiviteter i verksamheten.
Aktivitet: Visuellt arbeta med nedbrytning av projekt i delaktiviteter och uppföljning av
aktivitetslista. Aktivt använda eventuella utvärderingar från kurser och utbildningar för
att ständigt kunna förbättra.
Planera och genomföra de projekt som beviljas medel genom ansökningar/utlysningar.
Aktivitet: Kontinuerligt arbete med utveckling av projektplaneringsverktyg och planering av
eventuell nyanställningar kopplade till dessa eventuellt beviljade anslag. Undersöka möjlighet

till konsulttjänst för att bevaka lämpliga framtida utlysningar.
Regelbundet genomföra aktiviteter såsom brainstorming, för-projektmöten, för att fånga
projektidéer.
•

Initiativtagande till fler samarbeten.
Aktivitet: Planläggning av kommande konferenser: i vilka sammanhang vill/behöver vi
synas?
Hitta/planera aktiviteter som främjar vår kontakt med nuvarande, tidigare samt nya
samarbetspartners.
På veckomöten diskutera aktiviteter som kan leda till ökat samarbete.

•

Utöka centrets synbarhet i medier och i andra informationssammanhang.
Aktivitet: Stående punkt på veckomöten: ”Viktig information/nyheter att skriva om på
hemsida, twitter.
Inventering av befintliga forum där vi kan annonsera/informera utan eller till rimlig
kostnad. Vad finns, var vill vi synas?

•

Undersöka etablering av nya filialkontor (Tanum och/eller andra orter)
Aktivitet: Delta i förstudien kring filialkontor Tanum, klar hösten 2013.

•

Nå fler målgrupper med informations- och utbildningsaktiviteter såsom banker,
allmänhet mm.
Aktivitet: Fortsatt arbete med bankspåret och samarbete med
Samhällsbyggnadskontoret kring informationskväll för allmänhet.

Organisations- & personalutveckling
För att Passivhuscentrum Västra Götaland ska följa syftet och målen med verksamheten ska
resurserna användas på ett verkningsfullt sätt. Därför kommer centrat att under 2013, aktivt
arbeta med:
•
•
•
•
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resurs- och kompetensinventering och utifrån denna planera eventuella
kompetensinsatser
vid behov använda verktyg för kartläggning av processer med syfte att frigöra resurser
vid behov ta fram standards som kan underlätta samt säkra en god kvalitet vid olika
aktiviteter. (Ett exempel är marknadsföring/inbjudan till utbildning.)
kontinuerligt arbeta med aktivitetslista och uppföljning av denna

Aktiviteter under 2013
Utbildningar
Då behovet av omställningen av den svenska byggnadssektorn är stort för att nå de uppsatta
EU-målen till år 2018 och 2020, samt Västra Götalands än mer ambitiösa mål till år 2030, har
Passivhuscentrum Västra Götaland tagit beslutet att genomföra en stor utbildningssatsning.
Då administrationen kring utbildningar är resurskrävande, planeras under året försök till
samarbete med externa utbildningsarrangörer, exempelvis Folkuniversitetet. Detta skulle
innebära att Passivhuscentrum kan fokusera på sin kärnverksamhet, som är att utbilda.
Passivhuscentrum Västra Götaland ingår i Sveriges och EU:s satsning på Build up Skills,
BUSS. Handlingsplanen för utbildning av yrkesarbetare inom byggnation kommer att
presenteras i mars 2013. Huvudmannaskapet för koordinering av denna handlingsplan kan
förläggas på Föreningen Sveriges Regionala Energikontor i nära samverkan med
Passivhuscentrum Västra Götaland.
Passivhuscentrum Västra Götaland har en stor bredd på utbildningar under 2013, dessa
nedanstående utbildningar kompletteras med en flexibel utbildningsorganisation som
kan bistå med kundanpassade utbildningslösningar.
• Utbildningspaket för gymnasieskolor: Energimyndigheten kan inte kan behandla vår
ansökan i nuvarande organisation för myndigheten. Det medför en undersökning kring
förutsättningarna kring att bedriva denna satsning i egen regi, i relation till BUSS. Då
efterfrågan finns, undersöker vi hur vi kan slutföra utbildningsmaterialet för
användning. Byggutbildningen Star i Dalarna genomför i början av 2013 ytterligare en
utbildningsinsats för gymnasielärare där Passivhuscentrum är en av utbildarna.
• YH-utbildning: Byggproduktionsingenjör inriktning hållbart byggande.
Passivhuscentrum Västra Götaland kommer att delta i detaljplaneringen och upplägget
av utbildningen, samt agera som lärare i vissa delkurser. Passivhuscentrum Västra
Götaland kommer även att ingå i styrgruppen för utbildningen. Campus Alingsås är
huvudman för utbildningen och Folkuniversitetet utbildningssamordnare.
Utbildningsstart hösten 2013.
• Utbildning av utbildare på byggföretag: Tillsammans med SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut ska Passivhuscentrum Västra Götaland genomföra 2
utbildningstillfällen för utbildare på byggföretag. Ett kurstillfälle i Göteborg samt ett i
Stockholm, båda fullbokade. Projektet finansieras av LÅGAN. Förfrågningar om
uppdragsutbildning med liknande upplägg har inkommit och Passivhuscentrum Västra
Götaland kommer att undersöka förutsättningarna för att bedriva detta i denna form.
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• Passivhusbyggarkurs: För att underlätta administration och marknadsföring av denna
kurs kommer Folkuniversitetet att undersöka möjligheten att vara huvudman för denna
utbildning i nära samverkan med SP och Passivhuscentrum Västra Götaland. Efter
diskussion med Folkuniversitetet tas beslut på eventuella kursomgångar under året.
• Politiker och tjänstemannautbildning: För att energieffektivisera både nybyggnation
och ombyggnation krävs politisk vilja och Passivhuscentrum Västra Götaland har
därför tagit fram en folder samt en halvdags utbildning för kommunpolitiker och
tjänstemän om nyttan med energieffektivt byggande och renovering där man bl.a. visar
på befintliga exempel i kommuner som kommit långt i sitt åtagande om att minska
byggnaders miljöpåverkan. Två omgångar har genomförts för kommuner i regionen.
För att öka flexibiliteten i detta upplägg samt att lättare snabbt kunna planera och
genomföra denna utbildning, ses upplägget över om möjlighet finns att vi internt
sköter föreläsning och workshop. Inom 6 månader ska de genomförda seminarierna
följas upp.
Möten om eventuellt samarbete med Energikontoret Mälardalen/Swedisol, inom
projekt med liknande upplägg har inletts. Detta innebär en nationell satsning
omfattande 20 utbildningstillfällen med politiker och kommuntjänstemän som
målgrupp.
Vid halvårsskiftet 2013 sker en uppföljning av de fem kommuner som deltog i
politiker- och tjänstemannautbildningen 2012. Uppföljning sker med underlag i de
handlingsplaner som upprättades.
• Utbildning för allmänheten: Under året ska minst en föreläsning för allmänheten
ges, i form av öppet seminarium som riktar sig till intresserade husköpare. Inbjudan
kommer att skickas till personer som står i tomtkö i olika kommuner.
• Utbildning/information riktad mot styrelser från bostadsrättsföreningar: En
ansökan om stöd till denna satsning har skickats till Energimyndigheten. Projektets idé
är att genom informations- och utbildningsinsatser baserad på HSB´s kartläggning av
det befintliga beståndet, kunna ge målgruppen kunskap och stöd om hur de på bästa
sätt kan renovera sin fastighet med fokus på maximal energieffektivisering.
• Utbildning för fastighetsförvaltare: Under våren 2013 kommer en
fastighetsförvaltarutbildning att genomföras i samarbete med Christer Johansson på
Gustavsberg AB i Vårgårda. Denna utbildning kommer att vara en halvdag. Denna dag
inleda med en föreläsning på ca 15-20 min om passivhus, därefter får varje leverantör
möjlighet presentera sig utifrån ett miljöperspektiv, kvalitetssäkring sker av PHC. En
bred inbjudan går ut till fastighetsbolag, från Halland till Västra Götaland både privata
och övriga. Utvärdering av denna utbildningsdag kommer att ligga till grund för beslut
om fler tillfällen ska planeras.
• Uppdragsutbildningar: Genom uppdragsutbildningar skräddarsyr centret
utbildningsinsatser/föreläsningar till arkitektkontor, byggföretag samt övriga
intressenter i branschen.

6

Opinionsbildning
Debattartiklar
Genom att skriva debattartiklar, i både dagspress och facktidningar, tar centret sikte på att nå
ut till fler aktörer och väcka nyfikenhet och debatt kring energieffektiviserande byggande hos
den breda massan.
Information till riksdagsledamöter och regeringsföreträdare
Genom seminarier, studiebesök och riktade informationsinsatser kommer Passivhuscentrum
Västra Götaland att uppvakta den nationella politiken i frågor kring byggnorm, kommunala
energikrav med flera frågor.
EPBD
I och med EU direktivet Energy Performande of Buildings Directive (EPBD), som kommer
att ställa höga energieffektiviserande krav på både nybyggnation och renoveringar, har
Passivhuscentrum Västra Götaland en unik möjlighet att bedriva opinionsbildning gentemot
politiker för att påverka de framtida byggkraven. Därför kommer resurser att läggas under
2013 på arbete i denna fråga.

Utredning/rapporter
Under året kommer Passivhuscentrum Västra Götaland att arbeta med olika rapporter inom
ämnen som spänner sig från tekniska till samhällsvetenskapliga ämnen. Dessa
utredningar/rapporter ska publiceras på hemsida och spridas till lämpliga organisationer.
Både personal på centrat samt studenter kommer att arbeta med framtagandet av dessa
rapporter, i nära samverkan med olika samarbetsorganisationer.
Projekt Rådvilla
Passivhuscentrum Västra Götaland och Nääs Slöjd och Byggnadsvård startade arbetet med
projekt Rådvilla under 2012. Projektet stöttas av Energimyndigheten och syftar till en rapport
om typhusrenovering av efterkrigsvillor. Projektet ska påvisa energieffektiviseringsvinster för
villaägare och kommer att spridas genom energirådgivare, mäklare och genom utbildningar
och informationsinsatser till allmänheten. Under våren 2013 färdigställs skriften och därefter
sker spridning och utbildningsinsatser.
SKL:s utredning kring kommunala energikrav
Passivhuscentrum Västra Götaland kommer under 2013 att fortsätta arbetet i expertgruppen
med att utveckla system för frivilliga kommunala energikrav i markupplåtelseavtal.
Marknadsöversikt småhus
Tillsammans med Hållbar utveckling väst har Passivhuscentrum Västra Götaland sökt pengar
från Energimyndigheten för att uppdatera marknadsöversikten av lågenergivillor.
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Studiebesök
År 2012 minskade antalet besökare jämfört med 2011 från drygt 500 till 360 besökare.
Informationsspridningen via studiebesök kommer att fortsätta även i framtiden och målet är
att öka antalet besökare.
En viktig åtgärd är att se över hur vi marknadsför möjligheten till studiebesök. Ytterligare idé
till marknadsföring kan vara att publicera kommentarer från besökare vi haft, på hemsidan.

Rådgivning
Centret erbjuder en timmes gratis rådgivning till privatpersoner som önskar veta mer om
passivhus. Även under 2013 kommer rådgivningen att fortsätta vara en central del av
Passivhuscentum Västra Götalands verksamhet.
Det är viktigt att under 2013 förtydliga marknadsföringen av den rådgivning vi erbjuder. För
att få en bra statistik för detta år, bokför vi noga antalet besökare samt skiljer på om besökaren
är privatperson eller företag.

Information/marknadsföring

För att lyckas nå våra mål under 2013 är det viktigt att öka kännedomen om Passivhuscentrum
bland samtliga aktörer. Vi ska vara det självklara valet för frågor om passivhus och
energieffektivt byggande. I det arbetet är informations- och marknadsföringsarbetet centralt,
då det ingår i hela verksamheten, från rådgivning till utbildningar och all verksamhet
däremellan.
Utvecklingsarbete information och marknadsföring 2013
• Förnyad utställning med invigning 2013-05-15.
• Genomföra lyckade evenemang med hög kvalitet.
• Fler läsare på twitter och hemsida.
• Undersöka möjligheten att bilda ett konsortium för reklamkampanj för passivhuset
• Större synbarhet i media
• Bättre marknadsföring av kärnverksamheten på centret
Utställning: I ett försök att nå ut till den breda allmänheten och andra viktiga aktörer inom
byggnadssektorn, planerar Passivhuscentrum Västra Götaland att under år 2013 utveckla tre
parallella utställningar – utställningen i centrets lokaler, en webbaserad utställning samt
eventuellt filialer i Stockholm och Tanum. Arbete pågår att ta fram koncept samt lista på
tänkbara utställare. Under 2013 tas dessutom en mobil utställning fram medtagande vid
utställningar/mässor.
Hemsida/twitter: Hemsidan uppdateras kontinuerligt och för att säkra
marknadsföring/informationsspridning av alla aktiviteter vi gör, har vi som stående punkt på
våra veckomöten-vad är av nyhetsvärde?
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Nyhetsbrev: Grundplaneringen är att även i fortsättningen skicka ut nyhetsbrev med
information om utvecklingen inom energieffektivt byggande ca 4 cirka fyra gånger per år.
Tanken är att utöver detta skicka ut specialnyheter, då dessa finns.
Passivhusaktuellt: Fler temanummer är ett fokus under detta år och centrat analyserar vilka
teman som vi anser vara intressanta och vidareförmedlare det till tidningsredaktionen.
Informationsspridning och nätverk: Passivhuscentrum Västra Götaland strävar efter att
vara en synlig och ständigt närvarande aktör och representant vid olika seminarium och
nätverksträffar för att kommunicera och sprida kunskap om passivhus samt knyta nya
kontakter med framtida samarbetspartners. Centret kommer fortsätta att bedriva samarbete
med många olika miljöorganisationer så som Hållbar Utveckling Väst, Ekocentrum, SP,
Sveriges Centrum för Nollenergihus för att driva seminarier och olika projekt.
Reklamkampanj passivhuset:
Yrkeshögskolan Göteborg har framtagit koncept till olika kampanjer för att marknadsföra
företeelsen passivhuset. Under 2013 kommer en undersökning att genomföras med syfta att
finna sponsorer för kampanjen. Genomförandet av undersökningen kommer att ske genom en
student/praktikant.
Passivhusdagarna: Passivhusdagarna, som är en internationell, årligen återkommande
aktivitet då privatpersoner öppnar upp sina privata passivhus för allmänheten, kommer att
hållas även i år i början av november. Passivhuscentrum Västra Götaland ska undersöka
möjligheterna för samarbeten med andra organisationer kring koordineringen av denna
aktivitet. Ett utvärderingsmöte för att ta reda på utfallet för detta evenemang 2012, planeras.
Praktikerforum: Idén till Praktikerforum formades på Länsstyrelsens energiturné i oktober.
Landshövdingen gav ett uppdrag till Passivhuscentrum Västra Götaland att genomföra ett
samverkansforum i regionen för att främja arbetet med de nationella
energieffektiviseringsmålen. Praktikerforum syftar att bli ett återkommande nätverksmöte
mellan olika aktörer. Praktikerforum ägs inte av Passivhuscentrum, däremot ska centret vara
värd för det första mötet som är planerat till februari 2013.
Nätverkslunch – Grön stadsbyggnad: Vi ska vara värd för en nätverkslunch med datum 19
mars. Eventet genomförs under Alingsås hållbarhetsvecka och innefattar en talare för
inspiration under lunchen samt mingel. Arbetsnamn: ”Grön stadsbyggnadslunch”.
Riksdagsledamotresa: Passivhuscentrum Västra Götaland har fått ett uppdrag att arrangera
en studieresa till Freiburg i början av maj. Planeringsarbetet fortsätter i nära samverkan med
berörda riksdagsledamöter och resebyrå.
Bodagarna Alingsås
Passivhuscentrum Västra Götaland ska vara delaktig i planerandet av detta evenemang, delta i
utställningen samt genomföra utåtriktade aktiviteter riktad till allmänheten.
Mässa Lerum
Bo- Energidagarna arrangeras inte i Lerum under 2013, däremot planeras andra liknande
aktivieteter under Livsrumsdagarna. Passivhuscentrum Västra Götaland ska vara delaktig i
form av föreläsning.
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Nordbygg Ecoforum
Konferens som äger rum i mars 2013. Passivhuscentrum kommer att medverka med
föreläsning på denna konferens samt lansering av handlingsplanen för BUSS.
Passivhus Norden
Passivhuscentrum Västra Götaland är medarrangör i konferensen i Göteborg i oktober. Vi
deltar i scientific committee samt kommer att arrangera studiebesöken under konferensen. I
övrigt kommer personalen att delta i konferensen med presentation av abstracts.
Västra Götalands miljömöte 2013
Boråsspåret är planeringsnamnet på det största miljömöte som arrangerats i regionen.
Högskolan i Borås står som arrangör i nära samverkan med Borås stad, Västra
Götalandsregionen och Passivhuscentrum Västra Götaland. Syftet med detta möte är att skapa
ett forum för, och samordna olika aktörer som på olika sätt arbetar med miljöfrågor och
förhoppningen är att uppnå synergieffekter. Målet är att ta fram en handlingsplan med
konkreta aktiviteter. Under året kommer en planeringsgrupp bestående av ovanstående aktörer
att besluta om verkställighet av detta möte.

Projektutveckling
Kavlås Ängar
En undersökning av en tidsbegränsad boutställning med villor kommer att bedrivas inom
Alingsås kommun, i nära samverkan med Samhällsbyggnadskontoret.
HusExpo Gråbo
HusExpo Gråbo är ett planerat utställningsområde för miljövänliga villor riktat till
privakonsumenter. Passivhuscentrum Västra Götaland kommer att stötta projekt HusExpo
Gråbo med projektplanering, husgranskning, utbildningar mm.
Som pilotprojekt är Passivhuscentrum Västra Götaland delaktigt i att utveckla Gråbo centrum
som ett exploateringsprojekt med låg energipåverkan.
Pilot Gråbo
Lerums kommun driver Pilot Gråbo som syftar till arbeta fram idéer för ett Gråbo som pilot i
kommunens klimatarbete samt visionen om att vara Sveriges ledande miljökommun 2025.
Målet är att ta fram ett förslag till en vision för ett framtida hållbart Gråbo som sedan kan
användas för andra tätorter i kommunen. Passivhuscentrum Västra Götaland kommer under
2013 att fortsätta vara ett stöd i detta arbete.

Deltagande i internationella och svenska konferenser
Vaasa Energy Week, Finland –mars
Framtidens badanläggningar 2013, Stockholm - mars
Nordbygg Ecoforum, Stockholm - mars
Internationella Passivhuskonferensen, Tyskland - maj
Passivhus Norden i Göteborg – oktober
Övriga konferenser i Sverige och utomlands kan tillkomma under 2013.
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Studentsamarbeten
Praktikanter och exjobb
Under 2013 ska minst två studenter genomföra längre praktikperioder på centret. Tillkommer
gör även studenter/elever som gör kortare praktikperioder.
Vi stöttar även en eller två examensarbetare under det kommande året, samt bedriver
handledning för studenter.
Passivhuscentrum instiftade år 2012 ett pris för bästa examensarbete. Detta pris kommer att
delas ut även 2013, under tidig höst.
För maximalt utbyte för både student och Passivhuscentrum bedrivs kontinuerligt arbete för
att ta fram och planera varje praktikperiod.

Externa ansökningar
Passivhuscentrum Västra Götaland har som målsättning för 2013, att skriva fler ansökningar
om externa medel.
Vinnova: En utlysning inom programmet Attraktiva hållbara städer.
Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland
som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Samverkan mellan företag, universitet
och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet främjas. Passivhuscentrum har
inlett arbetet inför denna ansökan med fokus på miljonprogramsrenovering av stadsdelen
Noltorp i Alingsås.
Under 2013 kommer utlysningar att skannas för att matchas mot aktiviteter som beskrivs i
denna verksamhetsplan.

Hur ska vi mäta?
För att säkra att satta mål uppnås, och att ha kännedom om status för att i rätt tid kunna vidta
rätt åtgärder, är det viktigt att genomföra mätningar.
Resultaten följs upp varje månadsmöteAtt mäta:
• Antal besökare på twitter.
• Antal besökare på hemsidan.
• Kundnöjdhet vid besök och utbildningar (mäts via standariserat utvärderingsformulär).
• Antal publicerade artiklar.
• Antal personer som deltar vid föreläsningar.
• Antal personer som får rådgivning. Vid bokföring skiljs det på privatperson och företag.
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Utvärdering
För att ha god kontroll över verksamheten och för att ha möjlighet att vidta rätt åtgärder i rätt
tid sker kontinuerliga utvärderingar.
Utvärdering av verksamheten sker i slutet av varje projektperiod. Den första utvärderingen
ska utföras efter halvårsskiftet 2013. Intern utvärdering inom verksamheten sker kontinuerligt.
•
•
•
•
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Rekvisition till Västra Götalandsregionen genomförs halvårsvis.
Budget följs upp kvartalsvis, oftare vid behov.
Aktivitetslista följs upp varje veckomöte.
Mätetal följs upp varje månadsmöte.

