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Projektägare
SDN Västra Göteborg och Öckerö Kommun har den 4 december 2014 beslutat om en gemensam
strategi för utveckling av besöksdestinationen Göteborgs Skärgård.
Strategin fastställer samverkan mellan SDF Västra Göteborg, Öckerö Kommun, Göteborg & Co
samt besöksnäringen verka för utveckling av en långsiktigt hållbar, exportmogen
besöksdestination. Ett gemensamt grepp för utveckling och marknadsföring av
besöksdestinationen Göteborgs Skärgård ökar den turistiska attraktionskraften och bidrar till en
högre grad av måluppfyllelse.
Projektägaren har i strategin beslutat att gemensamt finansiera en projektledare, som under ledning
av en styrgrupp ska koordinerar de gemensamma resurserna samt inspirerar och bistår företagarna
i arbetet med utveckling av exportmogna produkter.

Styrgrupp
Uppdrag
Styrgruppen har det formella ansvaret att tillsammans med projektledaren tolka ägarens uppdrag
(strategi för utveckling av besöksnäringen i Göteborgs skärgård).
Styrgruppen har till uppdrag att bland annat besluta om projektplan, aktivitetsplan samt budget.
Styrgruppen fungerar också som ett förankringsorgan för tidsplaner och viktiga beslut.
Ledamöter i styrgruppen ska, i den mån det är möjligt, vara behjälpliga att lösa problem som
projektledaren inte har befogenhet att lösa, t.ex. faktorer utanför projektet som påverkar dess
framgång.
Styrgruppens funktion ska dessutom också vara att följa, stötta och kravställa projektledaren.
Ledamöter bidrar med sakkunskap och konstruktiva förslag för utveckling av Göteborgs Skärgård
Sammansättning
Styrgruppens sammansättning består av projektägarna, som också är dess finansiärer. Utöver
projektägarna ingår ett antal strategiskt ansvariga med möjlighet att påverka en positiv utveckling i
Skärgården. Vid behov kan styrgruppen adjungera ytterligare funktioner som kan anses viktiga för
projektets framgång.
Deltagande
Öckerö Kommun: 2 deltagare
SDN Västra Göteborg: 2 deltagare
Göteborg & Co: 2 deltagare
Businessregion Göteborg: 1 deltagare
Park & Natur Göteborg Stad: 1 deltagare
Företagsrepresentant norra skärgården: 1 deltagare
Företagsrepresentant södra skärgården: 1 deltagare
Representant för infrastruktur: 1 deltagare

Projektledningsgrupp
Projektledningsgruppen ska utgöra ett forum för fördjupade diskussioner och resonemang samt
beredning av projekt- och aktivitetsplaner. Deltagarna ska vara representanter som har särskild
inblick i projektets frågeställningar och vägledande för styrgruppen.

Arbets- och referensgrupper
Som komplement till styrgrupp och projektledningsgrupp kan ett antal arbets- och referensgrupper
upprättas.
Arbetsgrupperna är tänkta att jobba med konkreta frågeställningar för att lösa vissa frågor som
anses strategiskt viktiga för projektets framgång. Uppdrag och deltagare för arbetsgrupper kommer
att identifieras i projektplanen samt löpande under projektets gång.

