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Hundratals sökande till unika traineeprogrammet Framtidens
Samhällsbyggare
Programmet som syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hela samhällsbyggnadsprocessen
hos dem som ska planera, ansvara för och genomföra framtidens samhällsbyggande har varit
öppet för ansökningar under våren och går efter den 27 april in i sin rekryteringsprocess.
Programmet är unikt då offentliga förvaltningar i Göteborg, Kungälv och Lerum samverkar
tillsammans med näringsliv och akademi. Framtidens Samhällsbyggare har skapats för att årligen
utbilda nyckelpersoner inom samhällsbyggnadssektorn som i framtiden kan arbeta utifrån ett
helhetsperspektiv.
Detta är av stor vikt då kompetensen inom dagens samhällsbyggnad i stor utsträckning finns i
stuprör. Då regionen står inför stora framtida utmaningar, vad gäller dels en förtätning av
storstadsregionen Göteborg och dels att bättre knyta samman regionens alla delar, är det viktigt att
öka kunskapen och förståelsen för hela samhällsbyggnadsprocessen hos dem som ska planera,
ansvara för och genomföra framtidens samhällsbyggande.
Det första av förhoppningsvis många program startar den 25 augusti. Då kommer 18 traineer att
påbörja sina tjänster på något av de 14 deltagande företagen eller organisationerna i programmet.
Programmet pågår i 14 månader och kommer att innehålla utbildning i personlig utveckling och
kvalitativa projektarbeten samtidigt som traineerna under sin anställning gör flertalet
breddningsperioder i varandras verksamheter. På detta sätt får traineerna en bred personlig
utveckling samtidigt som de får teknisk kompetens i toppklass, ett stort nätverk av framtida kollegor
inom sektorn och – inte minst – en ökad förståelse för hela samhällsbyggandet.
Bakom Framtidens Samhällsbyggare står Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Centre for
Management of the Built Environment (CMB). GR är övergripande processledare samt genomförare
av traineernas utbildning inom personlig utveckling. CMB står för programmets tekniska kompetens
och öppnar upp för stor samverkan med både akademi och näringsliv.
Om vi kan utveckla och effektivisera ledtiderna inom samhällsbyggandet med bara fem procent,
innebär det besparingar motsvarande ett nytt västsvenskt paket. Varje år.
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