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1 Översikt - Ekonomi 

Intraservice redovisar ett överskott om 49,7 miljoner kronor utöver budget för helåret, 

varav 16,2 miljoner kronor för vidmakthållandet och 33,5 miljoner kronor för 

utvecklingsinitiativen. Detta innebär cirka 4,9 procent minskade kostnader lägre än 

budget. 

Nedan redovisas resultatutfallet per verksamhetsområde jämfört med budget och 

jämfört med senaste helårsprognosen. 

 

 

Vidmakthållande 

Vidmakthållandet har under året legat i rimlig nivå med budget. Det uppkomna 

överskottet kan hänföras till årets sista månader. Bland annat beror detta på vakanser 

inom vissa verksamhetsområden samt ökade insatser av befintlig personal i arbetet med 

omorganisationen av stadsdelarna. Detta har finansieras med extern ersättning samt 

inneburit lägre kostnader för inhyrd personal, avtal och licenser. 

Utvecklingsinitiativ 

Utvecklingsinitiativen visar överskott mot budget och prognos. Överskottet uppkom i 

samband med att helårsprognosen upprättades i augusti och därefter har överskotten 

ökat. Anledningen är att kostnaderna minskat på grund av att anpassningar fått göras 

utifrån ändrade förutsättningar gentemot den ursprunglig planen. Dialog om 

anpassningar och förskjutningar i planeringen sker gemensamt med kundråden 

(Tjänsteforum). 
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2 Översikt - Tjänster 

Ett 50-tal utvecklingsinitiativ inom tjänsteplan 2020 - 2022 har pågått under året. 

Digitalisering är avgörande för att lyckas med innovation och skapa förutsättningar för 

verksamhetsutveckling. I tjänsteplanerna finns ett stort antal initiativ som kopplar till 

digitalisering. Nedan är en övergripande sammanställning. 

 

Covid-19-situationen har medfört nya behov och krav på digitala lösningar och stöd. 

Förvaltningen har snabbt utvecklat en del tjänster utifrån behovet att arbeta på distans. 

Ett exempel är det digitala mötesverktyget Teams, som bidragit till att ett stort antal 

medarbetare i stadens verksamheter fått förbättrade möjligheter att bedriva arbete på 

distans. 

 

Vidare har Schrems II – domen där en av de vanligaste juridiska grunderna (Privacy 

shield) för att överföra data till amerikanska bolag – underkänts. I väntan på nya 

riktlinjer från datainspektionen har vi sett över avtal och avvaktat med nya tjänster med 

koppling till USA. 

 

Under året har tjänsten master/metadata ersatt tjänsten verksamhetskatalog. Den nya 

tjänsten har under året etablerats och överlämnats till förvaltning. Tjänsten har utökats 

för att möta stadens behov av information och gemensamma begrepp. Den innebär en 

förbättrad organisationsstruktur och hantering av gemensam information i staden. 

 

I slutet av året 2019 startades projektet Att arbeta digitalt. Projektet har fortsatt under 

året och koordinerat flera pågående projekt så att dessa samverkar och skapar 

förutsättningar för och bidrar till att realisera stadens strategi för Digital arbetsplats. 

Gemensamma arbetssätt och nya förenklade digitala verktyg bidrar till stadens mål att 

bli en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetens. 

 

Intraservice har bidragit till effektiviteten i staden genom ny teknik, Robotic process 

automation (RPA), som nu är installerad och testad .Vi har tagit fram processer och 

rutiner inom område ekonomi och operativt inköp som med fördel kan automatiseras 

med stöd av RPA. 

En fortsatt test kommer att ske i samarbete med andra tjänsteområden för att skapa en 

bred erfarenhet av automatisering i form av robotisering. 

 

Möjligheten till webbutbildning har ökat avsevärt under året och de flesta utbildningar 

och möten går nu att genomföra på distans.i 

 

För dig som vill veta mer, se varje tjänsteområdes beskrivning. 

 

Operativt inköp 

Digitalisering/automatisering av område operativt inköp har fortsatt under året och vi 

har tagit fram processer och rutiner som med fördel kan automatiseras med stöd av 

Robotprocessautomation (RPA). En process, upplägg av ny leverantör, har testats och 

flera nya processer har identifierats. 

Under året har vi testat en ny tjänst för uppföljningsmöjligheter, stöd vid uppföljning av 

inköp. Tjänsten erbjuder ett verktyg för inköpsanalys med målet att skapa bättre 

möjligheter för stadens verksamheter att få överblick och kontroll över sina inköp 

 

Ekonomi 

Fokus för utvecklingen inom område ekonomi är att skapa förutsättningar för ökad 
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effektivitet i stadens ekonomiprocesser med bland annat stöd av 

digitalisering/automatisering. Flera processer förbereds för automatisering med stöd av 

Robotprocessautomation (RPA). En viktig förutsättning för att staden ska arbeta 

effektivt är att processer utvecklas och standardiseras 

Vi har gjort en behovskartläggning av behovet av utbildningar samt tagit fram 

handlingsplan med flera förslag på utbildningar för fortsatt arbete. Några exempel är 

grundutbildning i UBW Agresso, Hypergene samt nyttoanalys. 

 

Service level agreement (SLA) har tagits fram för samtliga tjänster inom området 

operativt inköp och ekonomi. Tillsammans med framtagna nyckeltal lägger detta en god 

grund för att kunna följa upp avvikelsegrad på efterlevnad och säkerheten i våra tjänster 

tex. antal incidenter och volymmått. 

HR 

Digitalisering inom HR har skett i nära samarbete med andra tjänsteområde. 

Gemensamt har upphandling skett av plattform för robotlösning samt konsultstöd för 

dokumentation och programmering av robot. Beslut togs att genomföra pilot av 

automatisering av hantering av tjänstgöringsintyg. 

Förstudie HR-svit är planerad att pågå under 1,5 år till sommaren 2021. 

Upphandling av konsultstöd för genomförande av omvärlds- och marknadsanalys men 

även som expertstöd inför och vid upphandling har skett. Förberedelser inför 

kommande upphandling har påbörjats och insamling av styrdokument har gjorts. 

Införande av IT-stöd avvikelsehantering är en fortsättning på förstudien som 

genomfördes 2019. Staden har sedan tidigare avtal med AFA Försäkringar och 

införande ska nu ske av deras IT-stöd för hantering av tillbud och arbetsskador. 

 

IT-tjänster 

Projektet anpassa LAN/WLAN för Internet of Things (IoT) har under året förberett 

LAN-tjänsten för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera information från 

dagens och framtida enheter. Under året har projektet levererat en förändrad AD-

struktur för att hantera automatisering av enheters behörighet till nätet. 

Uppbyggnad av 24/7 support pågår och projektet har analyserat och identifierat aktuella 

behov av support för Intraservice nuvarande leveranser. En lösning har implementerats 

som täcker område välfärds aktuella behov, därmed möts de behov som finns gentemot 

beredskapsorganisationens 24/7 support. 

Ett SAM-verktyg (Software Asset Management) har installerats och är överlämnat till 

förvaltning. En ny tjänst är etablerad som bland annat stödjer livscykelhantering av 

programvarulicenser och molntjänster genom att erbjuda central samordnad hantering 

av licenser och avtal. 

Projektet åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning har tagit fram de rutiner och 

processer som behövs för att efterleva dataskyddsförordningen. Bland annat har 

projektet arbetat med att ta fram instruktioner för registervård och årlig granskning av 

PU-register, E-utbildning "DSF på jobbet" och stöd vid genomförande av 

efterlevnadskontroll. 

 

Planering och analys för avveckling av Lotus Notes och Domino har pågått under året. 

Projektet har arbetat med avveckling av plattformen vilket har skett i nära samverkan 

med andra intressenter och projekt. 

 

Kommunikation 
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Tjänsteområde kommunikation arbetar med utveckling inom ett brett område: 

webbutveckling, Mina sidor kopplat till e-tjänster, telefoni, interna digitala kanaler samt 

visuella tjänster. 

 

Projekt Stadsutvecklingswebben har fortsatt och årets insats har kommit igång sent 

delvis på grund av covid 19 påverkan men även av resursskäl. I leverans har ett visuellt 

koncept i form av prototyp för de s.k. temasidorna tagits fram samt grafiskt paket med 

ikoner och illustrationer. 

 

Under hösten har de första stegen tagits för en revidering av goteborg.se. Ett koncept 

har tagits fram för en kommande "utbildningswebb" inom ramen för en förnyad 

webbplats för staden. 

I början av året startade arbetet igång med att förbereda en upphandling av ett service- 

och kundtjänstsystem. En del av projektet handlar om att konkurrensutsätta befintlig 

contact centre-lösning, den andra delen är att köpa in och implementera ett helt nytt 

ärendesystem för service. Primär intressent är stadens Kontaktcenter men målbilden är 

att fortsätta implementeringen till stadens förvaltningar och bolag för bättre service till 

medborgarna. 

 

Ledning och Styrning 

Utvecklingsdelen inom Ledning och styrning har under året dominerats av förberedelser 

för upphandling inom tre områden. Detta har organiserats i tre projekt som även 

fortsätter under 2021 

. 

Projekt Införa stöd för politisk ärendehantering har under året bland annat tagit fram en 

handbok för det tänkta gemensamma arbetssättet kopplat till det kommande 

ärendehanteringssystemet för staden. Det stora förberedelsearbetet har inriktats på att ta 

fram upphandlingsunderlag. 

Nära kopplat till ärendehanteringen är projekt Införa mellanarkiv. För första gången 

kommer staden att få ett e-arkiv – mellanarkiv. Behoven av ett mellanarkiv ökar från 

flera verksamheter då det handlar både om avställning av gamla system, omorganisation 

i staden men också avställning av befintliga applikationer och system för att frigöra data 

och påbörja gallring och arkivering. 

Den tredje upphandlingen inom området avser systemstöd för planering, uppföljning 

och intern kontroll. Då staden inte har ett godtagbart avtal i dagsläget startades en 

behovsanalys och förstudie för området under våren. Förstudien levererade ett 

upphandlingsunderlag och i oktober påbörjades själva upphandlingsprojektet. 

 

Utbildning 

Covid-19-situation har medfört nya behov och krav på skolans digitala stöd. 

Verksamhetsområdet har arbetat nära skolförvaltningarna för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för exempelvis fjärrundervisning och digitala möten med elever inom 

elevhälsan. 

 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) har haft ett 

intensivt år av utveckling inför höstens införande i gymnasiet. Samtidigt har planering 

pågått för att införa IT-stödet i grundskola och förskola. 

 

I projektet Ny Digital Lärplattform har projektorganisationen slutfört beskrivningar av 

behov och kravställan. En upphandling har gått ut för att konkurrensutsätta Ping Pong. 

På grund av en otydlighet i upphandlingsunderlaget tog styrgruppen beslutet att avbryta 
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upphandlingen, justera och publicera på nytt vilket har inneburit en viss förskjutning i 

tidplanen. 

 

Projektet Digital informationsförvaltning (DIF) har arbetat intensivt med att göra 

riskanalyser kopplat till användningen av Google/GSFE. Vidare har projektet arbetat 

med frågor och aktiviteter kopplat till arkivering, gallring och verksamheternas behov 

av beslutstöd. Fokus är att skapa förutsättningar för att avveckla de system som ersätts 

genom NAIS och projektet digital Lärplattform. 

 

Vård och omsorg 

Under året har ett arbete varit att införa ersättningssystem för kommunal hälso- och 

sjukvård. Det gamla systemet skulle bytas ut mot Vitae (ViGO) men när ViGO lades 

ner blev det bråttom att hitta ett annat system. Valet föll på PMO och införandet har 

under året gått över förväntan. PMO är tänkt som en tillfällig lösning i väntan på att 

staden bestämmer sig för framtidens system. En så kallad request för information (RFI), 

en öppen fråga till alla leverantörer inom området, gjordes. Många leverantörer svarade 

på vår RFI vilket har bidragit till att bredda bilden av vad marknaden har att erbjuda. 

En stor budgetpost inför året var de två initiativen kopplade till LOV Ledsagning och 

LOV Äldreboende. Initialt gjordes två förstudier men när politiken ändrade sig och först 

lade ner LOV Ledsagning och sedan sköt LOV Äldreboende på framtiden lades dessa 

två initiativ ner helt. Delar av avsatt budget användes istället till en förstudie för att ta 

fram köhanteringslösningar. 

Arbete med att påbörja införande av ett nytt digitalt träningsverktyg för rehab har pågått 

under året. Införandet har delats upp i två steg där steg ett innebär att legitimerad 

personal får tillgång till verktyget och ett framtida steg två för att inkludera 

utförarpersonal. 

Ny nämndorganisation NN2021 har tagit stora resurser i anspråk. Projektets syfte har 

varit att anpassa befintliga system så att de fungerar i den nya organisationen. 

Inga versionsuppdateringar har gjorts i Treserva då detta skulle kunnat riskera arbetet 

med NN2021. Utfallet av projektet har gått väldigt bra och enbart några mindre 

störningar har identifierats efter årsskiftet. 

Kultur och Fritid samt service 

Under första kvartalet har projektet Bokning och bidragsprocesser genomfört ett arbete 

för att säkerställa att avropsunderlaget följer dataskyddsförordningen (DSF) och stadens 

riktlinjer för informationssäkerhet. Under andra och tredje kvartalet har 

införandeaktiviteter skett bland annat tester och utbildning. 

 

Nya tjänster för måltidsverksamheterna ska stödja verksamhetens fastställda processer 

såsom måltids- och specialkostprocessen. Stadens nya måltidstjänster ska ge god 

överskådlighet, likvärdighet och kvalitet. Under året har arbete med upphandlingsfas 

och förberedelser för införande skett. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

Områdets fyra utvecklingsinitiativ: 

• Digitalisering/automatisering av område operativt inköp. Initiativet har arbetat 

med att ta fram processer och rutiner som med fördel kan automatiseras med 

stöd av Robotprocessautomation (RPA). En process, upplägg av ny leverantör, 

har testats och flera nya processer identifierats. Arbetet fortsätter 2021. 

• Utbildning inom operativt inköp har tagit fram en digital utbildning för 

fakturaadministratörer i systemet Proceedo. Utbildningen finns i 

utbildningsprotalen. 

• Utveckling av tjänsteköp finansierar det löpande arbetet med utveckling av 

formulär med mera för just tjänsteköp. 

• Utveckling av uppföljningsmöjligheter har under året med hjälp av tre piloter 

testat en ny tjänst som lanserades i våras. Tjänsten heter stöd vid uppföljning av 

inköp erbjuder ett verktyg för inköpsanalys med målet att skapa bättre 

möjligheter för stadens verksamheter att få överblick och kontroll över sina 

inköp. Tjänsten levereras tillsammans med inköp- och 

upphandlingsförvaltningen. 

Under året har Service level agreement (SLA) tagits fram för samtliga tjänster inom 

området. Tillsammans med framtagna nyckeltal lägger detta en god grund för att kunna 

följa upp avvikelsegrad mot SLA, efterlevnad och säkerheten i våra tjänster exempelvis 

antal incidenter och major incidents, volymmått på antal användare och fakturaflöden i 

våra system. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Den sammanlagda budgeten för utvecklingsinitiativen var 3,7 miljoner kronorr. Utfallet 

visar att vi använt 67 000 kronor mer än budget. Det förklaras dels av att 

digitaliseringsprojektet haft bättre framfart, mycket tack vare att område ekonomi hade 

gjort en hel del förarbete redan 2019. En omfördelning mellan projekten gjordes tidigt 

under året. Det innebär att medel (cirka 200 000 kronor) från initiativet tjänsteköp har 

fördelats till övriga projekt. 

Vidmakthållandet visar ett överskott på cirka 2,4 miljoner kronor. Främst är det 

hanteringen av fakturor, både pappers och EDI, som bidrar till överskottet. Även de två 

andra tjänster inom området visar ett mindre överskott. Sammanlagt har vi två vakanta 

tjänster, som bidrar till överskottet inom området. Kostnaderna till leverantör av it-

program har varit lägre än budgeterat vilket påverkar samtliga tjänster inom området. 

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Fokus för utvecklingen inom område ekonomi är att skapa förutsättningar för ökad 

effektivitet i stadens ekonomiprocesser bland annat med stöd av 

digitalisering/automatisering. Flera processer förbereds för automatisering med stöd av 

Robotprocessautomation (RPA). Sedan 2019 har medel avsatts i tjänsteplan för arbetet. 

En viktig förutsättning för att staden ska arbeta effektivt är att processer utvecklas och 

standardiseras. De centrala processgrupperna arbetar med att följa och utveckla arbetet 

med att införa standardiserade processer. 

Utveckling av utbildningar inom område ekonomi har varit på agendan i tjänsteforum 

under flera år. Vi har gjort en behovskartläggning samt tagit fram handlingsplan med 

flera förslag på utbildningar för fortsatt arbete. Några exempel är grundutbildning i 
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UBW Agresso, Hypergene samt nyttoanalys. Tjänsteforum valde under hösten att höja 

budget 2021 för det konkreta arbetet att ta fram utbildningarna. 

För något år sedan upphandlade staden en ny leverantör för våra kundfakturor. Sedan 

dess (2019 och 2020) har vi tillsammans med leverantören arbetat med att utveckla 

tjänsten och uppföljningen av den. Ett antal nya funktioner har lanserats och arbetet 

avslutats. 

Under året har Service level agreement (SLA) tagits fram för samtliga tjänster inom 

området. Tillsammans med framtagna nyckeltal lägger detta en god grund för att kunna 

följa upp avvikelsegrad mot SLA, efterlevnad och säkerheten i våra tjänster 

exemepelvis antal incidenter och major incidents, volymmått på antal användare och 

fakturaflöden i våra system. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Den sammanlagda budgeten för utvecklingsinitiativen var drygt 3, 4 miljoner kronor. 

Närmare 0,7 miljoner kronor har inte använts. Främst förklaras det av att vi inte kommit 

lika långt som planerat inom projektet digitalisering. Den bas av stöd kring tekniken 

som krävts för att komma ytterligare ett steg framåt har inte varit på plats tillräckligt 

tidigt på året. Inom projekt fakturadistribution hade inte leverantören möjlighet att bidra 

med sina delar inom den avsatta tiden. Därför kommer vissa slutleveranser att ske under 

första kvartalet 2021 och projektet visar ett överskott på 130 000 kronor för året. 

Vidmakthållandet visar ett överskott på cirka 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. 

Främsta anledningen högre inkassointäkter än budgeterat. Tjänsten stöd i kundreskontra 

redovisar ett underskott om 0,9 miljoner kronor, vilket beror på en något för positiv 

bedömning av effekterna på byte av leverantör. Stöd i redovisning och 

anläggningsredovisning visar ett överskott om 0,6 miljoner kronor. En vakant tjänst har 

inte tillsatts och en del tid från centralt verksamhetsstöd har lagts på uppgifter som inte 

belastar denna tjänsten. 

3.3 Tjänsteområde HR 

Under året har fyra utvecklingsinitiativ genomförts i projektform. 

Digitalisering inom HR har skett i nära samarbete med tjänsteområde ekonomi, 

operativt inköp och välfärd med liknande projekt. Gemensamt har upphandling skett av 

plattform för robotlösning samt konsultstöd för dokumentation och progamering av 

robot. Inom HR var det planerat att hanteringen av arbetsgivarintyg skulle vara den 

första process att automatiseras. Då nuvarande leverantör av lönesystem kommer 

leverera en ny integration samt kommande förändring av regelverk för arbetsgivarintyg 

togs beslut att byta inriktning på pilot. Beslut togs under hösten att istället genomföra 

pilot av automatisering av hantering av tjänstgöringsintyg. 

Projektet har tagit något längre tid än planerat och kommer att pågå även under första 

kvartalet 2021. 

Förstudie HR-svit är planerad att pågå under 1,5 år till sommaren 2021. Under året har 

genomförts behovsanalyser, både i fysisk som i digital form, inom område lön och HR. 

Deltagare i form av HR och chefer från förvaltningar och bolag har deltagit. 

Upphandling av konsultstöd för genomförande av omvärlds- och marknadsanalys men 

även som expertstöd inför och vid upphandling har skett. 

Ett tjänsteutlåtande om färdplan för bolagen har upprättats där Intraservices nämnd tagit 

beslut. Förberedelser inför att upprätta upphandlingsdokument har påbörjats genom 

insamling och visualisering av styrdokument, kollektivavtal med mera för att presentera 
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stadens komplexitet. 

Styrgruppen har antagit version 1.0 både av omvärlds- och marknadsanalys som 

upphandlingsstrategi vilka är viktiga styrdokument för projektet och det framtida 

arbetet.  

Införande av IT-stöd avvikelsehantering är en fortsättning på förstudie som 

genomfördes 2019. Staden har sedan tidigare avtal med AFA Försäkringar och 

införande ska nu ske av deras IT-stöd för hantering av tillbud och arbetsskador. 

Samtidigt som nytt IT-stöd ska implementeras ska nuvarande IT-stöd avvecklas. 

Projektet har kantats av flera utmaningar i form av säkerhetsbedömning av systemet 

inklusive app-funktionen, att ett mera komplext  integrations-arbete för IT beräknas. Det 

har också tagit mer tid i anspråk än planerat för att hitta anpassade lösningar för uppstart 

av pilot. Under hösten prioriterade projektet ned med anledning av att resurser från 

projektet behövdes till projektet ny nämndorganisation. Implementering är framflyttad 

till 2021. 

Införande av förmånsportal bolagen har skett hos 13 bolag, ett förbund och en 

stiftelse. Projektet var planerat att stängas till halvårsskiftet men är förlängt till första 

kvartalet 2021. Det finns flera anledningar, men pandemin har påverkat bolagens 

förutsättningar för implementering. Likställande av förmåner har varit en annan 

anledning till att bolag velat vänta eller rent av att avstå från att ansluta sig till den 

kommungemensamma interna tjänsten ”Stöd i arbetet med förmåner”. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Den sammanlagda budgeten för utvecklingsinitiativen var 3, 2 miljoner kronor där 

utfallet blev 2,7 miljoner. Vilket i huvudsak kan förklaras med försening av införande 

av IT-stöd för avvikelsehantering. Men även projektet förstudie HR-svit har haft 

minskade kostnader då planerade resurser främst i form av projektledning ej kunnat 

nyttjats till projektet som planerat. Projektet digitalisering inom HR har dragit över 

budgeten med 98 tkr som främst härrör till HR:s del av gemensamma kostnader för 

konsultstöd av informationssäkerhet men även konsultkostnader för dokumentation och 

programmering av robot. 

Vidmakthållandet visar på ett överskott motsvarande nära 6,4 miljoner kronor. Det är 

främst tjänsten "Stöd i arbetet med förmåner" där licenskostnaden har varit lägre än 

budgeterat. HR:s absolut mest omfattande tjänst "Stöd i arbetet med löneadministration" 

med en budget på 65,8 miljoner kronor har uppvisat ett överskott motsvarande nära 4,1 

miljoner kronor som härrör till minskade personalkostnader men även till några 

ytterligare utgiftsposter som blivit lägre än budgeterat. Personalkostnader för intern 

resurs har felaktigt belastat tjänsten "Stöd i arbetet med Employer branding" där 

fördelning skulle varit gjord på flera tjänster vilket innebär att tjänsten uppvisar ett 

underskott motsvarande 981 000 kronor. 

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Tjänsteområde IT är en förutsättning för att andra tjänsteområden ska kunna leverera 

tjänster och verksamhetsnytta. Under 2020 har det genomförts tio utvecklingsinitiativ. 

Master/Metadata  

Under året har tjänsten master/metadata ersatt tjänsten verksamhetskatalog. Den nya 

tjänsten har under året etablerats och överlämnats till förvaltning. Tjänsten har utökats 

för att möta stadens behov av information och gemensamma begrepp. Den innebär en 

förbättrad organisationsstruktur och hantering av gemensam information i staden. 

Tjänsten ger korrekt information gällande person och organisation i stadens IT-
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arkitektur. Inom projektet har en förstudie genomförts för kommande utvecklingsinsats 

inom tjänsteplan 2021 för City Information Platform. 

Anpassa LAN / WLAN för Internet of Things (IoT) 

Projektet har under året förberett LAN-tjänsten för att på ett säkert och effektivt sätt 

kunna hantera information från dagens och framtida enheter. Under året har projektet 

levererat en förändrad AD-struktur för att hantera automatisering av enheters behörighet 

till nätet. Under projektet har hårdvara bytts ut och mjukvara i infrastrukturen är 

uppgraderad för att möta behov av till exempel autentisering av enheter i nätverket. 

Inom projektet har det även tagits fram en anvisning för access till stadens infrastruktur 

samt uppdaterad drift- och förvaltningsdokumentation. 

Konsolidering av IT  

Uppdraget har under 2020 varit uppdelat i två aktiviteter: Genomförande respektive 

slutlig leverans av förstudie. Den senare för konsolidering av bolagens IT och 

förankring av resultatet hos de 14 bolagen/koncernerna som deltagit i förstudien. Det 

har under 2020 startats ett nytt projekt: Gemensamma tjänster inom IT. Planen är att 

konsolidera stadens bolag till gemensam infrastruktur 2021–2023. 

Uppbyggnad av 24/7 support  

Projektet har analyserat och identifierat aktuella behov av 24/7 support för Intraservice 

nuvarande leveranser. En lösning har implementerats som täcker område Välfärds 

aktuella behov, därmed möts de behov som finns gentemot beredskapsorganisationens 

24/7 support. 

Projektet har identifierat att de utökade behov av 24/7 support som 

bolagskonsolideringen kan medföra blir aktuella först fjärde kvartalet 2022. Behoven 

behöver preciseras för att Intraservice ska kunna vidta eventuella anpassningar inom 

supportorganisationen. 

Mobilitet - förutsättning för ett mobilt arbetssätt  

Projektet har överlämnats till linjeorganisationen och en självserviceportal är klar för 

lansering. 

Konto- och behörighetshantering 

Projektet har under året fortsatt med automatisering och effektivisering av 

kontohantering. Under året har regler ändrats så att anställda inom specifika löneavtal 

inte längre får konton med Office 365-licenser, vilket sparar kostnader för staden. 

Arbete för att minska licenskostnader genom nya affärsregler för att hantera 

timanställda har genomfört. Det har satts upp nya integrationer så att organisations- och 

personinformation hämtas via Master/Metadata-tjänsten. Det ger kvalitetssäkrad 

information som leder till mindre fel och mindre handpåläggning för kontohantering. 

Under året var planen att automatisera identitetshantering vid byte av tjänst mellan olika 

förvaltningar och bolag. Arbetet fick avbrytas till förmån för projektet Ny 

nämndorganisation 2021. 

Software Asset Management (SAM) - funktion  

Ett SAM-verktyg har installerats och är överlämnat till förvaltning. En ny tjänst är 

etablerad som bland annat stödjer livscykelhantering av programvarulicenser och 

molntjänster genom att erbjuda central samordnad hantering av licenser och avtal. 

Livscykelhantering av hårdvara (mobiler)  

En förstudie har genomförts för att se vilka möjligheter som finns för att hantera mobila 

enheter på liknande sätt som klienter. Det innebär en tjänst för livscykelhantering av 

mobila enheter och konfigurering till IT-arbetsplats. En sådan tjänst skulle medföra 

större kontroll av hårdvara, kostnader, uppdateringar och enheters säkerhet. 
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Under året har ett förberedande arbete genomförts av befintligt HAM-system (Hardware 

Asset Management system). Arbetet krävdes oavsett hur tjänsten för livscykelhantering 

av mobila enheter konfigureras framöver. 

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning  

Projektet har tagit fram de rutiner och processer som behövs för att efterleva 

dataskyddsförordningen. Projektet har arbetat med 

• instruktion för registervård och årlig granskning av PU-register 

• e-utbildning "DSF på jobbet" 

• definition av process för framtagande av säkerhetsåtgärder och anvisningar 

• rutinbeskrivning och mallar för hantering av begäran av registerutdrag från 

registrerad 

• rutinbeskrivning och mallar för hantering av övriga rättigheter för de 

registrerade 

• stöd vid genomförande av efterlevnadskontroll 2020 

• stöd vid genomförande av leverantörskontroller 

• utvärdering av IT-stöd för den årliga processen för efterlevnadskontroll 

• mallar och rutinstöd för tröskelanalys, konsekvensbedömning PUA och 

konsekvensbedömning PUB. 

• stöd och arbetsledning vid flertalet konsekvensbedömningar 

• ny sida på intranätet om informationssäkerhet och hantering av personuppgifter. 

Digital arbetsplats  

Inom förändringsinitiativet ingår fem delprojekt. 

Att arbeta digitalt: Projektet har samordnat fem utvecklingsinitiativ från tre olika 

tjänsteplaner för att bidra till att realisera ”Strategi för Digital arbetsplats”. 

Utveckling inom Office 365: Inom projektet har tjänster vidareutvecklats efter stadens 

behov inom plattformen Office 365: 

• Införande av Teams med chatt och mötesfunktioner under april 2020. Det 

genomfördes nio webbinarier med över 3300 deltagare från 40 förvaltningar och 

bolag under maj. Användandet av Teams för möten gick om användandet av 

Skype den 28 maj, för chattar gick Teams om Skype den 29 maj. I lanseringen 

ingick även Whiteboard-app som en del i Teams-möten. I samband med att fler 

och fler användare gick över till Teams kunde Skype avvecklas och även 

rumssystemen migrerades till Teams. 

• Det har tagits fram instruktioner och rekommendationer för att stötta stadens 

nämnder att kunna genomföra nämndmöten på distans med hjälp av digitala 

möten i Teams. 

• Under året har det blivit möjligt för användare att synkronisera sina 

samarbetsytor med utforskaren, för enklare åtkomst till egen yta. 

• Lansering av samarbetsyta med möjlighet att bjuda in externa gäster. Nu kan 

stadens medarbetare samarbeta med externa parter så som andra kommuner, 

myndigheter eller företag, samt även andra parter inom staden. Flera bolag i 

staden har inte ingått i den kommungemensamma Office 365-miljön och har 

därför inte kunnat bjudas in till våra samarbetsytor tidigare. 

• Delning av filer till gästkonton från OneDrive har möjliggjorts och 

förvaltningarna/bolagen kan beställa aktivering på förvaltnings/bolagsnivå vid 

behov. 

• Avveckling Lotus Notes och Domino: Under året har projektet arbetat med 

planering och analys för avveckling av Lotus Notes och Domino. Projektet har 

arbetat med avveckling av plattformen vilket under året har skett i samverkan 
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med andra intressenter för avveckling av applikationer och tillämpningar i 

plattformen:           

o Projekt Införa stöd för politisk ärendehantering 

o Projekt Införa mellan-arkiv 

o Projekt Ny nämndorganisation 2021 

o Regionarkivet. 

• Införa medarbetarportal för behörigheter: Projektet har under året arbetat 

med att ta fram förutsättningar för en självserviceportal där medarbetare, chef 

och administratör ska kunna se detaljer om medarbetaren (staden-konto, 

anställning, kontaktuppgifter mm). Nya funktioner för att söka person/kollega 

och för att hantera egen profil är etablerade. Kommande steg var att testa visning 

av behörigheter för IT-system och applikationer, men arbetet fick avbrytas till 

förmån för projektet Ny nämndorganisation 2021. 

• Rollbaserad applikationshantering: Förstudien undersökte förutsättningarna 

för att, baserat på användarens roll och hemvist, automatisera distribution av 

applikationer till klienter och enheter. Under året har projektet genomfört 

omvärldsbevakning, tagit fram generella krav, tagit fram krav ur ett 

licensperspektiv samt gjort en informationskartläggning. 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Utfallet för tjänsteplan IT 2020 visar en positiv avvikelse om 5,9 miljoner kronor 

gentemot budget. Avvikelsen beror dels på att några projekt färdigställts till en lägre 

kostnad än planerat, dels på stoppade projekt utifrån prioritering av projektet Ny 

nämndorganisation 2021. Exempel på projekt som har levererat enligt plan, men till 

lägre kostnad, är Digital arbetsplats. 

Vidmakthållande 

Utfallet för vidmakthållande gentemot budget har ökat med 1,8 procent eller 8,8 

miljoner kronor. 

De främsta orsakerna är: 

• Lokalt Nät – LAN är en förutsättning för stadens digitalisering, vilket driver på 

volymökningar. Ny upphandling av hårdvara påbörjades under året. 

• IT-arbetsplats anpassades snabbt utifrån den rådande situationen med Corona-

pandemin genom en snabb utökning av antalet distansanslutningar från 3 000 till 

36 000, även andra volymökningar har påverkat utfallet. En intern omflyttning 

har skett av arbetsuppgifter från tjänsten Licens som tjänst. Nya arbetsuppgifter 

har tillkommit för mobila applikationer. 

• Office 365 ökar i omfattning för att möta stadens behov av utveckling inom 

plattformen (samarbetsytor, kommunikationstjänster som teams med mera). Det 

sker nyrekrytering och omfördelning av arbetsuppgifter från tjänsten Domino 

utifrån avveckling. 

• Fjärråtkomst har ökat på grund av det ökade behovet av distansarbete i 

samband med Corona-pandemin. 

• Generell IT-säkerhet har utökade krav från staden och ökade lagkrav som 

medför ett större resursbehov och en högre licenskostnad inom IT-

säkerhetsområdet. 

• e-Tjänstekort har minskat för att förväntade volymer inte uppnåtts. 

• Systemintegration har genomfört en intern omflyttning av arbetsuppgifter inom 

enheten. 
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3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Tjänsteområde Kommunikation arbetar med utveckling inom ett brett område: 

webbutveckling, Mina sidor kopplat till e-tjänster, telefoni, interna digitala kanaler samt 

visuella tjänster. 

Ett par utredningar har genomförts under året för att ge riktning till fortsatt utveckling, 

det gäller bland annat Jämför service där en analys och uppföljning genomförts av 

tjänsten för att hitta en relevant framtida lösning. Tanken är att avveckla modulen från 

Stratsys och ta fram en modernare lösning för att jämföra data för medborgarna kopplad 

till "nya serviceguiden". 

Inom Mina sidor har mindre utveckling gjorts. En utredning av nuläget genomfördes 

hösten 2020 som visar på vilka aktiviteter och satsningar som behövs för att bättre 

uppfylla målen. 

Stadsutvecklingswebben 

Projekt Stadsutvecklingswebben har fortsatt under 2020 och kommer att pågå även 

2021. Årets insats har kommit igång sent delvis på grund av pandemin men även av 

resursskäl. I leverans har ett visuellt koncept i form av prototyp för de så kallade 

temasidorna tagits fram samt grafiskt paket med ikoner och illustrationer. Nästa steg är 

att utveckla konceptet. Tanken är att det bättre ska motsvara användarnas behov av 

information på webbplatsen. 

Revidering av goteborg.se  

Under hösten har de första stegen tagit mot att revidera goteborg.se. Ett koncept har 

tagits fram för en kommande "utbildningswebb" inom ramen för en förnyad webbplats 

för staden. Arbetet kom igång sent på hösten vilket förde med sig att tilldelade medel 

inte kunnat utnyttjas fullt ut. Arbetet fortsätter under 2021. 

Service- och kundtjänstplattform 

I början av 2020 startade arbete med att förbereda upphandling av ett service- och 

kundtjänstsystem. En del av projektet handlar om att konkurrensutsätta befintlig contact 

centre-lösning, den andra delen är att köpa in och implementera ett helt nytt 

ärendesystem för service. Primär intressent är stadens Kontaktcenter men målbilden är 

att införa detta även hos stadens övriga förvaltningar och bolag för att öka servicen mot 

medborgare genom bland annat bättre verktyg för uppföljning. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Den sammanlagda budgeten för utvecklingsinitiativen var 10 MKR. Närmare 3,8 MKR 

har inte upparbetats vilket främst är relaterat till projektet Lansera Interna digitala navet 

som inte kunde komma igång under hösten som planerat. 

De främsta orsakerna till att medlen inte upparbetats är sen uppstart, 

resurstillsättningsproblem samt byte av projektledare och projektgrupp. 

Utvecklingsinitiativet Strukturerad data startades inte upp på grund av tekniska 

problem. Det medförde också att tänkt utveckling för Jämför service inte heller kunde 

starta. Budgeterade medel för Migrering till nytt operatörsavtal inom telefoni behövde 

inte utnyttjas då projektomfånget blev mindre än tänkt. 

Vidmakthållande uppgick till 44, 5 MKR vilket är ca 1,8 MKR mot budget. Ett par 

nyanställningar bidrar till den ökande kostnaden kopplat till tjänsten Stadens officiella 

webbplats. Förvaltningen av tjänsten webbpublicering där främst förvaltning av 

stadsutvecklingswebben ökat i kostnad. 
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3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Utvecklingsdelen inom Ledning och styrning har under 2020 dominerats av 

förberedelser för upphandling inom tre områden. Detta har organiserats i tre projekt som 

även kommer att fortsätta under 2021. 

Projekt Införa stöd för politisk ärendehantering har under året bland annat tagit fram en 

handbok för det tänkta gemensamma arbetssättet kopplat till det kommande 

ärendehanteringssystemet för staden. I samband med detta har även frågan om 

klassificeringsstruktur diskuterats med olika parter i staden. Regionarkivet och projektet 

kommer att samarbeta nära både inför och under pilotinförandena för att se över 

konfigureringen av piloternas klassificeringsstrukturer och dokumentplaner. 

Det stora förberedelsearbetet har inriktats på att ta fram upphandlingsunderlag – 

projektet tillämpar förhandlat förfarande och har under året gått in i steg 1 i 

upphandlingen. I slutet av 2020 beslutades att genomföra en extra kvalitetssäkring av 

underlaget vilket har skjutit fram start för upphandlingens steg 2 till början av januari 

2021. Förskjutning innebär även att breddinförandet för stadens förvaltningar och bolag 

startar 2022 istället för hösten 2021 som samt fortsätta fram till 2024. 

Två piloter kommer att gå in i det nya systemet under hösten om allt löper enligt 

nuvarande plan; trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. 

Projektet har under året haft vissa resursproblem vilket också påverkat ekonomisk 

prognos och utfall. Prognosen för 2020 uppgår till 6,4 miljoner kronor, vilket är 400 000 

kronor lägre än budgeterat, vilket beror på icke nyttjade resurser till följd av 

förskjutningen i projektet. 

Nära  kopplat till ärendehanteringen är projekt Införa Mellanarkiv. För första gången 

kommer Göteborgs stad att få ett e-arkiv - mellanarkiv vilket funnit i plan sedan ett par 

år. Behoven av ett mellanarkiv ökar från flera verksamheter. Det handlar både om 

avställning av gamla system i samband med systembyte, omorganisation i staden men 

även avtankning av befintliga applikationer och system under livscykeln för att frigöra 

data och påbörja gallring och arkivering. I slutet av 2020 skickade projektet ut en enkät 

till stadens verksamheter för att verifiera behoven. Dessa svar utgör grund för den 

anslutningsplan som kommer att upprättas under 2021. 

Upphandlingsfas pågår och projektet har avropat SKR:s ramavtal på området. Vissa 

otydligheter  i kraven där dokumentation återanvändes från SKR medförde att 

upphandlingen fick avbrytas i november månad. En precisering av kraven gjordes och 

upphandlingen återupptogs en månad senare. 

Ett förtydligande har skett när det gäller on prem-lösning, dvs att systemet ska driftas på 

servrar hos Intraservice. Beslutet att inte välja en molnlösning togs tidigt i styrgruppen 

avseende informationssäkerhet för kommande data. 

En pilot är uppstartad under hösten 2020 då avvecklingen av verksamhetssystemet 

Gerda hos utbildningsförvaltningen och implementering av nytt verksamhetssystem 

ställer krav på mellanarkiv. Den nya tjänsten för mellanarkiv beräknas erbjudas från 

juni 2021. 

Då automatiserade moment/arkivering av ärenden från det kommande 

ärendehanteringssystemet är planerad pågår samplanering mellan projekten. 

Den tredje upphandlingen inom ledning och styrning avser systemstöd för planering, 

uppföljning och intern kontroll. Då staden inte har ett godtagbart avtal i dagsläget 

startade en behovsanalys och förstudie för området under våren 2020. Förstudien 

levererade ett upphandlingsunderlag utifrån de behov som fångats utifrån stadens 
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förvaltningar och även de gemensamma processerna. I oktober påbörjades själva 

upphandlingsprojektet som under hösten tagit fram ytterligare underlag för 

upphandlingen och en plan för implementering. Projektet använder sig av ett så kallat 

förhandlat förfarande och steg 1 har genomförts under 2020, steg 2 påbörjas i början av 

2021. Implementering är tänkt att starta från halvårsskiftet och pågå under hösten 2021. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Utvecklingsbudgen uppgick till 10,7 MKR. Avvikelsen uppgår till drygt 281 tkr. 

Orsaker till ej utnyttjade medel är bland annat förskjutningar i upphandlingsprojekten 

Införa Mellanarkiv samt Införa politisk ärendehantering - vilket medför att kostnader 

flyttas fram till 2021. Extra kvalitetsgranskning av upphandlingsunderlaget har gjort i 

projekt Införa politisk ärendehantering men även projekt Upphandla systemstöd för 

planering och uppföljning. Andra orsaker är resurstillsättningsproblem. 

  

Vidmakthållandet uppgick till 35, 6 MKR mot budget 40 MKR. Differensen förklaras 

bland annat av många vakanser på enheten Ledning och styrning. Flera resurser har 

även bidragit med kompetens i projekt, både inom utvecklingsinitiativen men även Ny 

nämndorganisation. 

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Utöver nedanstående utvecklingsaktiviteter kopplat till tjänsterna inom området har 

årets covid-19-situation medfört nya behov och krav på skolans digitala stöd. 

Verksamhetsområdet har arbetat nära skolförvaltningarna för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för exempelvis fjärrundervisning och digitala möten med elever inom 

elevhälsan. Vidare har Schrems II – domen där en av de vanligaste juridiska grunderna 

(Privacy shield) för att överföra data till amerikanska bolag – underkänts. I väntan på 

nya riktlinjer från datainspektionen har vi sett över avtal och avvaktat med nya tjänster 

med koppling till USA. 

Tjänster för förskole- och skoladministration 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) har haft ett 

intensivt år av utveckling inför höstens införande i gymnasiet. Samtidigt har planering 

pågått för att införa IT-stödet i grundskola och förskola. Grundskoleförvaltningen gör 

en organisationsförändring under 2021 och projektet har sett över hur detta påverkar 

tidplanen för införandet. Vidare har det funnits utmaningar när det gäller 

myndighetsgränser och informationshantering. Det har medfört ett omfattande arbete 

kring informationshantering och att leverantören behövt göra förändringar i den 

tekniska lösningen. 

Tjänster för lärmiljö 

I projektet Ny Digital Lärplattform har projektorganisationen slutfört beskrivningar av 

behov och kravställan och gått ut i upphandling för att konkurrensutsätta Ping Pong, 

som är en del av Hjärntorget. På grund av en otydlighet i upphandlingsunderlaget 

beslutade styrgruppen att avbryta upphandlingen, justera och publicera på nytt. Detta 

har inneburit en viss förskjutning i tidplanen. Skolan har behov av att kunna 

dokumentera känsliga personuppgifter (informationsklass 2), vilket inte ingick i 

projektets omfattning från början. Projektägare, tjänsteansvarig och projektledning har 

tagit fram en plan för hur detta behov ska hanteras. Förändrade behov som medfört 

ändringar i projektplan och scoop kan påverka tidplan och budget kommande år. 
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Digital informationsförvaltning (DIF) 

Projektet har arbetat intensivt med att göra riskanalyser kopplat till användningen av 

Google/GSFE. Vidare har projektet jobbat med frågor och aktiviteter kopplat till 

arkivering, gallring och verksamheternas behov av beslutstöd. Fokus är att skapa 

förutsättningar för att avveckla de system som ersätts genom NAIS och projektet digital 

lärplattform. Arbete med att avveckla Gerda som används i utbildningsförvaltningen har 

varit prioriterat. Förändrade behov som medfört ändringar i projektplan och scoop kan 

påverka tidplan och budget kommande år. 

Avvikelser 

Försenade leveranser från leverantör, organisationsförändringar och prioriterade behov 

som uppkommit efter att projektdirektiv och projektplaner tagits fram och projekten 

startat, har i vissa fall medfört förändrade prioriteringar och justerade tidplaner. Alla 

projekt har följt beslutade eller justerade tidplaner och budget. 

GAP-analyser har genomförts. Projektägare och tjänsteansvarig har tillsammans med 

styrgrupp gjort tillägg till/justeringar av beslutade direktiv för att hantera uppkomna 

förändringar och behov. Vidare har Schrems II (en dom i EU som kan medföra 

konsekvenser för hur staden använder framförallt molntjänster) påverkat samtliga 

projekt och tjänster som levereras inom utbildningsområdet. Tjänsteområdet har följt 

förvaltningens rekommendationer, att inte koppla på nya tjänster. Detta har eller 

kommer sannolikt påverka lärplattforms-projektets upphandling men även möjligheten 

att möta verksamheternas behov av nya tjänster inom befintlig förvaltning. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 38,5 miljoner kronor och utfallet 2020 är 32,2 miljoner kronor. En 

sänkning med 6,3 miljoner kronor. Sänkningen görs främst inom initiativet Utveckla 

tjänsten förskole- och skoladministration och Digital Informationsförvaltning. Övriga 

utvecklingsprojekt har löpt på enligt plan utan några större avvikelser. 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på cirka 3,7 miljoner kronor. 

Förskole- och skoladministration har ett överskott på 1,3 miljoner som beror på 

minskade personalkostnader och att en rekrytering inte kommer genomföras på grund 

av besparing i reviderad budget. Elevhälsan har ett överskott på 1,3 miljoner kronor 

vilket beror på ökade intäkter för egen arbetad tid i projekt och sänkta program och 

licenskostnader samt en ej inkopplad SMS-tjänst. 

Lärmiljö visar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Kostnaden för ökade antal samtidiga 

användare i Hjärntorget när gymnasiet började bedriva fjärrundervisning för samtliga 

elever till följd av covid-19 blev ej lika hög som förväntad i augustiprognosen. 

Överskottet beror på att det finns 1,1 miljon kronor i besparing på personalkostnader 

och IT-program och licenskostnader. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Under 2020 har ett stort projektet varit att införa ersättningssystem för kommunal hälso- 

och sjukvård. Det gamla systemet, Medidoc, skulle sedan några år bytas ut mot Vitae 

(ViGO). Men när ViGO av flera olika skäl lades ner blev det bråttom att hitta ett annat 

system som tillfälligt kunde ersätta Medidoc vars support och utveckling hade lagts ner 

av leverantören. 

Valet föll på PMO och införandet har under året gått över förväntan. Till stor del beror 
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detta på ett väldigt bra samarbete mellan projektet och verksamheten som trots 

pågående pandemi och hårt tryck i verksamheten lyckats införa systemet på ett bra sätt. 

Stort fokus krävdes för att omhänderta dokumentation kring informationssäkerhet, då 

metoder och rutiner för hur detta arbete skulle bedrivas ännu saknades på Intraservice. 

PMO är tänkt som en tillfällig lösning i väntan på att staden bestämmer sig för 

framtidens system. För att ta reda på vad som är möjligt och vad marknaden har att 

erbjuda har en förstudie pågått. En så kallad request för information (RFI), en öppen 

fråga till alla leverantörer inom området, gjordes. Inbjudan att delta gick även till andra 

kommuner vara flera deltog och visade intresse. Många leverantörer svarade på vår RFI 

och detta har bidragit till att bredda bilden av vad marknaden har att erbjuda. Nästa steg 

blir att besluta om vilken färdriktning vi ska ta framåt. 

En stor post inför 2020 var de två initiativen kopplade till LOV Ledsagning och LOV 

Äldreboende. Initialt gjordes två förstudier men när politiken ändrade sig och först lade 

ner LOV Ledsagning och sedan sköt LOV Äldreboende på framtiden lades dessa två 

initiativ ner helt. Delar av avsatt budget användes istället till en förstudie för att ta fram 

köhanteringslösningar för vård- och omsorgsboende, boende med särskild service och 

SPINK. Köhanteringsprojektet hade som initial idé att slå samman alla olika 

köhanteringsbehov till ett gemensamt projekt vilket på ett sätt var viktigt men slutsatsen 

efter förstudien är att åter dela på de olika verksamheterna då det framgått att de har 

olika behov som behöver lösas på olika sätt. 

Under året har det förberetts en proof of concept (POC) för digital signering inom 

hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Denna POC eller test av lösning är nu 

framflyttad till början av 2021 på grund av dels arbete med informationssäkerhet och på 

grund av att viktig funktionalitet i appen inte kan användas innan en senare version av 

Treserva installerats. 

Välfärdsteknik har jobbat på men haft svårt att få tillgång till verksamheter på grund av 

besöksbegränsningar i verksamheten. Särskilt riktat statligt stöd har använts till 

förtätning av WiFi. 

Fortsatt införande av individens behov i centrum (IBIC), vilket är ett nationellt 

metodstöd för främst funktionsstöd och äldreomsorg, har bedrivits med finansiering från 

tjänsteplan. Införandet har saktats ner på grund av coronapandemi och ny 

nämndorganisation. 

När pandemin startade under våren uppkom ett tydligt behov av att skapa ett system för 

hantering av skyddsutrustning vilket vård och omsorg tillsammans med SDF Askim-

Frölunda-Högsbo hjälptes åt att skapa. Systemet är nu överlämnat till INK och 

Kommunleasing för fortsatt förvaltning. 

Arbete med att börja införa ett nytt digitalt träningsverktyg för rehab har pågått under 

året. Initialt såg det ut att bli ganska enkelt men under arbetets gång har främst kraven 

på informationssäkerhet växt. Införandet har därför delats upp i två steg där steg ett 

innebär att legitimerad personal får tillgång till verktyget och ett framtida steg två för att 

inkludera utförarpersonal. 

Ett väldigt stort projekt har varit Ny nämndorganisation 2021 (NN2021) som tagit stora 

resurser i anspråk. Projektets ska anpassa befintliga system så att de fungerar i den nya 

organisationen. På grund av detta har inga versionsuppdateringar gjorts i Treserva då 

detta skulle kunnat riskera arbetet med NN2021 samt att det inte funnits utrymme att 

testa och förbereda då resurser varit allokerade i NN2021. Utfallet av projektet är 

väldigt bra och enbart några mindre störningar har identifierats efter årsskiftet. 

Sammanfattning 
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Sammantaget kan 2020 summeras i ny nämndorganisation och coronapandemi som 

båda krävt mycket fokus och gjort att utvecklingen troligen gått något långsammare än 

annars. Främst har dessa båda faktorer bundit upp verksamheten på ett sätt som ur ett 

utvecklingsperspektiv inte varit helt gynnsamt. Samtidigt har främst coronapandemin 

tydligt visat behovet av digitala lösningar och mycket av det arbete som utförts har 

gynnats av digitalisering. 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

 Utveckling 

Budgeten är totalt på 18,5 miljoner kronor och utfallet i kostnader blev 10,5 miljoner 

kronor 2020. En sänkning med 8 miljoner kronor. 

En del av överskottet är ett statsbidrag för utvecklingsinitiativ inom 

välfärdsteknikprojektet på 3,4 miljoner kronor. 2,4 miljoner kronor är en minskning för 

LOV Ledsagning och äldreboende. Initiativen kommer inte att genomföras 2020 då 

beslut saknas. Ersätta journalsystem för Hälso- och sjukvården fick lägre kostnader med 

0,8 miljoner kronor. Övriga 1,4 miljoner kronor är omprioriteringar på grund av 

resursbrist inom stadsdelarnas verksamheter på grund av Coronaviruset och arbetet med 

Ny Nämndorganisation. 

Vidmakthållande 

Budgeten är totalt på 72,1 miljoner kronor och prognosen beräknas till 64,9 miljoner 

kronor. Tjänsten Vård och omsorg har ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Den består 

till stor del på ökade intäkter för arbete i projektet för Ny nämndorganisation men även 

för en periodisering av IT-licens och programkostnader 2019. En del av överskottet är 

också minskade kostnader för Swedbankkort för försörjningsstöd. Överskottet på 0,9 

miljoner kronor inom välfärdsteknologin är ökade intäkter för arbetad tid i projekt. 

Överskottet på 0,8 miljoner kronor inom Hälsa och sjukvård beror på minskade 

kostnader för Medidoc. 

  

3.9 Tjänsteområde Kultur och Fritid samt service 

Utvecklingsinitiativ som planerades för 2020 är 

• tjänster för bokning- och bidragsprocesser 

• tjänster för service, en ny måltidstjänst. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser 

Det övergripande målet är att göra det enklare för föreningar, privatpersoner och företag 

att hitta och boka kommunala anläggningar, exempelvis lokaler, samt att söka bidrag. 

Det bidrar till en ökad tillgång och bättre utnyttjande av lokaler. Under 2020 fortsatte 

projektet upphandlings- och införandefas för de kommungemensamma interna 

tjänsterna för bokning- och bidragstjänster till kulturförvaltningen, idrotts- och 

föreningsförvaltningen, social resurs samt kultur och fritidsverksamheterna inom 

stadsdelarna. 

Under första kvartalet har projektet genomfört ett gediget arbete för att säkerställa 

avropsunderlaget följer GDPR och Göteborg Stads riktlinjer för informationssäkerhet. 

Arbetet har gjort nytta men varit omfattande och tagit mer tid än planerat, vilket medför 

en försening på cirka tre månader. Under andra och tredje kvartalet skedde 

införandeaktiviteter bland annat test och utbildning. I detta arbete har leverantör inte 

fullt mött alla upphandlingskrav enligt tidplan, vilket kan ha påverkan på tid- och 

budgetplan 2021-2022. För att minska effekterna på projektens tidplan och mottagande 
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organisationer arbetar projektet, projektägare och tjänsteansvarig  tillsammans med 

leverantören. 

Tjänster för internservice, nya måltidstjänster 

Nya tjänster för måltidsverksamheterna ska stödja verksamhetens fastställda processer 

såsom måltids- och specialkostprocessen. Stadens nya måltidstjänster ska ge god 

överskådlighet, likvärdighet och kvalitet. Under året fortsätter projektets upphandling 

och förberedelser för införandet. 

Under 2020 fortsatte projektet upphandlings- och införandefas vilket inneburit ett 

gediget arbete med GDPR och Göteborg Stads riktlinjer för informationssäkerhet. Även 

ett omfattande arbete med att säkerställa nyttorealiseringen (nollmätningar, nyttoanalys 

och nyttoplan) har skett och fortsätter bearbetas under 2021. 

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 19,4 miljoner kronor och utfallet 2020 är 11,3 miljoner kronor. En 

sänkning med 8,1 miljoner kronor. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser fick ett utfall på 7,3 miljoner kronor jämfört 

med en budget på 10 miljoner kronor. En sänkning med 2,7 miljoner kronor. 

Förseningar i godkännande av leveransen från leverantör är en anledning till minskade 

kostnader, vilka förskjuts till 2021. Tjänster för Internservice, en ny måltidstjänst har ett 

utfall på 4 miljoner kronor jämfört med budgeterat 9,4 miljoner kronor. En sänkning 

med 5,4 miljoner kronor. Förändringen i utfallet förklaras framförallt av att två 

upphandlingar slutförts vilket innebär att kostnaderna kunnat beräknas mer i detalj 

utifrån tecknade avtal. 

Vidmakthållande 

Budget är totalt på 3,8 miljoner och utfallet 2020 är 2,6 miljoner. Överskottet på 1,2 

miljoner kronor beror främst på ökade intäkter för arbetad tid i projekt för en 

projektledare i måltidsprojektet. 
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