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Förstudie – Bolag och kommungemensamma interna tjänster 

1. Sammanfattning 
”Bolaget ska använda de gemensamma it-system som staden beslutat ska vara 

kommungemensamma.”  

”Göteborgs Stadshus AB styrelse kan besluta om avsteg från denna princip”.   

Dessa citat är från avsnittet Generella skyldigheter, i styrande dokument Riktlinjer och 

direktiv för Göteborgs Stads bolag 

På en övergripande nivå behöver detta beslut göras tydligt. Hur ska bolagen kunna 

använda de kommungemensamma tjänsterna när de levereras likadant till alla kunder? 

Tjänsterna behöver bolagsanpassas och bli likvärdiga. 

Samordningen mellan Stadshus AB – intraservice och stadens bolag behöver förstärkas. 

Vi behöver en tydlig struktur för samverkan med Stadshus AB som huvudpart. 

Bolagen behöver beakta ett stadenperspektiv i samband med att tjänster upphandlas 

vilket innebär att Stadshus AB behöver ta fram rutiner som gör detta tydligt. 
 

Kommungemensamma interna tjänster är idag inte anpassade till stadens olika 

kundsegment.  Konfigurering är i de flesta fall helt anpassat till kärverksamheterna 

inom stadsdelarna.  

Tjänsteområde Ekonomi har möjlighet att erbjuda likvärdiga tjänster och ger samtidigt 

Stadshus AB en större möjlighet till en ekonomisk uppföljning. Vi föreslår därför att det 

är det tjänsteområde där vi ganska omgående kan lägga en tidplan för införande. Det är 

dock Stadshus AB som avgör då alla införandeprojekt av intraservice tjänster på stadens 

bolag skall initieras och koordineras via Stadshus AB. 

Det finns ett staden-id som är en förutsättning för att till exempel ansluta till den 

kommungemensamma ekonomitjänsten. Ett projekt behöver initieras där det gör det 

möjligt för bolagen att skicka information från lönesystemet. Detta skapar förutsättning 

för automatisk generering av staden-id för den enskilda medarbetaren. I sin tur ger den 

tillgång till andra kommungemensamma tjänster som till exempel Tage (Hitta och 

skänk begagnat). 

Vissa tjänsteområden är stora och komplexa. HR är ett bra exempel. Då 

specialisttjänster bland annat inom HR efterfrågas, så bör tjänsteområdena ses över och 

anpassas till verksamheter som efterfrågar annan nytta.  

 

2. Bakgrund  
Göteborgs Stads bolag använder i nuläget inte de kommungemensamma interna 

tjänsterna fullt ut. Det råder en stor variation mellan bolagen. Kommunstyrelsen 

beslutade i februari 2015 om direktiv och riktlinjer för bolagen där det framgår i de 
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generella skyldigheterna att bolag inom Göteborgs Stad ska använda beslutade 

kommungemensamma it-system.  

 

3. Beskrivning av uppdraget 
Göteborgs Stadshus AB har gett intraservice i uppdrag att genomföra en förstudie. 

Syftet är att ta fram underlag till handlingsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut att 

stadens bolag ska använda de gemensamma it-system som Göteborgs Stad beslutat ska 

vara kommungemensamma. Stadshus AB har beslutat att förstudien ska innehålla 

följande delar:  

 Nulägesbeskrivning av bolagens nyttjande av de kommungemensamma interna 

tjänsterna idag 

 Behovsanalys utifrån bolagens situation med avseende på deras behov av 

kommungemensamma IT-system och tjänster 

 Belysa nyttoeffekter av bolagens nyttjande av kommungemensamma interna 

tjänsterna 

 Konsekvensutredning utifrån kommunfullmäktiges beslut avseende riktlinjer 

och direktiv, avsnitt generella skyldigheter för bolagen 

 

4. Syfte och mål 
Syfte: Att underlätta effektueringen av kommunfullmäktiges beslut men också belysa 

förutsättningar och utmaningar med anledning av beslutet.  

 

Mål: Ta fram underlag till handlingsplan för att införa kommungemensamma interna 

tjänster hos Göteborgs Stads bolag. 

 

5. Avgränsning 
Stadshus AB ansvarar för att belysa de juridiska aspekterna kopplat till beslutat direktiv. 

6. Tillvägagångssätt  
I brev från Stadshus AB daterat 26 juni 2015 uppmanades respektive bolagskluster att 

senast 1 september ange en kontaktperson samt senast 30 september skicka en 

nulägesanalys till intraservice.  

Nulägesanalyserna efterföljdes av workshops med respektive kluster. Syftet med 

workshopen var att intraservice skulle få en dialog med stadens bolag och fånga upp 

behov, samt informera och förankra riktlinjer och regelverk för kommungemensamma 

interna tjänster. 
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6.1 Nulägesbeskrivningar 

I brevet från Stadshus AB och intraservice den 26 juni 2015 efterfrågades övergripande 

nulägesbeskrivningar per kluster som visade 

 definierad vision och mål för bolaget 

 definierade strategier och mål för internt stöd och tjänster , sorterade mot HR 

kommunikation, ekonomi, ledning och styrning 

 it-stöd och tjänster som används idag enligt ovan 

 nuvarande avtalsperioder för ovan 

 stadenavtal som används idag 

 brådskande behov (behöver hanteras inom ett år). 

 

6.2 Workshops 

Bolagen är indelade i kluster (se bilaga). Workshop har genomförts med alla bolag, per 

kluster där det varit möjligt. Turism kultur och evenemang klustret hade workshops per 

bolag.  

Inbjudna representanter för klustret/ bolaget har utgjorts av följande funktioner:  

 HR-chef  

 Ekonomichef 

 IT-chef 

 Kommunikationschef  

 Utvecklingschef eller motsvarande  

 

Agendan var enligt följande: 

• Presentation 

• Bakgrund till uppdraget (Stadshus AB) 

• Riktlinjer och Regler 

• Hantering av uppdraget – status, hittills reflektioner 

• Nuläge/önskvärt läge per tjänsteområde 

• Prioritering av behov 

 

Representant från Stadshus AB har deltagit inledningsvis och pratat om bakgrund och 

hantering av framtida eventuella undantag, se agenda. 

Workshopen har präglats av dialog kring bolagens utmaningar samt möjligheter för 

intraservice att framåt erbjuda tjänster som möter bolagens behov. 
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Internt på intraservice har workshops även hållits med tjänsteansvariga för ledning och 

styrning, ekonomi, HR och kommunikation samt IT-infrastruktur . Syftet har varit att 

belysa möjligheten till att anpassa de kommungemensamma interna tjänsterna.  

 

7. Nuläge 
 Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag 

– Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler. Styrelsen ska 

därutöver vid behov anta egna anvisningar för bolaget. 

– Bolaget ska använda de gemensamma it-system som staden beslutat ska vara 

kommungemensamma. Göteborgs Stadshus AB styrelse kan besluta om avsteg 

från denna princip. 

 

7.1 Bolagens användning av kommungemensamma tjänster idag 

I tabellen nedan visas nyttjandegraden av de kommungemensamma interna tjänsterna 

per kluster/bolag. 

 

I tabell 1 nedan, visas i vilken grad de kommungemensamma interna tjänsterna utnyttjas 

per kluster. Observera att det kan gälla hela eller delar av tjänsten. 
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I tabell 2 visas hur många bolag som nyttjar hela eller delar av en viss tjänst.  
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7.2 Behovsanalys 

Ledning och styrning 

 Bolagen behöver en ökad tydlighet och struktur och efterfrågar en uttalad 

stadenstrategi. Detta ses som en förutsättning för en gemensam förståelse för 

stadens viljeriktning, en utgångspunkt för dialog och möjligheterna att se 

gemensamma vinster. 

 Enkel åtkomst till handlingar och dokument så som stadens styrande dokument 

oavsett geografisk plats eller fysisk enhet. 

 Att data lagras och återanvänds så att bolagen slipper att fylla i samma 

information på flera olika ställen. 

 Tydligare återkoppling i samband med uppföljning, vad har fungerat bra, vad 

som eventuellt behöver förbättras etc. 

 Gemensam programvara för dokumenthantering, e-post och webblösningar 

alternativ god integration mellan olika sådana programvaror.  

 Behov av specialisttjänster kopplat till processen Personal Budget Uppföljning. 

 

Ekonomi 

 Underlätta inläsning av data från olika system inom ekonomiområdet för att 

möjliggöra återanvändning av information. 

 Enkel anslutning till stadens olika ekonomisystem med en smidig 

omställningsprocess för det enskilda bolaget. 

 Behov av implementeringsfunktion som underlättar införandet och guider 

bolaget under processen. 

 Kundsansvarigfunktion för snabb och effektiv hantering av behov, förändringar 

eller problem. 

 Mer tid på kärnverksamhet samt ökad kostnadseffektivitet genom 

samordningsvinster. 

 Tjänster kring e-handel, e-fakturering samt skanning. 

 Ett gemensamt projektredovisningssystem för enklare administration och 

uppföljning. 

 

 

HR 

 Specialisttjänster inom rehabilitering, rekrytering och lönetjänster, etc. 

 Anpassad lönetjänst som möter bolagens behov.  

 Anpassad HR tjänst (som innehåller flera olika delar). 

 Att som timanställd kunna rapportera, exempelvis tillbud/arbetsskador i Lisa.  

 Enkel åtkomst till HR-tjänster via webben oavsett enhet (mobil, dator, läsplatta). 
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Kommunikation 

 Bolagen har behov av en ökad tydlighet och struktur och efterfrågar en uttalad 

stadenstrategi för dem. Detta ses som en förutsättning för en gemensam 

förståelse för stadens viljeriktning, en utgångspunkt för dialog och möjligheterna 

att se gemensamma vinster. 

 Behov av relevant staden-information utifrån roll. 

 Göra information tillgänglig oavsett val av enhet (mobil, dator, läsplatta ) 

 Underlätta att kommunicera med grupper utan staden-id, så som timanställda 

och volontärer.  

 Möjlighet att nå medarbetaren via olika kanaler så som Facebook, Twitter etc 

 Plattform för att kommunicera inom staden om viktiga förändringar, status eller 

liknande. 

 Gemensam programvara för dokumenthantering alternativ enkel integration för 

åtkomst. 

 

 

Verksamhetsspecifikt 

 Försystem/ verksamhetssystem av varierande slag måste i vissa fall kunna 

integreras med HR- och ekonomisystem.  
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Förutsättningar och utmaningar 

 Ta fram en tydlig struktur för samverkan inom bolagssektorn. Dagens forum är 

styrda av kärnverksamheterna inom SDF-sektorn. Använd Stadshus AB som 

huvudpart. 

 Struktur för effektiv och representativt deltagande i staden forum, kanaler för att 

lyfta behov, beredning av IT-frågor etc. Dagens forum spretar för mycket. 

 Enkel och tydlig kontaktyta för frågor om tjänsteutbud, specifik tjänst, support, 

uppföljning etc 

 Marknadsföra och presentera erbjudanden kring tjänster med fokus på nyttan  

 Tydlig och genomtänkt prismodell mot bolagssektorn  

 Hur möter riktlinjer bolagssektorns behov av snabb och effektiv beslutsprocess? 

 

 

7.3 Nyttoeffekter 

En genomförd förstudie indikerar några identifierbara nyttor. Det är dock viktigt att 

poängtera att en fördjupad nyttoanalys behöver göras för att kunna säkerställa dessa. 

Nedan listas några tänkbara nyttor:  

 Minskade kostnader för det enskilda bolaget genom ingång i redan upprättade 

avtal med staden  

 Reducerad kostnad för Stadshus AB vid samordnad ekonomiredovisning via ett 

och samma ekonomisystem 

 Mindre tid för administration i samband med avtal, drift och uppföljning mot 

leverantör 

 Tillgång till kommungemensamma interna tjänster ger tillgång till information 

som kan bidra till att förbättra den egna verksamheten 

 Enklare och snabbare hantering i samband med nyanställning och avslut, då 

stadenkonto till medarbetare kan genereras med automatik. 

 

 

7.4 Konsekvenser av kommunstyrelsens beslut 

Det är naturligtvis svårt att överblick vilka konsekvenser beslutet kommer att få på 

berörda parter så som staden, intraservice och bolagen. Nedan har vi dock listat några 

konsekvenser 

 Kommungemensamma interna tjänster är tydligt anpassade till stadsdelarnas 

kärnverksamheter, utbildning och välfärd. På vilket sätt ska tjänsterna anpassas 

till Bolagen? 
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 Göteborgs Stads ledning behöver på ett övergripande plan tydliggöra vad man 

vill uppnå med beslutet. 

 Vilka typer av tjänster är hjälpsamt att samarbeta kring? 

 Stadshus AB behöver ta fram en struktur för hur bolagen ska samverka i frågor 

inom stödprocesser för ekonomi, kommunikation, HR, etc. 

 Intraservice behöver ta fram vissa grundtjänster som är enhetliga för alla 

kundsegment 

 Intraservice behöver utveckla tjänster specifikt för bolagssektorn men som på 

sikt kan bli aktuella för fackförvaltningar. 

 Intraservice behöver föra dialog och samverka med bolagssektorn genom en 

kundansvarsroll. Det saknas naturliga kanaler in till exempel i samband med 

behov som kan vara aktuellt för flera bolag. 

 Intraservice behöver ta fram förslag på en affärsmodell för bolagssektorn 

 Bolagen behöver beakta stadenperspektiv i samband med att de upphandlar av 

tjänster  

 

8. Underlag till handlingsplan 
 

I tabellen nedan har vi listat identifierade behov      

 

ID Ärende Föreslagen åtgärd 

1 Kopplat till ledning och styrning: Bolagen 

har behov av en ökad tydlighet och struktur 

och efterfrågar en uttalad strategi för 

realisering av styrande dokument för 

stadens bolag.  

Undersök och kartlägg i en förstudie 

kundens behov genom intervjuer med olika 

roller i staden som arbetar inom området. 

Ta fram förslag på aktiviteter tillsammans 

med SLK och Stadshus AB. Stadshus AB 

initierar och driver processen. 

 

2 Struktur/forum för samverkan inom 

bolagssektorn kopplat till tjänster från 

intraservice. Struktur för deltagande i 

stadenforum kanaler för att lyfta behov, 

beredning av IT-frågor 

Initiera ett projekt från Stadshus AB med 

syfte att ta fram en tydlig struktur för 

samverkan inom bolagssektorn. Dagens 

forum för regler och riktlinjer är styrda av 

kärnverksamheterna inom SDF-sektorn. 

Föreslå hur bolagens behov kan fångas på 

effektivare/enklare sätt. 
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ID Ärende Föreslagen åtgärd 

3 Enkel åtkomst till handlingar och dokument 

så som stadens styrande dokument oavsett 

geografisk plats eller fysisk enhet 

 

Påbörja ett arbeta för att synkronisera 

identitetshantering, metadata det vill säga 

förenkla åtkomst till informationen samt 

tydligare definiera vilken information som 

ska tillgängliggöras. 

4 Gemensam programvara för 

dokumenthantering, e-post och 

webblösningar alternativ god integration 

mellan olika sådana programvaror. Ett 

exempel: Idag problem med kompabilitet 

mellan Notes och Office 365 

Påbörja ett arbeta för att synkronisera 

identitetshantering, metadata dvs förenkla 

åtkomst till informationen samt tydligare 

definiera vilken information som ska 

tillgängliggöras. 

5 Att data lagras och återanvänds så att 

bolagen slipper att fylla i samma 

information på flera olika ställen (Rappet 

och Cognos)  

Initiera ett förbättringsprojekt på 

intraservice för effektiv informationsfångst 

och säkra återanvändning av redan 

inhämtad information. 

6 Tydligare återkoppling av tjänsteleveransen 

vad har fungerat bra, vad som ev. behöver 

förbättras, en enkel och tydlig kontaktyta 

mot intraservice 

Enkel och tydlig kontaktyta för frågor om 

tjänsteutbud, specifik tjänst, support, 

uppföljning etc. Inrätta kundansvarsroll för 

bolagen 

7 Tydligare återkoppling i samband med 

ekonomiuppföljning 

Se över processen för ledning och styrning 

ur ett Stadshus AB perspektiv  

8 Behov av specialisttjänster inom HR, 

ekonomi (faktura, e-handel, scanning) 

kommunikation, upphandling 

 

Genomför fördjupad behovsanalys kopplat 

till bolagssektorn och därefter förs det in i 

förändringsprogrammet – utveckling av 

service och tjänster.  

9 Enkel anslutning till stadens 

ekonomitjänster 

Initiera ett projekt som tar fram en process 

för anslutning och implementerings 

funktion som stöd för bolaget. Arbetet är 

påbörjat och det finns ett ramverk för 

bolagsanslutning. 

10 Behov av projektredovisningssystem Genomför fördjupad behovsanalys kopplad 

till ekonomitjänsten.  

11 Anpassa tjänsterna inom HR Anpassa eller ta fram ny tjänst för 

bolagssektorn 
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ID Ärende Föreslagen åtgärd 

12 Behov att kommunicera med grupper utan 

staden-id 

Krav: Staden-id är en förutsättning för att 

ansluta till den kommungemensamma 

ekonomitjänsten. 

Initiera ett projekt som möjliggör för 

bolagen att skicka information från 

lönesystemet om nyanställning. Detta 

skapar förutsättningar för automatisk 

generering av staden-id för den enskilda 

medarbetaren.  

 

13 Anpassad information utifrån roll Bidra till förstudie 2016” Rätt information 

till rätt roll” som syftar till ett rollbaserat 

intranät. 

14 Möjlighet att nå medarbetare via olika 

kanaler 

Ta del av stadens nya ”Digital 

kanalstrategi” för Göteborgs Stad. Gör 

fördjupad behovsanalys och utred vad som 

är hjälpsamt. 

15 Plattform för att nå ut med information om 

verksamheten, förändringar, status etc 

Hanteras inom beställning 301(intern 

instyrning) ”Kommunikationsplattform för 

bolagssektorn” 

16 Presentera tjänster med fokus på nyttan och 

med tydlig prismodell för bolagen 

Detta ligger med som en del av 

förändringsprogrammet – ”Utveckling av 

service och tjänster” 

17 Bolagen behöver beakta stadenperspektiv i 

samband med upphandling av tjänster 

Stadshus AB behöver ta fram rutiner som 

tydliggör detta och den kommande 

kundansvarsrollen kan bistå. 

 

9. Avslutande reflektioner 
De bolag som valt att inte ansluta sig till kommungemensamma tjänsterna har tydliga 

anledningar till det. Inom ekonomiområdet har det nyligen upphandlats system som i 

sina tjänster kan erbjuda mer flexibel anpassning som då bolagen har behov av. En 

handlingsplan med förberedande aktiviteter för att planera bolag in i ekonomitjänsten 

föreslås därför.  

Tjänsteområde HR har delar i sin tjänst som kan vara aktuella. När tjänsten delas upp 

och kan erbjudas mer flexibelt kan bolagen bättre anslutas. 

Stadshus AB framträder tydligare som beställaren mot intraservice när det gäller alla 

tjänster för bolagen. Stadshus AB behöver en kundansvarig (KAM) från intraservice för 

att samordna uppdraget. 
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Kommunfullmäktige 2015, Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag 

 

11. Bilagor 
 

Bolagens organisering  
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