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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
En tjänsteplan fastställs årligen per tjänsteområde. Det är ett färdriktningsdokument som  
omfattar den planerade utvecklingen, driften och förvaltningen inkl servicenivåer förkommande 
treårsperiod. I tjänsteplanen kopplas mål, resurser och budget samman för att tydliggöra 
beslutsunderlaget och för att skapa underlag för dialog med berörda beslutsfattare. Tjänsteplanen 
speglar den gemensamma bilden för de olika aktörerna över vad som ska åstadkommas under 
budgetåret och de kommande åren. 

Framtagande av tjänsteplan sker i enlighet med riktlinjer för kommungemensamma interna 
tjänster. 

Vem omfattas av planen 
Denna plan gäller främst för Göteborgs nämnd för Intraservice och anger hur de 
kommungemensamma interna tjänster ska förändras kommande år. Planen gäller även de 
förvaltningar och bolag som nyttjar eller kommer att nyttja de kommungemensamma interna 
tjänsterna där de behöver medverka i förändringsarbetet. 

Giltighetstid 
Denna plan gäller för perioden 2019 men innehåller planering också för åren 2020-2021. 

Bakgrund 
Tjänsteplan tas fram enligt riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster som 
beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-05 §25. 

Koppling till andra styrande dokument 
Framtagande av tjänsteplan sker enligt riktlinjer för kommungemensamma interna tjänster och 
regler för kommungemensamma interna tjänster – generellt. De tjänster som ska finnas regleras 
av regler för kommungemensamma interna tjänster. Förändringarna i tjänsterna ska bidra till att 
uppfylla mål i budget, program och planer. Till exempel utvecklas tjänsterna för att stödja mål i:

• Kommunfullmäktiges budget
• Program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället
• Program för utveckling av intern service för staden
• Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare

och företagare 2017-2020
• Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen
• Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad 2016-2019

Se mer kopplingar till andra styrande dokument under rubriken Strategisk betydelse, koppling till 
mål/uppdrag, verksamhetsmål/uppdrag för respektive förändringsinsats inom varje tjänsteområde.
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Ekonomisk  översikt 

Utveckling och vidmakthållande 2013-2021 

Uppföljning av denna plan
Göteborgs nämnd för Intraservice är ansvariga för uppföljning av planen. Uppföljning av plan 
redovisas på en övergripande nivå i ordinarie uppföljningsrapporter. För uppföljning i detalj skapar 
Intraservice särskilda uppföljningsrapporter per kvartal samt en årsrapport.
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Utvecklingsinitiativ 2017-2021 
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Vidmakthållande 2019 

Volymer och kostnader för konsolidering ej medräknade 

Summor i avvikelsekolumnen med ett positivt värde avser ökad kostnad  
Summor avvikelsekolumnen med ett negativt värde avser sänkt kostnad  

Ökning från budget 2018 i procent 
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Budget flerårsplan per tjänsteområde för 2018-2021

Övergripande beskrivning flerårsplan 2020-2021 

Beskrivning av kostnadsförändringar mellan 2018 och 2019 framgår per tjänsteområde i 
bilder. Texten nedan syftar således på primära kostnadsförändringar år 2020 och 2021. 
Generellt finns det en indexuppräkning (personal och övriga kostnader) på 2 procent om 
inget annat är angivet.  

Minskade kostnader inom tjänsteområde Ekonomi avseende att leasingkostnaderna för 
UBW försvinner. Det finns även minskade kostnader inom Kundreskontra inom 
fakturadistribution som avser effektiviseringar. Inom HR är det ett antal nya tjänster som 
avser Förmånsportal, Samordnad Webbutbildning, IT-stöd utbildningsportal och anmälan 
arbetsskada/tillbud. Det är även ökade kostnader inom lönehantering. För tjänsteområde 
Kommunikation  är det utökad bemanning för vidmakthållande av e-tjänster, intranät, 
telefoni och visuell kommunikation.  

Inom IT-området består kostnadsökningarna av prognostiserade volymökningar inom 
trådlösa nät, stadsnätet samt fler devicer i staden såsom PC, Macar, Crombook, Paddor 
mfl. Volymprognoserna bygger på tidigare års förändringar. Det finns inga angivna ökade 
belopp för Office 365 år 2020-2021 på grund av många osäkra fakturor. Det är bland 
annat kopplat till osäkerhet kopplat till dataskyddsförordning, möta upp lagrkav för 
säkerhetslösning, customer lockbox, volymökningar och priser för licenser. Belopp kan 
därmed behöva justeras på sikt.   

Tjänsteområde Ledning och styrning har enbart ökade kostnader för indexuppräkning 
Inom Operativ inköp är det minskade kostnader för leverantörsfakturahantering i 
pappersformat kopplat till lagkrav.  Inom Utbildning förväntas licenskostnader öka 
kopplat till nya tjänster med nya avtal.  För tjänsteområde Vård och omsorg finns det 
övergripande kostnadsberäkningar kopplat till tjänsteplaner 2019-2021 för socialtjänst 
och kommunal hälso- och sjukvård.  

Nytt för 2019-2021 är det nya tjänsteområde Kultur och fritid. Detta tjänsteområde är 
fortfarande under sin konstruktion vilket medför att siffror är högst osäkra. Det kan även 
finnas tjänster och kostnader inom tjänsteområde Utbildning som behöver brytas ut och 
placeras inom det nya tjänsteområdet Kultur och fritid. Ett exempel på detta är 
Kulturskolan. 
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Vidmakthållande per tjänst 2018-2021 
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Tjänsteplaner 2019-2021 
per tjänsteområde 
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Versionshantering 

Datum Version Beskrivning Ändrat av 

2017-10-24 0.1 Utkast förslag TP2019 Jenny 

2017-11-02 0.2 Justerat efter TF 31 okt Jenny 

2017-11-06 0.3 Kompletterade rubrik 1 Katarina PJ 

2017-11-14 0.4 Kompletterad under rubrikerna 
”säkerhetsnivå” 

Jenny 

2017-11-15 0.5 Justerad efter tjänsteforum Jenny 

2017-12-14 0.55 Justerade belopp efter prioforum Jenny 

2018-02-14 0.6 Uppdaterad med säkerhet och diskussion 
kring utv Hypergene 

Jenny 

2018-02-16 0.65 Kompletterad avsnitt 1 Mats R/Jenny 

2018-03-03 0.7 Kompletterad med nytt avsnitt om 
digitalisering 

Jenny 

2018-03-06 0.75 Kompletterad med konsekvenser mm 
avsnitt 1 

Jenny/Katarina PJ 

2018-03-09 0.8 Smärre justeringar i alla avsnitt. 
Komplettering av text till tabell med 
kostnader 

Jenny 

2018-03-22 0.85 - 
utsänd 

Långsiktigt mål justerat- för avstämning 
med TF ek 

Jenny 

2018-03-26 0,9 Korrigerad AJN kommentarer + 
vidmakthållande 

Jenny 

2018-04-05 0.95 Justerat tabell o förklaring ekonomi efter TF 
27 mars 

Jenny 

2018-04-16 0.96 Justerad tabell vidmakthållande Jenny 

2018-04-16 2.0 Fastställd i tjänsteforum Jenny 

2018-05-08 2.9 Beslutad i prioforum Jenny 

2018-05-22 3.0 Kompletterad med medarbetarperspektiv 
avsnitt 1.2 alla initiativ 

Jenny 
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Tjänsteplan 2019-2021 

Långsiktig inriktning och mål 
• Tjänsteområde ekonomi ska leverera moderna ekonomitjänster som stödjer stadens

chefer i att planera och analysera sin verksamhet. Tjänsterna ska mot kund och
medborgare ha ett användarvänligt gränssnitt.

• Tjänsteområdet ska ständigt söka efter att effektivisera vidmakthållandet så långt som
möjligt.

• Tjänsteområdet ska utveckla stadens redovisningsprocesser så att arbetet utförs effektivt
och med god kvalitet.

• Tjänsteområdet ska utveckla stadens exploaterings- och investeringsprocess så att
ekonomiska vägval och konsekvenser synliggörs och tas fram i god tid.

• Tjänsteområdet ska stödja planeringsprocessen och utveckla stadens utdata så att
analysarbetet underlättas/effektiviseras och därmed kan fördjupas.

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 

* de särkostnader som varje projekt att ta in en ny kund i lösningen leder till står kunden för själv. Därför
behövs inga utvecklingsmedel i tjänsteplan för att ansluta fler till tjänsten.

1. A. Fortsatt utveckling av enhet för samordnad redovisning

Fortsätta utvecklingen av enheten utifrån den plan för långsiktig lösning som definieras
under 2018.

Kostnaderna för 2019 består av:

• 900 tkr Konsultstöd/coachning. Beräknat på att expertisen behövs på i
genomsnitt strax under 50 procent under året. Successivt ska Intraservice kunna
driva arbetet helt utan externt stöd. 900 tkr egen arbetad tid på Intraservice
innefattar en verksamhetsutvecklare att driva projektet med stöd av konsulten
(kompetensöverföring), systemförvaltare inom ekonomi och e-handelstjänsterna
samt intern personal som arbetar med utveckling av plattformen.

1B. Fortsatt utveckling av enhet för samordnad redovisning 

Kostnaderna för 2019 består av: 

Tjänstesområdets utvecklingsinitiativ, tkr 
2019 2020 2021 2019 2020 2021

1A. Fortsatt utveckling av enhet för samordnad redovisning 1 800 0 0 0
1B Fortsatt utveckling av enhet för samordnad redovisning 1 200 * * 0 0 0
2. Digitalisering inom ekonomiområdet 2 000 1 500 1 000 0 300 0
3. Utökade tjänster 1 000 500 0 0 300 0
4. Kommande utveckling 0 2 000 2 000 0 0 0
Summa 6 000 4 000 3 000 0 600 0

Påverkan vidmakthållaUtvecklingsinitiativ
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• 300 tkr konsultstöd och 900 tkr internt arbetad tid för att anpassa processer,
rutiner och arbetssätt så att fler kunder kan gå in i tjänsten och så att fler tjänster
kan levereras. Från och med 2020 förutsätter Intraservice att den interna
kompetensen är uppbyggd så att externt stöd inte längre behövs.

2. Digitalisering inom ekonomiområdet

Ett arbete med att analysera inom vilka processer vi bäst påbörjar digitaliseringen
behöver genomföras. En plan för fortsatt utveckling behöver tas fram.

Kostnaderna för 2019 består av:

• 1 000 tkr konsultstöd och 1 000 tkr intern arbetad tid. Tiden som krävs
gäller dels att ta fram vilka processer som bäst lämpar sig att påbörja
digitaliseringen med samt en plan för kommande steg. Planen är även att under
2019 kunna genomföra en del digitalisering. En del kan innebära att detaljerade
arbetsbeskrivningar behöver göras för att kunna programmera en dator till att
genomföra momenten. En annan del innebär automatisering av vissa
arbetsmoment. I dags läget svårt att veta i detalj vilka moment/processer som
kommer att prioriteras för tex automatisering. Arbetet kommer behöva fortgå
under de kommande åren troligen i avtagande omfattning utifrån att fler och fler
processer digitaliseras.

3. Utökade tjänster

Under en femårsperiod går stadens bolag in i ekonomi och e-handelstjänsterna. I det
förberedande arbetet har det kommit fram behov av ytterligare tekniskt stöd kan komma
att behövas för att skapa så stor nytta som möjligt för bolagen.

Kostnaderna för 2019 består av:

• 600 tkr externt stöd och 400 tkr internt arbetad tid för att fördjupa
kartläggningen av behoven, ta fram kravspecifikation och vid behov av
upphandling av kompletterande IT-stöd. Eftersom bolagen går in under en
period på fem år kommer arbetet 2019 inte att ha täckt in alla behoven. Därför
behöver arbetet fortsätta även 2020.

4. Kommande tjänster

Tjänste- och prioriteringsforum vill förmedla att utvecklingen inom området inte
kommer att stanna av utan pågå framöver även om vi idag inte vet exakt vilka initiativ
det kan handla om.
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Vidmakthållande 

Kostnadsförändringen 2019 består av: 

• 28 100 tkr ökning på grund av att redovisningen för stadsdelarna och de två nya
fackförvaltningarna samlas på Intraservice. Kostnaderna fördelas på dem som nyttjar
tjänsten och leder till minskade kostnader ute i respektive organisation.

• 1 800 tkr utökning med systemförvaltare UBW. En tjänst tas i sin helhet i anspråk av
bolagsinförandet fram till och med 2022, faktureras bolagen. En tjänst behövs dels för att
bidra i arbetet med utveckling av samordnad redovisning, dels i arbetet med utveckling av
processerna samt kompetensöverföring på grund av kommande pensionsavgång.

• 900 tkr utökning systemförvaltare Hypergene. En tjänst som i sin helhet tas i anspråk
av bolagsinförandet fram till och med 2022.

• 600 tkr utökning av köpt IT-tjänst för Cognos och Hypergene utifrån utfall och behov.
• 500 tkr består av dels ökad budget för mindre utveckling i Hypergene utifrån utfall

tidigare år (100 tkr), dels indexuppräkning ( 200 tkr), dels antagande om volymökning
(200 tkr) på 4% utifrån tidigare års ökning.

• 2 000 tkr minskade kostnader pga leasingkostnad Hypergene försvinner

Förändringsinsatser 

1. Fortsatt utveckling av enhet för samordnad redovisning

1.1 Identifierat behov 
• Fortsatt utveckling av enheten för att möjliggöra uppnå de önskade/nödvändiga

målen.

• Möjliggöra att fler bolag/förvaltningar ansluter sig

Under 2018 driver Intraservice, stadsdelsförvaltningarna och grund- och 
förskoleförvaltningarna tillsammans ett projekt för att bygga upp en gemensam 
redovisningsfunktion. Initiativet till projektet togs av stadsdelarna under våren 2017 och 
arbetet påbörjades under hösten. Initiativet är en konsekvens av KF´s beslut om att bilda 
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de två nya förvaltningarna. Det gör att SDF blir av med cirka 45 procent av sin 
verksamhet och finansiering från första juli 2018. 

Eftersom redovisningshanteringen för grund- och förskoleförvaltningarna måste starta 
första juli 2018 finns inte möjlighet att redan vid uppstart ha färdig utvecklade och 
standardiserade processer. Tid finns heller inte att från start utforma den nya enheten på 
ett sätt som gör det möjligt att nå uppsatta mål kring effektivisering och kvalitet.  

Uppbyggnaden av enheten genomförs i etapper där målet för den första är att bygga upp 
en samlad redovisningsfunktion för de nya fackförvaltningarna för skola och förskola. 
Nästa etapp sker efter sommaren och har som mål att samla stadsdelarnas redovisning 
inom samma enhet.  

När det första arbete är genomfört behöver projektet fortsätta med att sätta de 
långsiktiga målen, effektiviseringskrav, utvärdera det som genomförts samt en robust 
plattform för samordnad redovisning. En mindre del av det arbetet kommer göras 2018, 
men större delen behöver genomföras under 2019.  

Det är först då som staden får möjlighet att fullt ut dra nytta av en samordnad 
redovisning, standardiserade processer och att uppnå långsiktigt satta mål inom 
redovisningsområdet. 

Under 2019 behöver även strukturerna sättas för att förbereda och möjliggöra att 
redovisningshanteringen överförs för fler bolag/förvaltningar om intresse finns.  

Behoven beskrivs närmare i följande punkter: 

1) Fortsatt utveckling av den nya enheten för samordnad redovisning.

Efter att den nya enheten har etablerats under 2018, fortsätta utvecklingen av enheten 
utifrån den plan för långsiktig lösning som definierats. Den långsiktiga lösningen ska 
skapa förutsättningar att nå långsiktiga mål inom ekonomiområdet, såsom:  

• Ökad effektivitet och på sikt lägre kostnader

• Hög enhetlig kvalitet och service inom staden för processerna, genom
standardisering och lika arbetssätt.

• Ökad spetskompetens, fler och nya karriärvägar för medarbetare och god
arbetsmiljö.

• Minskad sårbarhet i ekonomiprocesserna.

2) Möjliggöra för fler bolag/förvaltningar att ansluta sig och utöka med fler
tjänster
Den nya organisationen ska utformas på ett sätt som möjliggör, dels för fler bolag och
förvaltningar att ansluta framöver, dels att fler tjänster kan läggas till ifall behov finns.

Ett standardiserat tillvägagångssätt för anslutning av fler bolag/förvaltningar behöver 
tas fram utifrån det arbete som gjorts inför överföringen av stadsdelarnas 
redovisningshantering. I arbetet ingår bland annat att göra en nulägesanalys av 
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nuvarande redovisningshantering samt tillvägagångssätt för hela processen från beslut 
till överförd hantering.  

Bland bolagen finns redan idag ett intresse att köpa mer stöd i processen än det som 
erbjuds i nuvarande tjänster. Det finns en efterfrågan av att Intraservice ska erbjuda mer 
stöd i den löpande redovisningen och bokslutsarbetet.  

Under perioden 2018 – 2022 kommer stadens bolag att gå in i ekonomi- och e-
handelstjänsterna. I takt med att bolag och ev. fackförvaltningar väljer att ansluta 
behövs stöd i både förberedelser och genomförande – till både aktuella 
bolag/förvaltningar samt till mottagande organisation inom Intraservice.  

1.2 Förändringsinsats 
Kort sikt – genomförs under 2018 
En central redovisningsenhet kommer initialt att byggas upp på Intraservice för att sköta 
kundreskontra, leverantörsreskontra, moms, samt redovisning och bokslut för förskole- 
och grundskoleförvaltningarna samt för de 10 stadsdelarna. Detta arbete påbörjades av 
Intraservice under hösten 2017. 

Förskole- och grundskoleförvaltningarnas hantering införs den 1 juli 2018 och 
stadsdelsförvaltningarna införs etappvis under hösten 2018.  

Längre sikt – behov 2019 
Behov att utveckla den nya enheten på Intraservice utifrån den målbild och beskrivning 
som fastslagits under 2018. 

Den långsiktiga lösningen kommer att införas stegvis från och med slutet av 2018, men 
framför allt under 2019. Exempel på det arbete som behöver göras innefattar: förändrad 
organisering av arbetsuppgifter och utveckling/ standardisering av arbetssätt samt 
utvärdering av arbetet som gjorts för att dra lärdom inför kommande överföringar.  

Behov att förbereda för införlivande av redovisningen för eventuellt fler 
bolag/förvaltningar och stöd vid eventuell överföring 

En modell för anslutning av fler kunder behöver tas fram. Modellen kommer att utgå 
från tillvägagångssätt vid samordningen av stadsdelarnas redovisning, med justering för 
lärdomar längs vägen. En konkret plan för mottagande av fler kunder behöver göras. En 
sådan behöver innehålla flera delar tex en kategorisering av komplexiteten i stadens 
övriga förvaltningar och bolag (potentiella användare av tjänsten), en klar bild över 
vilka resurser som krävs både på Intraservice men även hos kunden för att gå med i 
tjänsten samt en plan för hur många nya kunder som kan anslutas per år. Detta för att ge 
andra kunder förutsättningarna att gå in i tjänsten på ett smidigt och strukturerat sätt. 

I takt med att bolag och eventuellt ytterligare förvaltningar väljer att ansluta behöver 
resurser finnas att ge stöd i förändringen. Stödet innebär bla att inledningsvis kartlägga 
nuläget på respektive bolag/förvaltning och efter taget beslut stödja bolag/förvaltning 
och Intraservice i förändringen.  

Intraservice kommer utveckla sin organisation och arbetssätt för att möta förvaltningars 
och bolags behov kopplat till samordnad redovisning. Det innebär bland annat att knyta 
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ihop kritiska funktioner/roller för både ekonomiprocesser och system, som är delaktiga i 
processernas utveckling.  

På sikt kommer säkerställande och utveckling även att ske inom vissa ytterligare 
ekonomi- och e-handelsfrågor inom ramen för samordnad hantering. 

Medarbetarperspektivet är en viktigt del i projektet under 2018 och kommer så att 
fortsätta att vara framöver. Respektive stadsdel har gjort en riskbedömning samt facklig 
samverkan. Intraservice har genomfört en facklig övergripande samverkan. Projektet 
pågår och arbetar med handlingsplan för att hantera risker och för att säkra en trygg 
arbetsmiljö för medarbetarna. 

1.3 Målgrupper 
Framför allt är det ekonomiorganisationerna i stadens förvaltningar och bolag som 
leveranserna riktar sig till. Intraservice som mottagande organisation samt i sin roll som 
central processutvecklare inom området. SLK’s ekonomiorganisation kommer att 
påverkas av leveransen. 

1.4 Krav 
Inga identifierade lagkrav ligger till grund för förslaget. 

1.5 Risk 
Den största risken är att den nyetablerade enheten inte får förutsättningarna att utvecklas 
till den långsiktigt fastställa plattformen (som definieras under hösten 2018). Detta 
skulle i så fall innebära att enheten ”cementeras” i den utformning som råder vid 
uppstarten under 2018.  

Konsekvenser av det skulle bli: 

 Den nya enheten kommer inte kunna nå uppsatta mål kring effektivisering
och en enhetlig hög kvalitet.

 Staden får inte full effekt av redan gjorda investeringar i samordningen av
redovisningshanteringen.

 Förutsättningarna för att införliva redovisningen av nya
bolag/förvaltningar försvåras.

1.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
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hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

• Mål från kommunfullmäktige att det administrativa arbetet ska minskas.

• I budget för 2018 framhålls att alla nämnder måste påbörja ett arbete att
effektivisera och frigöra resurser inom bland annat sina ekonomiprocesser,
genom tex via gemensamma tjänster och samlokalisering.

• Intraservice konsolideringsuppdrag/ digitalisering

• Fokus i Tjänsteplan för ekonomi ligger på att utveckla och standardisera
ekonomiprocesserna.

• Alla nämnder har krav på effektiviseringar och att det administrativa arbetet ska
minska.

• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige 2017-09-14, § 20.

• Göteborgs stads program för e-samhälle

• Göteborgs stads riktlinjer för nyttorealisering

1.8 Förväntade nyttor 
• Ökad effektivitet genom skalfördelar

• Hög enhetlig kvalitet och service inom staden för processerna, genom
standardisering, lika arbetssätt och minskat antal sällananvändare.

• Minskad sårbarhet i stadsdelsförvaltningarnas redovisningsprocesser

• Lägre totalkostnad för redovisningsprocesserna genom samlad hantering

• Ökad möjlighet till spetskompetens

• Fler och nya karriärvägar för medarbetare

• En god arbetsmiljö för medarbetare

2. Digitalisering inom ekonomiområdet

2.1 Identifierat behov 
• Identifiera vilka processer, arbetsmoment som kan digitaliseras eller

automatiseras för att frigöra tid till andra arbetsuppgifter
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• Arbeta med förändringsledning för att uppnå största möjliga nytta med
digitalisering kombinerat med verksamhetsutveckling

Digitaliseringens stora positiva effekter kommer när tekniken får påverka hur vi arbetar, 
hur organisationerna ser ut, beslutslede och samarbetsformerna. För att använda 
digitaliseringens möjligheter krävs mycket kunskap och kompetens både bland politiker 
och tjänstemän. Digitalisering och verksamhetsutveckling behöver gå hand i hand, för 
att möta såväl ökande krav från medborgarna som de annalkande ekonomiska 
utmaningarna. 

Många arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras eller utföras med artificiell 
intelligens. Det skapar möjlighet att frigöra resurser till det som inte kan automatiseras. 
Kommuner och landsting har en avgörande roll för att digitalisera Sverige i och med 
alla de tjänster de levererar till människor. De offentliga inköpen av varor och tjänster 
uppgår till cirka 20 procent av BNP, och hur man väljer att utforma dessa inköp har en 
stor betydelse både för den offentliga servicen och för ekonomin i stort. 

Generellt sett är en relativt stor andel av ekonomiflöden som sker på Intraservice redan 
digitaliserade. Det finns ytterligare potential för att uppnå ökad effektivisering i staden 
som helhet samt för att möta kommande utmaningar vad gäller ekonomi och 
rekrytering. 

Att digitalisera ekonomiprocesser handlar i grund och botten om att tillgängliggöra 
information digitalt. Först då kan vi också använda oss av informationen digitalt, 
hantera den på ett annorlunda sätt eller automatisera arbetssätt och rutiner kopplat till 
den. 

När informationen finns tillgänglig digitalt, kan vi börja bearbeta den och skapa insikter 
utifrån den. Hur är kvaliteten på informationen? Vart finns störst vinster i att 
automatisera olika moment? 

Först när vi har tillgång till information digitalt och kan lita på den, kan vi också börja 
automatisera moment och arbetssätt som idag utförs manuellt.  

Att göra information tillgänglig digitalt, eller att automatisera en process, handlar ofta i 
grund och botten om att förändra arbetssätt och rutiner för människor. Därför är det 
viktigt att arbeta aktivt med förändringsledning under hela digitaliseringsresan, där 
digitaliseringen snarare blir en möjlighet och ett redskap snarare än ett hot för 
organisationen.  

2.2 Förändringsinsats 
Verksamhetsstyrning och digitalisering är inte skilda ämnen utan en och samma fråga. 
Dessa behöver verka tillsammans för att skapa förutsättningar för förändring, 
digitalisering och omvandling. Vi behöver arbeta med digitalisering inom 
ekonomiområdet på ett systematiskt sätt tillsammans i staden på olika nivåer.  

Digitaliseringsarbetet bör utgå från en önskvärd framtidsbild av hur staden kan arbeta 
bättre och effektivare. Det ger riktning, stöd och inspiration för verksamhetsutveckling 
och digitalisering.  
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Ett arbete med att analysera inom vilka processer vi bäst påbörjar digitaliseringen 
behöver genomföras. En plan för fortsatt utveckling behöver tas fram.  

En viktig del i att lyckas med det är att aktivt bjuda in de som arbetar i processen idag 
att vara med i arbetet, där det finns möjlighet att både påverka men också förstå både 
hur och varför arbetet bedrivs. En annan framgångsfaktor är att inte ta en för stor bit på 
en gång, utan snarare arbeta med att digitalisera väl avgränsade processer och områden. 
För att snabbt komma framåt och skapa lärdomar används med fördel ett iterativt 
angreppssätt, där lösningen växer fram efterhand. Repetitiva och avgränsade 
arbetsuppgifter lämpar sig ofta väl att effektivisera genom digitalisering. 

Några delar som redan nu identifierats som lämpliga att digitalisera ytterligare är: 

• Digitalisering av olika former för betalning

• Ingående processer i kundreskontra (hantering i försystem/verksamhetssystem

• Digitalisering av bokslutsbilagor/bokslutspärm

• Kontoavstämningar vid bokslut

• Hantering av interna mellanhavanden

• Löpande avstämning av bokföring för att identifiera felaktiga konteringar

• Automatiserade avvikelserapporter

Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

2.3 Målgrupper 
Insatsen riktar sig främst till ekonomer, administratörer och chefer i stadens 
förvaltningar och bolag. 

2.4 Krav 
Inga identifierade lagkrav ligger till grund för förslaget. 

2.5 Risk 
Offentlig sektor står också inför stora utmaningar både ekonomiskt och vad gäller 
rekryteringar. Om staden inte arbetar med att effektivisera genom digitalisering och 
verksamhetsutveckling kommer vi inte kunna leverera samma kvalitet och service till 
medborgarna som vi gör idag. Staden behöver följa utvecklingen av många skäl bla för 
att vara en attraktiv arbetsgivare 

2.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
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bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

• Mål från kommunfullmäktige att det administrativa arbetet ska minskas.

• I budget för 2018 (s, mp, v) framhålls att alla nämnder måste påbörja ett arbete
att effektivisera och frigöra resurser inom bland annat sina ekonomiprocesser,
genom tex via gemensamma tjänster och samlokalisering.

• Intraservice konsolideringsuppdrag/ digitalisering

• Göteborgs stads program för e-samhälle

• Göteborgs stads riktlinjer för nyttorealisering

2.8 Förväntade nyttor 
Nyttor som förväntas uppstå sker i verksamheter som inför nya digitala tjänster eller IT-
stöd 

• Kvalitetssäkrad informationshantering och informationsflöden

• Användare av dagens IT-stöd kan arbeta mer effektivt

• Förenklade arbetssätt tex vid avstämningar.

• Ökad möjlighet till intern kontroll

• Ökad möjlighet att fullt ut dra nytta av gemensamma processer och arbetssätt

• Skapa möjlighet för verksamheterna att arbeta mer effektivt och digitalt i sina
processer

• Vi tillgodoser kundernas och medborgarnas förväntningar på en modern och
tillgänglig offentlig verksamhet

• Effektivare ekonomihantering som ger oss möjlighet att omfördela resurser på
kort och lång sikt.

• Minska det manuella arbetet och därmed riskerna att fel begås

• Förbättrad digital arbetsmiljö
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3. Utökade tjänster

3.1 Identifierat behov 
• Identifiera vilka utökade tjänster/IT-stöd som tillför stadens bolag, förvaltningar

och medborgare mest nytta

• Påbörja utvecklingen av dessa

Stadens bolag kommer, under en femårsperiod, att gå in i de kommungemensamma 
tjänsterna för ekonomi och e-handel. Det förberedande arbetet genomförs under 2017. I 
det arbetet har bolagen framfört behov av utökade tjänster. Några exempel är tekniskt 
stöd för lager och hantering av inköp mot lager, arbetsorder och underhåll samt tid och 
projekt för att få motsvarande funktionalitet som finns i affärssystem. 

I arbetet med att kartlägga kundreskontraprocessen har behov av att staden erbjuder sina 
kunder fler olika betalmetoder lyfts. Några förvaltningar har påbörjat projekt med att 
införa tex swish.  

Staden behöver dels kartlägga vilka andra betalmetoder som finns och som är lämpliga, 
dels klargöra säkerheten i betalmetoderna sett ur perspektivet rättvisande redovisning, 
dels se över de tekniska möjligheterna. 

3.2 Förändringsinsats 
Intraservice behöver, tillsammans med bolag och förvaltningar, fördjupa analysen av 
vilka behov som finns och vilka synergier som går att skapa. Vi behöver se över vilka 
möjligheter dagens IT-stöd ger oss och hur tjänsterna kring ett eventuellt utökat 
tjänsteutbud ska se ut, samt hur ett ökat nyttjande av IT-tjänster kan generera 
effektiviseringar i verksamheterna. 

Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

3.3 Målgrupper 
Stadens bolag och förvaltningar, ekonomer, inköpare, projektledare. 

3.4 Krav 
Inga identifierade lagkrav ligger till grund för förslaget. 

3.5 Risk 
Den identifierade förändringsinsatsen är inte preciserad till några särskilda tjänster eller 
IT-stöd i dagsläget, därför är det också svårt att identifiera risker med ett genomförande 
av förslaget. Det går att se risker med att avvakta med att fördjupa analysen av vilka nya 
tjänster eller IT-stöd som kan behövas. Göteborgs stad riskerar att gå miste om 
effektiviseringspotential. Det finns också en risk i att kunderna uttrycker missnöje med 
en servicenivå som inte lever upp till förväntningarna i ett digitalt samhälle. 
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3.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

3.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

• Göteborgs stads program för e-samhälle

• Göteborgs stads riktlinjer för nyttorealisering

• Digitaliseringsuppdraget

3.8 Förväntade nyttor 
• Vi tillgodoser behov hos stadens verksamheter

• Skapa möjlighet för verksamheterna att arbeta mer effektivt och digitalt i sina
processer

• Skapar möjlighet att paketera tjänster utifrån olika kunders behov

• Vi tillgodoser medborgarnas förväntningar på en modern och tillgänglig
offentlig verksamhet

• Minskad användning av pappersdokument

• Kvalitetssäkrad informationshantering och informationsflöden
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Tjänsteplan 2019-2021 

Långsiktig inriktning och mål 
HR-arbetet i Göteborgs Stad syftar ytterst till att stödja organisationen med att försörja 
verksamheterna med rätt kompetens på lång och kort sikt. En förutsättning för detta är 
att Göteborg Stad upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Utifrån gällande lagstiftning 
samt stadens förhållningssätt ska HR-arbetet bidra till verksamheter som är fria från 
diskriminering och kränkande särbehandling. HR-arbetet i staden ska även bidra till att 
chefer och medarbetare får goda förutsättningar och en arbetsmiljö där de kan göra ett 
bra jobb för göteborgarna. 
Nämnden för Intraservice har till uppgift att utföra samordnad intern service till stadens 
förvaltningar, bolag och stiftelser. Intraservice ansvarar för och ska driva stadens 
övergripande digitaliseringsarbete. Göteborgs Stad ska med gemensamma arbetssätt 
inom HR-området bedriva ett effektivt HR-arbete, utveckla medarbetar- och ledarskapet 
samt vara en attraktiv arbetsgivare.  
Det övergripande målet för tjänsteplan HR 2019-2021 är att definiera och utveckla 
tjänster som bidrar till att kompetensförsörja stadens verksamheter. Dessa tjänster utgår 
från tre övergripande områden inom arbetet med kompetensförsörjning; attrahera, 
rekrytera och behålla.  

Den digitala tekniken utvecklas snabbt och får stora genomslag inom alla 
samhällsområden. Utvecklingen påverkar stadens boende, besökare och företag och 
förändrar deras krav och förväntningar på stadens välfärd och service. Den digitala 
utvecklingen får samtidigt allt större genomslag i stadens verksamheter där man vill 
jobba effektivare och smartare med hjälp av digital teknik. 

Digitalisering handlar att stimulera digitala flöden och skapa smarta och effektiva 
processer. Det görs genom att använda data som redan finns i våra system och bryta 
etablerade stuprörsmodeller. Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela 
tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg, system och 
helt nya och förändrade arbetssätt. Detta förutsätter processer, arbetssätt och 
verksamhetssystem med breda möjligheter till digitalisering och att nya tjänster 
utvecklas för att attrahera, rekrytera och behålla stadens chefer och medarbetare. 

Tjänstplanen beskriver nyttan under respektive utvecklingsinitiativ. En modell för 
nyttorealisering har tagits fram som grundar sig på e-delegationens vägledning. 
Modellen innebär att staden succesivt får metoder och verktyg för en tydligare ledning, 
samordning och uppföljning av utvecklingsinsatser. Nyttokalkyler som värderar direkta 
och indirekta nyttor ska användas vid initiering av projekt samt möjligheten till 
effekthemtagning ska alltid belysas utifrån ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.  

Tjänsteplan 2019-2021 påverkas direkt av politiskt beslutade styr- och 
färdriktningsdokument och indirekt av ett antal större förändringsprojekt och 
utredningar: 

• Kommunfullmäktige beslutade budget
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• Program för utveckling av intern service

• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 – 2023

• Göteborgs Stads program och handlingsplan för e-samhälle 2015 - 2020

• Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

• Riktlinje till Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad

• Riktlinjer för styrning av kommungemensamma tjänster

• Beroenden till andra tjänsteplaner, IT och kommunikation

• Stadsrevisionens rapporter

• Nämnden för Intraservice ansvar för stadens övergripande digitaliseringsarbete

• Pågående organisationsförändringar av stadsdelsförvaltningar, etablering av ny
förskoleförvaltning och grundskoleförvaltning.

• Facknämndsöversyn

• Bolagsinförande av kommungemensamma interna tjänster

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 
För att hålla ihop arbetet med att utveckla den löneadministrativa processen utifrån de 
områden som förstudien pekar på beräknar Intraservice en kostnad på 1 miljon kronor. 
Förändrade utvecklingsbehov och krav hanteras inom budgetram. Utvecklingen grundar 
sig på verksamhetsmål, strategiska planer, politiska beslut, förändringar i verksamheten 
och kraven på digitalisering. 

Kostnaden för att utveckla en tjänst för att synliggöra och administrera förmåner enligt 
förslag till beslut nedan beräknar Intraservice till 6,1 miljoner kronor.  

Under 2017 fick Intraservice uppdrag med stöd av kompetensförsörjningsanslaget att 
genomföra en förstudie om att ersätta arbetsskadehanteringssystemet LISA med IA 
(Informationssystem om Arbetsmiljö) i Göteborgs Stad. IA-systemet tillhandahålls av 
AFA Försäkring är kostnadsfritt för företag och organisationer som har tecknat 
arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL), då det ingår i försäkringspremien och är en 
del av AFA Försäkrings preventiva verksamhet. IA (eller KIA som det kallas i den 
kommunala verksamheten) används av flera kommunala bolag i Göteborg. Förstudien 
avbröts under 2017 och förslag till en fördjupad analys är framtagen. Ansökan till 
anslaget 2018 avslogs. I tjänsteplan 2019 föreslår Intraservice en fortsättning på den 
fördjupade analysen inför ett eventuellt byte av system. I samband med upphandling 
och införanden blir det ofta dubbla leverantörskostnader innan det gamla avvecklats och 
fasats ut. Kostnaden för förstudien att ersätta nuvarande IT-stöd för hantering av tillbud 
och arbetsskador beräknar Intraservice till 800 000 kr.  
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Utvecklingsinitiativen att forma, ta fram underlag för beslut att nominera till 
kommungemensam intern tjänst och därefter påbörja implementering av den tjänsten 
stöd i arbete med utbildningsadministration samt samordning av webbutbildningar 
beräknar Intraservice till 1 miljon vardera. I utformningen av tjänsten ska tjänsteforum 
ta ställning till vilka tjänsteerbjudanden som tjänsten ska innehålla. Beslut av nya 
kommungemensamma tjänster beslutas i forum enligt styrmodell för 
kommungemensamma interna tjänster. 

Vidmakthållande 
Tjänsteområde HR tjänster innefattar tjänsterna stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa, 
bemanning, chefsförsörjning, chefsrekrytering och chefsutveckling, Employer 
Branding, karriärplanering och karriärutveckling, löneadministration, lönebildning, 
mänskliga rättigheter, omställning, pensionsadministration, personaluppföljning, 
praktik, rehabilitering och rekrytering. Se tjänstebeskrivning som beskriver den 
tjänst/service som Intraservice levererar till stadens verksamheter. 

Utöver de tjänster som ryms inom ekonomimodellen finansieras tjänsteområdet via 
kommunbidrag för tjänsten pension, processledning av stadens gemensamma HR-
processer samt delar av Karriärcenters verksamhet. Center för Ledarutveckling, CLU, 
finansieras i huvudsak av köp och sälj.  

Ett flertal utvecklingsinsatser finansieras av kompetensförsörjningsanslaget. De senaste 
åren har Intraservice eftersträvat att renodla förhållandet mellan tjänsteplan och 
kompetensförsörjningsanslaget så att den långsiktiga utvecklingen finansieras via 
tjänsteplanen och endast tydligt avgränsade projekt, uppdrag och aktiviteter finansieras 
av kompetensförsörjningsanslaget. 

Kostnadsförändringen för 2019 består av: Indexjusteringar enligt schablon på 2,2 
procent och 2,9 procent på licenskostnader. Särskild lönesatsning av lönekonsulter och 
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HR-konsulter samt implementering kommungemensam intern tjänst för att synliggöra 
och administrera förmåner.  

Påverkan på vidmakthållande 
Det är nästintill omöjligt att i dagsläget beräkna konsekvenserna av 
utvecklingsinitiativen för vidmakthållandet 2020.  

Inom utveckling av den löneadministrativa processen kommer mycket av förbättringar 
att hanteras inom befintlig ram. Kostnader för vidmakthållande påverkas av licenser och 
nyttjanderätter som idag (2018-04-03) är svåra att beräkna när det inte är beslutat vilka 
utvecklingsinitiativ som kommer in i planen.  

Vad gäller att synliggöra och administrera förmåner påverkas framtida kostnader främst 
av hur den kommungemensamma interna tjänsten utformas. I utformningen av tjänsten 
ska tjänsteforum ta ställning till vilka tjänsteerbjudanden som tjänsten ska innehålla. 
Den årliga vidmakthållandekostnaden kan variera från cirka 880 000 kronor upp till 10 
miljoner kronor beroende på förvaltningsorganisation, innehåll, utbud av förmåner samt 
administrativ och teknisk lösning. Påverkan på vidmakthållandet är grova 
uppskattningar då det mesta avgörs av det fortsatta arbetet under 2018. 

I tjänsteplan 2019 föreslår Intraservice en fortsättning på en fördjupad analys inför ett 
eventuellt byte av system för hantering av tillbud och arbetsskador. Påverkan på 
vidmakthållandet är oförändrat om vi väljer att stanna kvar i nuvarande lösning. Om vi 
väljer att använda IA-systemet som AFA Försäkring erbjuder kostnadsfritt kommer 
licenskostnader för tjänsten stöd i arbete med arbetsmiljö och hälsa att minska. 

Påverkan på kostnader för vidmakthållandet för utvecklingsinsatsen stöd i arbete med 
utbildningsadministration och samordning av webbutbildningar påverkas av hur den 
kommungemensamma interna tjänsten utformas. I utformningen av tjänsten ska 
tjänsteforum ta ställning till vilka tjänsteerbjudanden som tjänsten ska innehålla. 
Påverkan på vidmakthållandet är grova uppskattningar då det mesta avgörs av det 
fortsatta arbetet under 2019.  

Förändringsinsatser 

1. Utveckling av löneadministrativa processen

1.1 Identifierat behov 
2016 beslutades om en ny strategi för den löneadministrativa processen. Den 
övergripande målbilden för ”Program för utveckling av intern service” är att utveckla en 
enkel och effektiv service som underlättar vardagen för medarbetare och chefer och som 
skapar högre kvalitet och effektivitet i verksamheten och för dem vi ytterst är till för.  

Den förändrade strategin för lönearbetet ska stödja målbilden ”rätt lön i rätt tid” genom 
att utveckla service och tjänst utifrån målbilden. Chefens ska enligt den förändrade 
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strategin enbart utföra det som kräver ett chefsmandat, vilket innebär att tidskrävande 
administration kan minimeras och att chefen kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag.  
Genom att anta en strategi som fokuserar på att göra det enklare för den stora gruppen 
sällananvändare, däribland chefer, så finns det möjligheter att utveckla service och 
tjänst som underlättar och förenklar för chefernas vardag.  

Intraservice uppdrag är att ständigt utveckla den service och tjänster som ingår i de 
kommungemensamma interna tjänsterna. Den löneadministrativa tjänsten påverkar 
stadens chefer, medarbetare och chefsstöd. Den förändrade strategin kräver förändringar 
av arbetssätt, IT-stöd, utbildningar och support. En ökad digitalisering i respektive 
tjänsteerbjudande som exempelvis nya e-tjänster, ökad tillgängligheten på information 
och nya sätt att utbilda kan bidra till att förväntade nyttor uppstår.  
 

1.2 Förändringsinsats  
Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform och hålls ihop och drivs av en 
huvudprojektledare. Projektet består av avgränsade delprojekt som leds av medarbetare 
inom enheterna eller av projektledaren. För varje delprojekt inom det övergripande 
projektet ska projektdirektiv tas fram där förväntade nyttor, mål och nyttorealisering 
beskrivs. Tjänsteforum och prioriteringsforum får löpande information om projektets 
utveckling.  

IT-stöd och arbetsmiljö: medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta 
arbetet utifrån tre perspektiv: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling samt 
riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

1.3 Målgrupper 
Chefer, chefsstöd/administratörer, HR-avdelningar, lokala processledare inom den 
löneadministrativa processen och medarbetare i Göteborgs stads förvaltningar och 
bolag. Samt medarbetare inom kommungemensamma interna HR tjänsten, stöd i arbetet 
med löneadministration, på Intraservice. Övriga intressenter är Intraservice, 
stadsledningskontoret och Stadshus AB. 

 

1.4 Krav 
Se 1.1. 

 

1.5 Risk 
För varje delprojekt inom det övergripande projektet ska projektdirektiv tas fram där 
eventuella risker beskrivs. Utvecklingsprojektets främsta risk är att de involverade 
enheterna inte har möjlighet att frigöra medarbetare för deltagande i utvecklingsarbetet. 
Det gäller både inom verksamhetsområde HR samt vid behov av tekniskt/strategiskt 
stöd och projektledarresurser från andra enheter. Projektet har stött på problem vad 
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gäller leverantörens möjlighet att prioritera att utveckla de funktioner som Göteborgs 
Stad önskat. 

1.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Intraservice bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens grundsäkerhetsnivå 
(nivå 1) beträffande informationssäkerhet. Utifrån verksamhetens behov och krav kan 
säkerhetsnivån behöva höjas för specifika delar. Råd gällande skyddsåtgärder inom IT-
området för hantering av information som klassats i nivå 2 ska då beaktas. Frågan 
utreds vidare i utvecklingsinitiativet. Beslut om förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Denna förändringsinsats har en koppling till politiskt beslutade styr- och 
färdriktningsdokument: 

• Kommunfullmäktige beslutade budget 2018 (s, mp, v) framgår att ”För att
Göteborgs Stads chefer ska kunna utöva sitt ledarskap på bästa sätt ska
insatserna för att ge dem rätt organisatoriska förutsättningar stärkas” Det
framgår också att ”den administrativa bördan minska”

• Program för utveckling av intern service

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

• Riktlinje till Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad

Den förändrade strategin möter de arbetssätt som finns ute i verksamheterna genom 
målgruppsanpassad service och tjänst där chefsstöd utför allt mer av det 
löneadministrativa arbetet för att underlätta för chef.  

Genom digitalisering kan verksamheten minska den administrativa arbetsbelastningen 
för utsatta yrkesgrupper genom att bland annat säkerställa att IT-stöden är 
användarvänliga och funktionella. 

1.8 Förväntade nyttor 
En förändrad strategi med fokus på enkelhet, tillgänglighet och mobilitet för den stora 
gruppen sällananvändare, nämligen chefer och medarbetare, skapar förutsättningar för 
att utveckla en kvalitetssäkrad och smidig lönehantering. Fler transaktioner ska bli rätt 
från början och fokus kan därmed flyttas från reaktivt arbete till att arbeta mer proaktivt 
och utvecklade. 
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Den förändrade strategin ser chefsstödet som en uttalad specialist i den 
löneadministrativa processen. Chefsstöden är därför huvudmålgrupp för lönearbetet. 

För varje delprojekt inom det övergripande projektet ska projektdirektiv tas fram där 
förväntade nyttor, mål och nyttorealisering beskrivs.  

2. Synliggöra och administrera förmåner

2.1 Identifierat behov 
Göteborgs Stad vill synliggöra, utveckla och samordna erbjudandet av förmåner till de 
anställda som en del av insatserna för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Syftet 
är att bidra till en god arbetsmiljö, öka medarbetarnas förutsättningar att ta del av 
personalförmånerna och därigenom bidra till ökad hälsa och säkrad 
kompetensförsörjning i Göteborgs Stad på lång sikt. Behovet att få en central och 
gemensam hantering av personalförmånerna är generellt för alla förvaltningar och bolag 
i staden och en viktig del av ett helhetsgrepp om HR-kommunikationen i Göteborgs 
Stad. 

2.2 Förändringsinsats 
Intraservice ska synliggöra personalförmåner för samtliga medarbetare i Göteborgs Stad 
och administrera helheten eller delar av förmånerna. En kartläggning och analys av 
befintliga förmåner 2017 utgör underlag för fortsatt arbete. Det behövs ett tydligt beslut 
om vilka förmåner som Göteborgs Stad vill erbjuda samtliga medarbetare. För att 
likställa förmånerna mellan olika förvaltningar och bolag kan det behöva tas beslut om 
avveckling respektive utveckling av befintliga förmåner. Inför ett likställt erbjudande 
för hela staden arbetar Intraservice med att ta fram en gemensam intranätsida där 
befintliga förmåner synliggörs och hanteras. Intraservice tillhandahåller en ingång för 
medarbetare att logga in och se sin pensionsinformation samt en digital lösning för att 
hantera friskvårdsbidraget. Sidan kan därefter utvecklas allt eftersom 
förmånserbjudandet likställs och utvecklas. Verktyg för att hantera administrationen 
med kopplingar till lön och uppföljning byggs kopplat till den gemensamma sidan. När 
en ny presentation och tekniska lösningar för hantering av personalförmåner har 
implementerats har det första steget tagits mot en modernisering av stadens HR-
kommunikation. Resultatet blir att förvaltningar och bolag upplever en förenkling och 
effektivisering av såväl kommunikation som administration kring personalförmåner.  

År 2019 blir implementeringsåret vilket innebär att hanteringen är ny för samtliga 
involverade. Därför behöver vi hitta nya arbetssätt och införa nya rutiner både på 
Intraservice och i samtliga förvaltningar och bolag. I början av 2019 ska de första 
delarna av de nya lösningarna implementeras. Därför måste en förvaltarorganisation 
byggas upp för att säkerställa att interna riktlinjer och skatteregler följs samt hålla ihop 
administrationen. Under 2019 beräknas också fortsatt utveckling ske utifrån hur 
förmånserbjudandet utvecklas, i vilken takt det går att likställa samt beroende på de 
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tekniska förutsättningarna. En kompetent förvaltarorganisation är en förutsättning för 
hög kvalitet och fortsatt god utveckling av Göteborgs Stads arbetsgivarvarumärke 
genom personalförmånerna. Förvaltarorganisationen behöver därför byggas upp av 
kompetenser inom administration kring löner och förmåner, förvaltning och utveckling 
av IT inom de system som berörs. Det är också nödvändigt att förvaltarorganisationen 
har ett tätt samarbete med Stadsledningskontoret kring innehåll och utveckling av 
förmåner för att ge en samlad stadengemensam presentation.  

IT-stöd och arbetsmiljö: medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta 
arbetet utifrån tre perspektiv: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling samt 
riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. 

2.3 Målgrupper 
I första hand samtliga medarbetare och chefer i Göteborgs Stads förvaltningar och 
bolag. I andra hand potentiella framtida medarbetare har intresse av en tydlig 
presentation av de förmåner som erbjuds. 

2.4 Krav 
Enligt riktlinjerna till stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy är god arbetsmiljö en 
viktig effektivitetsfråga och ett konkurrensmedel. God arbetsmiljö är en strategisk fråga 
för Göteborgs Stad som tydliggör de grundläggande personalpolitiska värderingarna.   

Skatteverket definierar personalvårdsförmåner som förmåner av mindre värde, som 
syftar till att skapa trivsel i arbetet och riktar sig till alla medarbetare.  Skatteverkets 
definition är avgörande för att en förmån ska vara skattefri och avdragsgill för 
arbetsgivaren.  

Stadens personalförmåner regleras i kollektivavtal vilket innebär att det inte går att göra 
förändringar under avtalstiden. Förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som har olika 
kollektivavtalade förmåner är låsta vid dem under avtalstiden och att det går därför inte 
att likställa förmånserbjudandet för samtliga anställda i staden vid en given tidpunkt. 
Detta medför att en förvaltarorganisation behöver arbeta vidare med att implementera 
och samordna administrationen allt eftersom avtalen löper ut och tillåter likställande 
förändringar. 

2.5 Risk 
Om en central förmånssida lanseras innan personalförmånerna likställts finns det en risk 
att medarbetare och chefer får en negativ upplevelse då det kan bli än mer otydligt vad 
som gäller. Ett gemensamt förmånspaket kan komma att uppfattas som en försämring 
för de som idag erbjuds andra förmåner. Bolag som inte använder stadens gemensamma 
intranät riskerar att få göra ett eget arbete med att synliggöra de gemensamma 
förmånerna. De bolag som inte använder lönesystemet Personec kan få svårare att ta del 
av en centraliserad administration av förmånerna. Det finns risk att förvaltningar och 
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bolag inte accepterar ett gemensamt förmånspaket och skapar egna erbjudanden till sina 
medarbetare. En ytterligare risk är att arbetssätt kring hantering av till exempel kvitton 
inte ändras och att man därför inte använder de nya gemensamma lösningarna. En 
annan risk är att medarbetare förväntar sig fler och nya förmåner i samband med ett 
centralt synliggörande. En risk är att stadens kostnader för personalförmåner ökar då 
fler medarbetare hittar och använder de förmåner som erbjuds. 

Det finns risk för olika tekniska utmaningar beroende på vilka lösningar som ska 
verkställas. Om Göteborgs Stad inte moderniserar, synliggör och likställer 
personalförmånerna finns en risk att medarbetarna inte hittar och kan nyttja de förmåner 
som ska leda till förbättrad hälsa och arbetsmiljö och det finns en påtaglig risk att staden 
uppfattas som en mindre attraktiv arbetsgivare jämfört med organisationer som har 
förmånsportaler och tydliga erbjudanden till samtliga anställda.  

Utan en kompetent organisation, som beskrivs under rubriken "förändringsinsats", för 
att förvalta och vidareutveckla lösningarna under 2019 och framåt finns det stor risk att 
huvudsyftet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för befintliga och potentiella 
medarbetare går förlorat. Det finns också en risk för att implementeringsarbetet blir 
svagt och leder till missförstånd och dubbelarbete för förvaltningar och bolag under 
lång tid. 

 

2.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens grundsäkerhetsnivå (nivå 1) 
beträffande informationssäkerhet. Utifrån verksamhetens behov och krav kan 
säkerhetsnivån behöva höjas för specifika delar. Råd gällande skyddsåtgärder inom IT-
området för hantering av information som klassats i nivå 2 ska då beaktas. Frågan 
utreds vidare i utvecklingsinitiativet. Beslut om förhöjda säkerhetsnivå tas i 
tjänsteforum. 

 

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Denna förändringsinsats har en koppling till politiskt beslutade styr- och 
färdriktningsdokument: 

• Kommunfullmäktiges beslutade budget.  

• Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen.  

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.  

• Riktlinje till Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad. 
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• Program för utveckling av intern service för staden. 

 

2.8 Förväntade nyttor  
Nyttan för stadens medarbetare är att de får överblick och tydlighet i vilka 
personalförmåner som Göteborgs Stad erbjuder. Det bidrar till att fler medarbetare 
upptäcker och använder personalförmånerna vilket bidrar till förbättrad hälsa. Likställda 
förmåner för förvaltningar och bolag gör att staden uppfattas som en tydlig och rättvis 
arbetsgivare. Det underlättar för chefer och andra arbetsgivarrepresentanter att 
kommunicera förmånserbjudandet och vara lojala med staden som arbetsgivare. 
Göteborgs Stad kommer att upplevas som en mer attraktiv arbetsgivare av medarbetare 
och invånare. Administrationen blir effektivare och sparar avsevärd arbetstid åt 
förvaltningar och bolag. 

Social hållbarhet – förbättrad hälsa, upplevelse av rättvist förmånserbjudande. 

Ekologisk hållbarhet – nya tekniska lösningar och en samlad administration ger 
minskad användning av papper. 

Ekonomisk hållbarhet – effektivisering och förenkling för förvaltningar och bolag ger 
minskad tid för kommunikation och administration och kostnadseffektiva erbjudanden.  

 

3. Förstudie IT-stöd för hantering av avvikelser (ersätter Lisa) 
 

3.1 Identifierat behov 
Göteborgs Stads förvaltningar och vissa bolag använder idag systemet LISA för 
hantering av tillbud och arbetsskador. Flera bolag använder AFA Försäkrings system IA 
som är gratis. Behovet är att få en enhetlig hantering av incidentrapporter och 
arbetsskador för att säkerställa ett bra skadeförebyggande arbete. Det finns också ett 
behov att få information från hur andra hanterat tillbud och olycksfall vilket 
tillhandahålls genom IA-systemet. Det finns dock även andra system på marknaden 
varför en förstudie och en kartläggning behöver göras.   

 

3.2 Förändringsinsats  
En kostnadsberäknad tidplan för en förstudie finns. Den behöver göras för att få fram: 

• Nulägesbeskrivning av vilka system som används inom Göteborgs Stad och 
erfarenheter kring dem. 

• Tekniska förutsättningar och konsekvensbeskrivning av arbetsmiljöaspekter. 

• Kartläggning av vilka delar av IA-systemet verksamheten har behov av. 

• Intressentanalys. 
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• Kostnader för införande inkluderat informations- och utbildningsinsatser. 

• Kostnader för avveckling av nuvarande system LISA samt hantering av historik. 

• Kostnader för vidmakthållande. 

• Redovisning av nyttoeffekter och samordningsfördelar. 

• Förslag till tidplan för eventuell pilotomgång samt utvärdering för utvalda 
verksamheter 2019.  

• Förslag till tidplan för eventuell start av breddinförande för Göteborgs Stad 
2020. 

IT-stöd och arbetsmiljö: medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta 
arbetet utifrån tre perspektiv: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling samt 
riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

3.3 Målgrupper 
Samtliga chefer och medarbetare i Göteborgs Stad.  

Utifrån lagstadgat arbetsmiljöansvar har chefer och samverkansgrupper på samtliga 
organisatoriska nivåer nytta av att få överblick och statistik. Externa intressenter är 
Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket som Göteborgs stad har ansvar att rapportera 
till. Stadens försäkringsbolag Göta Lejon, Samhällsskydd och beredskap, Social 
resursförvaltning, Intraservice och Räddningstjänsten har uttryckt ett gemensamt behov 
av en stadengemensam hantering och överblick över Göteborgs Stads hantering av 
incidenter och skador.  

 

3.4 Krav 
Arbetsmiljölagen ställer krav på staden som arbetsgivare att systematiskt rapportera, 
följa upp, åtgärda och förebygga incidenter och skador. Försäkringsbolag har krav om 
ett bra skadeförebyggande arbete avseende såväl människor som egendom. 

Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för god 
hälsa hos medarbetarna vilket beskrivs i flera styrande dokument. 

 

3.5 Risk 
Risk finns att nödvändiga beslut inte fattas för att staden ska införa ett nytt system för 
gemensam hantering av tillbud och arbetsskador.  

Risk finns att Göteborgs stad går miste om viktiga uppgifter som behövs för ett bra 
skadeförebyggande arbete på grund av att det inte finns ett gemensamt systemstöd.  

Risk finns att Göteborgs Stad missar möjlighet att följa upp och ta ansvar för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå på grund av att det inte finns 
ett gemensamt system. 
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3.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Intraservice bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
nivå 2. beträffande informationssäkerhet. Råd gällande skyddsåtgärder inom IT-området 
för hantering av information som klassats i nivå 2 ska beaktas. Frågan utreds vidare i 
utvecklingsinitiativet. Beslut om förhöjda säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 

 

3.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Denna förändringsinsats har en koppling till politiskt beslutade styr- och 
färdriktningsdokument: 

• Kommunfullmäktige beslutade budget 2018 (s, mp, v) framgår att ”Invånare och 
anställda ska uppfatta Göteborgs Stad som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och 
trygga arbetsvillkor”. 

• Program för utveckling av intern service  

• Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen  

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy  

• Riktlinje till Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad 

 

3.8 Förväntade nyttor  
När en förstudie är genomförd kommer det att finnas underlag för att bedöma hur 
Göteborgs stad ska utveckla och samordna incidentrapporteringen. Förstudien ger social 
hållbarhet genom att den syftar till att effektivisera och få ut mer data för att förebygga 
ohälsa och olycksfall. En förstudie ger också goda förutsättningar för att kunna fatta 
beslut om det ekonomiskt mest hållbara verktyget. I projektdirektiv som ska tas fram 
ska förväntade nyttor, mål och nyttorealisering beskrivas. 

 

4. Stöd i arbete med utbildningsadministration 
 

4.1 Identifierat behov 
Under 2018 har intern tjänst för stöd i arbete med utbildningsadministration tagits fram 
av verksamhetsområde HR på Intraservice. Flera förvaltningar kommer under året att 
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ersätta nuvarande system och molntjänster för att få en förenklad 
utbildningsadministration och nyttja ett modernt IT-stöd för planering, genomförande 
och uppföljning av fysiska och webbaserade utbildningsinsatser. 

Tjänsten erbjuder en webbaserad lärmiljö med olika verktyg för samarbete och 
kommunikation. Detta främjar nya arbetssätt och ger möjlighet till variation och lärande 
utifrån olika lärstilar.  

 

4.2 Förändringsinsats  
Definiera kommungemensam intern tjänst och utformning dvs. vad ska grundtjänst och 
dess komponenter innehålla och därefter skapa förutsättningar för att implementera 
tjänsten under 2019.  

IT-stöd och arbetsmiljö: medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta 
arbetet utifrån tre perspektiv: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling samt 
riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

4.3 Målgrupper 
Primära målgruppen är utbildningsanordnare på förvaltningar och stadengemensamma 
utbildningsanordnare som Intraservice, stadsledningskontoret, social resursförvaltning 
och utbildningsförvaltningens enhet Center för skolutveckling. 

Sekundära målgrupper är potentiella utbildningsdeltagare. Samtliga medarbetare och 
chefer i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.  

 

4.4 Krav 
Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för god 
introduktion och kompetensutveckling för medarbetarna.  

 

4.5 Risk 
Det finns en hög efterfrågan av tjänsten som möjliggör en webbaserad kursmiljö och 
plattform för webbutbildningar. 

 

4.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Intraservice bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
nivå 1 beträffande informationssäkerhet.  
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4.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Denna förändringsinsats har en koppling till politiskt beslutade styr- och 
färdriktningsdokument: 

• Kommunfullmäktige beslutade budget  

• Program för utveckling av intern service  

• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 – 2023 

• Göteborgs Stads program och handlingsplan för e-samhälle 2015 - 2020 

• Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen  

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy  

• Riktlinje till Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad 

• Regler för kommungemensamma interna tjänster 

• Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster inom välfärd, 
utbildning, ledning och styrning, ekonomi och kommunikation 

• Nämnden för Intraservice ansvar för stadens övergripande digitaliseringsarbete 

Denna förändringsinsats har en stark koppling till stadens digitaliseringsarbete och e-
samhällets målbild; öppen, enkel och effektiv. Den är även en möjliggörare för 
beslutade tjänsteplaner för webbaserat lärande för medarbetare och chefer. 

 

4.8 Förväntade nyttor  
För utbildningsanordnare bidrar IT-stödet till en förenklad utbildningsadministration 
och ett modernt IT-stöd för planering, genomförande och uppföljning av 
utbildningsinsatser. Utbildningsportalen kan fånga upp behov som uppstår och 
anordnare kan resursfördela utifrån verksamhetens behov. Tjänsten möjliggör stöd för 
samordning av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och 
chefer inom områden som är gemensamma inom staden. 

För medarbetare och chef finns utbudet av utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser samlad i en utbildningskatalog. För arbetsgivaren blir 
utbildningsportalen en möjlighet att följa medarbetarens kompetensutveckling. 

I projektdirektiv som ska tas fram ska fördjupad analys av mål, förväntade nyttor och 
nyttorealisering beskrivas. 

 

5. Samordning av tjänsten webbutbildning 
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5.1 Identifierat behov 
Det finns idag en hög efterfrågan av leverans i form av webbutbildningar från 
verksamheterna. Exempel på webbutbildning (e-learning) är introduktionsutbildningar 
av vikarier inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, staden gemensamma 
introduktionsutbildning för nyanställda och politikerutbildningar. Behov kan vara direkt 
kopplat till KF:s budget som för exempelvis 2018 ”Ledsagare och handledare i 
Göteborgs Stad ska utbildas i syntolkning”. Andra behov kan vara kompetenshöjande 
utbildningar i samband med ny lagstiftning som exempelvis dataskyddsförordning eller 
utbildning om oegentligheter. 

Webbaserade utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och 
chefer inom samma områden blir gemensamma för staden. 

 

5.2 Förändringsinsats  
Initialt bör fokus vara att definiera tjänstens utformning dvs. vad ska grundtjänst och 
dess komponenter innehålla och därefter skapa förutsättningar för att implementera 
tjänsten. För en välfungerande tjänst ska ansvar och roller i projekt och förvaltning samt 
ägarskap för framtagna utbildningar tydliggöras.  

IT-stöd och arbetsmiljö: medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta 
arbetet utifrån tre perspektiv: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling samt 
riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

5.3 Målgrupper 
Primära målgrupp: inköp av webbaserade utbildningar är verksamhetschefer, 
kommunikationschefer, kommunikatörer och HR-chefer. 

Sekundära målgrupper är potentiella utbildningsdeltagare. Samtliga medarbetare och 
chefer i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.  

 

5.4 Krav 
Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för god 
introduktion och kompetensutveckling för medarbetarna.  

Nationella tillgänglighetskrav vid utformning av webbaserade utbildningar ska följas. 

 

5.5 Risk 
Det finns en hög efterfrågan av leverans i form av webbutbildningar. Initialt bör fokus 
vara att definiera tjänstens utformning dvs. vad ska grundtjänst och dess komponenter 
innehålla och därefter skapa förutsättningar för att implementera tjänsten. Detta bör 
dock ses som en övergående risk.  
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En risk som redan idag är aktuell är förvaltning samt ägarskap för framtagna 
utbildningar. Om inte ansvar tydliggörs riskerar framtagna utbildningar att inte 
omhändertas efter projektavslut. 

 

5.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Intraservice bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
nivå 1. beträffande informationssäkerhet.  

 

5.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Denna förändringsinsats har en koppling till politiskt beslutade styr- och 
färdriktningsdokument och indirekt av ett antal större förändringsprojekt och 
utredningar: 

• Kommunfullmäktige beslutade budget  

• Program för utveckling av intern service  

• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 – 2023 

• Göteborgs Stads program och handlingsplan för e-samhälle 2015 - 2020 

• Göteborgs Stads plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen  

• Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy  

• Riktlinje till Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad 

• Regler för kommungemensamma interna tjänster 

• Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster inom välfärd, 
utbildning, ekonomi, ledning och styrning., ekonomi och kommunikation 

• Nämnden för Intraservice ansvar för stadens övergripande digitaliseringsarbete 

Denna förändringsinsats har en stark koppling till stadens digitaliseringsarbete och e-
samhällets målbild; öppen, enkel och effektiv. Den är även en möjliggörare för 
beslutade tjänsteplaner för webbaserat lärande för medarbetare och chefer. 

 

5.8 Förväntade nyttor  
Webbaserat lärande bidrar i hög grad till en hållbar och öppen stad tillgänglig för alla 
medarbetare. Förbättrad service för medarbetaren, ökad tillgänglighet och en 
arbetsinsats för redaktörer att publicera webbbaserat lärande. 
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Stöd som stimulerar kunskapsutveckling och kunskapsutbyte i en lärande organisation. 

Samordning av kompetensutvecklingsinsatser och lärande inklusive ledarutveckling.  

Tjänsten erbjuder olika verktyg för samarbete och kommunikation. Detta främjar nya 
arbetssätt och ger möjlighet till variation och lärande utifrån olika lärstilar.  

Att skapa förutsättningar till digitalisering och bidrar till effektivisering av stadens 
verksamheter. 

I projektdirektiv som ska tas fram ska fördjupad analys av mål, förväntade nyttor och 
nyttorealisering beskrivas. 
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Tjänsteplan 2019-2021 

Långsiktig inriktning och mål 
IT-tjänster är idag de komponenter/tjänster som möjliggör övriga kommungemensamma 
eller förvaltningsunika tjänster. De kan användas både som tjänst och komponent. Från 
2016 består de av nedan tjänsteområden, som i sig innehåller flera tjänstekomponenter. 
 
• IT-kommunikation  
• Systemdrift  
• IT-säkerhet  
• Kvalitetssäkrad information  
• IT-Plattformar  
• IT-verktyg  
 
Hur tjänsterna ser ut 2019 är ännu oklart men de kommer att förändras för att bättre möta 
verksamheternas behov.  
 
Generellt för IT-tjänster är att de skall leverera de egenskaper och förmågor som möjliggör 
för andra tjänster att effektivt leverera verksamhetsnytta. Därför skall IT-tjänsters 
egenskaper vara väl beskrivna, priserna enkla att förstå och nyttjandet skall vara enkelt att 
följa upp. Men det är de tjänster som nyttjar IT-tjänster som säkerställer 
nyttohemtagningen. 
 
Utveckling av tjänsterna styrs som andra tjänster av Tjänsteansvarig, tjänsteansvariga för 
övriga tjänster och de forum som är knutna till IT-tjänster. De program som påverkar 
utvecklingen är program för intern service och program för e-samhället. Det senare 
innefattar både EU- och nationella perspektiv. 
 
Inom program för e-samhälle ställs krav på att den digitala servicen i Staden ska vara: 
 
- Öppen – begreppet kan kopplas till tillgänglighet, det vill säga tjänsterna ska 

tillgängliggöras för Hela staden. 
- Enkel – det ska vara enkelt att beställa, underhålla och få service kring tjänsterna. 
- Effektiv – tjänsterna ska öka effektiviteten i verksamheten, dvs. korta ledtider, minska 

administration, sänka kostnaderna. 
 
Uppdraget att konsolidera Staden IT syftar till att möjliggöra detta och inom 2018 års 
budget för Göteborgs Stad läggs ett uppdrag på nämnden för Intraservice som ska göra 
systematiska insatser for att konsolidera och rationalisera IT-hanteringen inom Göteborgs 
Stad. Syftet med detta uppdrag är att de totala IT-kostnaderna i Staden ska minska. 
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Uppdraget kommer att starkt påverka IT-tjänster under flera år genom att det finns en stor 
potential i att utveckla och effektivisera IT-arbetet på samma gång. Uppdraget kommer 
även att påverka tjänsternas utformning och kostnadsfördelning.  
 

Förändring av tjänster 
Inom planperioden kommer tjänsterna att bli mer heltäckande och vissa tjänster, såsom t ex 
Intraservice webbpubliceringsplattform, kommer istället att bli en komponent som betjänar 
andra tjänster. 
 
Plattformen för Digital arbetsplats har förutsättningar att utvecklas till att innehålla 
komponenter från både IT-tjänster och Kommunikation. Det innebär till exempel resefria 
möten, gemensamma digitala samarbetsytor, ärendehanteringsfunktion och bättre 
integration till Intranätet. 
 
Inom planperioden kommer tjänsten för IT-arbetsplats att förändras och det innebär att 
Intraservice ska erbjuda hyra av maskin- och programvara för att effektivisera hanteringen 
av maskinparken samt avlasta förvaltningar och bolag den arbetsuppgiften. 
Kameraövervakning är inte med i TB2019 för att tjänsten skall vara klar 2018. 

 

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 
Tjänstesområdets utvecklingsinitiativ, tkr  Utvecklingsinitiativ 

  2019 2020 2021 
Master/metadata 4 000 4 000 0 
Elektronisk signering 500 0 0 
Digital arbetsplats 8 000 8 000 0 
Mobilitet 1 500 2 500 0 
Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning 6 200 4 100 0 
Konsolidering av serverdrift och datalagring 7 500 6 000 0 
Anpassa Lan och Wlan till Internet of Things  2 500 2 000 0 
Förenkling och automatisering av konto- och 
behörighetshanteringen 

3 300 3 000 0 

Säkerställa fler autentiseringsmetoder  500 500 0 
Utveckling publik dator 500 0 0 
Ny design Stadsnätet 4 500 0 0 
SAM funktion 5 000 1 000   
Generellt utvecklingsbehov 2021 0 0 30 000 
Summa 44 000 31 100 30 000 
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IT-stöd och arbetsmiljö 
 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utfrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 

1. Kvalitetssäkrad information  
1.1 Masterdata, metadata, systemintegration  

I nationella program för masterdata och programmet för e-samhälle, som är pågående 
inom Göteborgs Stad, ställs krav på kvalitetssäkrad information. Utvecklingsinitiativet 
ger bättre förutsättningar för satsningar gällande digitalisering av stadens 
kärnverksamheter och på satsningar för att uppnå en smart hållbar stad. För att nå dessa 
krav behövs utveckling inom området för kvalitetssäkrad information. Detta område 
innefattar master- och metadata samt systemintegration: 

• Master- och metadata: Den gemensamma informationen om inom Göteborgs 
Stads verksamhet måste vara väl definierad och kvalitetssäkrad. Använder vi 
olika typer av adresser, organisationsbegrepp, mätetal mm för samma ändamål 
får vi stora kvalitetsbrister och felaktigt beslutsunderlag. Att dessutom hantera 
samma information i olika organisationer och IT-system är ett resursslöseri. 
Utvecklingsområdet har tidigare finansierats genom programmet för e-
samhället och under 2018 finansieras det genom Tjänsteplanen IT med 2,4 Mkr. 
Under 2019 är behovet av att integrera fler informationskällor som behövs inom 
skola, vård, miljö, trafik, geodata och Internet of Things. 

• Systemintegration: Tjänsten behöver genomlysas för att kunna möta den ökade 
efterfrågan av master- och metadata samt övriga integrationer mellan IT-
system.  
 

  



Göteborgs Stad Intraservice  Tjänsteplan 2019-2021 
   

 2018-05-28 Sida 54 (30) 

1.2 Målgrupper 
Målgrupper för kvalitetssäkrad information är alla de som producerar, konsumerar och 
hanterar information inom och från Göteborgs Stads verksamheter.  

Målgrupper för kvalitetssäkrad information är:  

• Intraservice (som tjänsteleverantör)  

• Stadens verksamheter (konsumenter av information) 

• Stadens verksamheter (producenter av information)  

• Samverkansparter (andra myndigheter som behöver kvalitetssäkrad information 
om medarbetar, tjänster, roll och plats) 

• Medborgare (som vill nå rätt person) 

• Medarbetare (som vill nå rätt person) 

• Barn/elever i skolverksamhet  

 

1.3 Identifierat behov 
Behoven av kvalitetssäkrad information för Göteborgs Stads olika verksamheter är både 
externa och interna. De externa behoven är bland annat nationella regelverk och de 
interna behoven är bland annat omfattande hantering av information och behovet av 
utbyte av information inom verksamheter och mellan verksamheter. Informationen som 
hanteras är av olika typ och det ställs olika krav på hanteringen av information beroende 
på vilken typ av information det är. Det finns behov av att effektivisera 
informationshanteringen och behov av tillgänglighet till information. Ytterligare en 
orsak till detta utvecklingsinitiativ är behoven av ökad digitalisering i samhället, 
sammantaget ställs det högre krav på säker och effektiv informationshantering. 

Behovet av kvalitetssäkrad information har identifierats från bland annat: 

• Programmet för e-samhälle 

• Område utbildning och projekten – NAIS, handlingsplan Hjärntorget, PMO - 
arkivering 

• VO – Överföring journaler (BVC till skolhälsovården), måltider (upphandling, 
införande), E-tjänster inom socialtjänst och hemtjänst, äldreomsorg, 
funktionshinder, BMSS, LOV och SPINK 

• Smart Cities – EU-projekt, övrig digitalisering 

• Smartare miljöinfo, smartare samhällsbyggnadsprocess och SKL:s 
handlingsplan för digital utveckling samt gemensam kommunarkitektur 

• Nationell masterdatahantering 
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• Nationella metadataprofiler inom vissa sakområden, tex miljö 

• Frågor som rör efos, eidas, nationella katalogtjänster mm 

• Standardiserade integrationsprofiler 

 

1.4 Krav 
I nationella program för masterdata och programmet för e-samhälle, som är pågående 
inom Göteborgs Stad, ställs krav på kvalitetssäkrad information eftersom dessa program 
förutsätter säker och effektiv informationshantering. 

Förutom de krav som ställs av roller och uppdrag inom hälso- och Sjukvården, HSA, 
finns nu även krav från EU-projekt (IRIS) och eSamverkansprogrammet (eSam). 
 

1.5 Risk 
Utvecklingsinitiativet för kvalitetssäkrad information har kopplingar till flera program 
och projekt och det är en utmaning att samordna dessa gällande behov, krav och 
resurser. Det finns en risk att det inte sker i tillräcklig utsträckning.  

Utvecklingsinitiativet för kvalitetssäkrad information är en förutsättning för både 
nationella och regionala program gällande masterdata. Ett regionalt pågående program 
är programmet för e-samhälle. Utvecklingsinitiativet är också en förutsättning för andra 
tjänsteområdens verksamheter och utvecklingsplaner. Genomförs inte 
utvecklingsinsatsen kommer vi få: 

• Problem att genomföra initiativ Förskole och skoladministration, Lärmiljö och 
Måltid inom tjänsteområde Utbildning 

• Problem att genomföra initiativ Socialtjänst – myndighet inom tjänsteområde 
Vård och omsorg 

• Otydligheter i informationsägarskapet 

• Ökad kostnad för dubbelarbete 

• Vi uppfyller inte krav på EU-regler/direktiv 

• Vi sitter kvar med gamla system- och försystem samt manuella rutiner för 
hantering av masterdata.  

• Mindre kvalitetssäkra e-tjänster 

• Ökade driftkostnader för alla system som använder kommungemensam 
information. 

• Vi uppfyller inte villkoren för EU-projekt, till exempel projekt IRIS. 
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1.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Utvecklingsinitiativet för kvalitetssäkrad information har kopplingar till det strategiska 
uppdraget som Intraservice har att konsolidera och effektivisera stadens IT. Detta 
uppdrag blir svårare att uppnå om vi inte hanterar Stadens informationstillgångar 
effektivt, riktigt och säkert. 

Initiativet för kvalitetssäkrad information är även en förutsättning för några strategiska 
satsningar inom utbildningsområdet och inom området för vård och omsorg, såsom 
attraktiv hemtjänst. Om inte detta utvecklingsinitiativ för master- och metadata samt 
systemintegration genomförs centralt måste dessa båda områden skapa egna lösningar 
för kvalitetssäkrad information.  

Detta utvecklingsinitiativ har kopplingar till, och är en förutsättning för, eSam:s och 
SKLs principer för digitalisering kring informationshantering och informationssäkerhet. 

 

1.7 Förväntade nyttor  
Kvalitetssäkrad information efterfrågas av alla målgrupper som konsumerar och 
producerar information inom Göteborgs Stads olika verksamheter och nyttorna 
realiseras av alla dessa målgrupper. 

Inom Stadens alla verksamheter uppdateras dagligen stora mängder information. 
Exempelvis ger förändring av en anställning upphov till förändring av information 
gällande e-post, telefonuppgifter, användarkonto, behörigheter, passersystem mm. 
Genom att förändra informationen endast på ett ställe säkras informationskvaliteten och 
hanteringen av informationen effektiviseras både i form av personella resurser och i 
form av IT-resurser. 

Den gemensamma informationen om inom Göteborgs Stads verksamhet måste vara väl 
definierad och kvalitetssäkrad. Används olika typer av adresser, organisationsbegrepp, 
mätetal med mera för samma ändamål uppkommer kvalitetsbrister och felaktigt 
beslutsunderlag. Att dessutom hantera samma information i olika organisationer och IT-
system är ett resursslöseri.  

Kvalitetssäkrad information är en förutsättning och gör det möjligt för andra 
verksamheter att effektivisera. Effektiviseringen realiseras inom tjänsteområde: 

• Utbildning och utvecklingsinitiativen: 

o Förskole och skoladministration 

o Lärmiljö och Måltid 

• Vård och omsorg och utvecklingsinitiativet: 

o Socialtjänst – myndighet  
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Kvalitetssäkrad information sparar både personella resurser och IT-resurser i de 
organisationer som hanterar information och den förenklar konsolideringen av Stadens 
IT. 

Nyttan av kvalitetssäkrad information realiseras i och med att olika typer av 
digitalisering effektiviseras och möjliggörs, (verksamhetsutveckling med stöd av IT), 
till exempel avveckling av separata försystem, behörighetssystem, integrationer, 
effektivare system för lokalhantering och passersystem.  

  

2. Digital arbetsplats och mobilitet 
2.1 Förändringsinsats  

Under 2016 inleddes ett arbete med att införa Office365 som en ny plattform för e-post 
och kalender, men framförallt för förbättrat samarbete både internt i Stadens 
verksamheter och med externa partners. I dag är livscykelhanteringen bristfällig 
gällande klienter som Intraservice levererar och av denna anledning kommer det inom 
planperioden tas fram en tjänst där Intraservice tar ansvar för både livscykelhantering av 
klienter och av mjukvara. Under planperioden skall Intraservice vara redo att leverera: 

• En klient (PC, platta, telefon eller Chromebook) som Intraservice hyr ut med 
hela kedjan av leverans, hårdvara, mjukvara och support – hela livscykeln 
inklusive uppdatering/versionshantering. Ett enkelt och kraftfullt verktyg där 
verksamheterna kan se vilka klienter och licenser som de har ska även levereras 
i tjänsten. Möjligheter till rollbaserad klient ska utredas. När det gäller klienter 
för utbildning avvaktas till de nya nämnderna har haft möjlighet att ge sina 
samlade krav tillsammans med utbildningsnämnden. 

• Klienten ska vara väl förberedd för mobil användning. Ett färdigt regelverk för 
utformning av stadens mobila funktioner ska finnas klart under 2019. Initiativet 
har tidigare drivits inom e-samhället och finns även med i TP 2018. 

• Tjänsten digital arbetsplats ska finnas klar till 2019 men kommer under året att 
kompletteras med fler funktioner. Tjänsten innehåller komponenter från både 
IT-tjänster och kommunikation. 
 

o Fortsatt utveckling av meddelandetjänster och att anpassa dessa tjänster 
för verksamheterna 

o Bokningstjänster – Utveckla tjänsten runt rum, resurser och andra digitala 
hjälpmedel för att stödja det fysiska och det smarta digitala mötet 

o Tjänsten resefria möten – Behöver kompletteras och förberedas för ny 
teknik och utökat digitalt samarbete 
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o Utveckla verktyg och metoder för bättre samarbete med hjälp av mer 
avancerade samarbetsytor och projektytor 

o DHÄ – Dokument och ärendehantering  
 Fokus på den ”vanliga” medarbetaren 
 Enkelt och intuitivt gränssnitt 
 Enkelt att göra rätt 
 Automatiserat så långt det går 
 Handläggarna kan diarieföra själv 
 Arkivet blir en tillgång i stället för ett ”dött avlastningsställe” 
 Bättre laguppfyllnad i och med att alla kan diarieföra 
 Mobilt, digitalt arbetssätt 

o Intranät – Utredning av Intranätets framtida plattform 
 

• Vidareutveckla support och teknik runt digital arbetsplats för att garantera att 
verksamheternas planerade aktiviteter ska kunna starta i tid och att mobila 
användare ska kunna få tillgång till information utan störningar  

• Tillgången till publika datorer är viktig för medborgare och besökare. I staden 
finns behov inom flera verksamhetsområden av en hanterad dator och en mobil 
enhet som kan användas av allmänheten och besökare till stadens verksamheter. 
Till exempel: datorer som kör receptionssystem för registrering av besökare; 
datorer inom socialtjänsten där brukaren själv hanterar sina ärenden tillsammans 
med personalen; datorer på bibliotek och andra allmänna utrymmen. Då 
användarna av dessa datorer inte har något staden-konto behöver IT-arbetsplats 
utvecklas och andra metoder införas för att säkerställa en korrekt verifiering av 
användaren. 
 

2.2 Målgrupper 
Målgrupper för Digital arbetsplats är alla de som har behov av förbättrade möjligheter 
till samarbete internt inom Stadens verksamheter och med externa partners utanför 
Göteborgs Stads verksamheter.  

• Alla medarbetare och chefer i staden 
• Externa partners som Stadens medarbetare behöver dela information med 
• Barn och elever i skolverksamheten 
• Alla som vill arbeta mobilt  
• Förvaltningar och bolag  
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2.3 Identifierat behov 
Det har identifierats behov inom förvaltningar och bolag att effektivisera hantering av 
klienter och tillhörande mjukvara: 

• Hantering av hård/mjukvara tar mycket tid på förvaltningar och bolag som kan 
frigöras till kärnverksamhet. 
 

• Det finns behov av en väl genomtänkt och säker mobil plattform för att kunna 
genomföra digitalisering av Göteborgs Stad. Detta behov har uttalats tydligt av 
område vård/omsorg men samma lösning skall kunna återanvändas för alla stadens 
verksamheter. Med hjälp av en gemensam mobil plattform ges förutsättningar för 
att öka verksamhetens förmåga att bli mobila med hjälp av appar och annan smart 
teknik.  

 
• Behov av snabb och effektiv support för den Digital arbetsplatsen så att 

verksamheterna kan ägna sin tid åt kärnverksamheten istället för att serva klienter 
och tillhörande mjukvara.  
 

• Det finns behov av avveckling av gamla plattformar och funktioner i och med 
införandet av den nya Digital arbetsplatsen och dess ekosystem. Anledningen är 
verksamheternas behov av en enkel och sammanhängande upplevelse 

 

  

2.4 Krav 
Det finns både nationella och regionala program som ligger till grund för detta 
utvecklingsinitiativ. 

• Program för e-samhälle som inkluderar digitalisering 

• Program för intern service 

• Nationella strategin för digitalisering av skolan ställer krav på infrastrukturen 

• Programmet för attraktiv hemtjänst samt övriga mobila arbetssätt inom Vård och 
omsorg. 

• DFS – informationsklassningen, förvaltningen av digital arbetsplats 
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2.5 Risk 
Göteborgs Stad har identifierat behov av att effektivisera sina verksamheter eftersom 
resurser, både personella, finansiella och IT, kommer att behöva nyttjas effektivare. 
Analyser som stödjer detta har tagits fram inom program för både e-samhälle och intern 
service. För att kunna uppnå detta behöver ny teknik och nya arbetssätt implementeras. 
Det ställs bland annat krav på säkra mobila lösningar, och infrastrukturella tjänster. 
Utvecklingsinitiativet Digital arbetsplats är ett verktyg för att uppnå effektivisering. 
Initiativet innefattar både ny teknik och nya arbetssätt. Om inte detta 
utvecklingsinitiativ genomförs innebär det risker för att effektiviseringar och 
hemtagning av nyttor uteblir inom områden för vård och omsorg och inom 
utbildningsområdet. De tjänsteplansinitiativ som påverkas inom dessa områden är bland 
annat: 

• Initiativ Förskole- och skoladministration, ref 1 

• Socialtjänst – genomföra socialtjänst, ref 2 

• Socialtjänst – Generellt stöd, ref 2 

• Kommunal hälso- och sjukvård, ref 2 

Det finns risker att investeringar som delvis är genomförda inom programmet för 
Digital arbetsplats inte får full nytta om inte fortsatt implementering av funktioner inom 
Microsofts plattform genomförs. Evergreentjänster från Microsoft innebär ständig 
utveckling av tjänsten och vi behöver anpassa både förvaltning av tjänsten och 
arbetssätt ute i verksamheterna för att hämta hem full nytta av genomförda 
investeringar. 

Det finns risk att vi inte kan avveckla befintliga end-of-life plattformar om vi inte 
fortsätter med implementering av funktioner inom området för Digital arbetsplats. Detta 
innebär dubbla IT-miljöer och högre kostnader för förvaltning och drift. 

Fortsatt utveckling av område för digital arbetsplats är en förutsättning för ett modernt 
digitalt ekosystem innehållande funktioner för både Intranät och ärendehantering. Om 
detta utvecklingsinitiativ genomförs finns det risk för att Staden inte har 
sammanhängande och förvaltningsbara IT-plattformar. 
 

2.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Utvecklingsinitiativet för Digital arbetsplats har kopplingar till både nationella och 
regionala program såsom e-samhälle, intern service och digitalisering: 

• En digital och mobil plattform är viktig för att kunna uppfylla stadens mål om 
digitalisering och en hållbar stad 
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• Den digital arbetsplatsen är viktig för att stadens verksamheter skall klara sina 
framtida verksamhetsmål där stadens förmåga till digitalt samarbete är viktigt.  

• Bidrar till det strategiska målet att vara en attraktiv arbetsplats 

• En ändamålsenlig digital arbetsplats för skolverksamhet är en viktig 
förutsättning för att uppfylla krav kopplade till digitaliseringen av skolan.  

 

2.7 Förväntade nyttor  
Digital arbetsplats och mobilitet gör det möjligt för andra verksamheter att effektivisera 
göra hemtagning av nyttor, se referens 1 och 2 för mer ingående beskrivning av dessa 
nyttor.  

Nyttor realiseras inom område vård och omsorg samt utbildning genom följande 
initiativ: 

• Initiativ Förskole- och skoladministration, ref 1 

• Socialtjänst – genomföra socialtjänst, ref 2 

• Socialtjänst – Generellt stöd, ref 2 

• Kommunal hälso- och sjukvård, ref 2 

 

Nyttorna kopplade till detta utvecklingsinitiativ är många och omfattande och de kan 
kopplas till angivna målgrupper och till strategiska initiativ i Staden. De kan 
sammanfattas i bland annat följande punkter. 

 

• Anpassning av tjänster till mobilt arbetssätt. Nyttan är att medarbetare har 
åtkomst till sin arbetsplats oavsett enhet och fysisk plats. 

• Aktivitetsbaserad arbetsplats möjliggörs och även bättre möjlighet för effektivt 
lokalutnyttjande 

• Effektivare och enklare administration och livscykelhantering av hård- och 
mjukvara 

• Staden blir en attraktivare arbetsgivare med moderna digitala verktyg 

• Underlätta utbyte av information inom verksamheter, mellan verksamheter och 
med externa parter 

• Nya grupper av personal får tillgång till digitala verktyg, som de inte haft 
tidigare, vilket möjliggör nya arbetssätt som innebär att de kan utföra sina 
uppdrag effektivare och med högre kvalitet 
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• Minskade kostnader för utbildning när Staden går ifrån minde använda 
systemlösningar och in i moderna etablerade lösningar 

 

3. Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning 
3.1 Förändringsinsats  

EU beslutade i april 2016 om dataskyddsförordningen (DSF), från ikraftträdandet direkt 
tillämplig i samtliga medlemsstater. DSF ersätter personuppgiftslagen (1998:204) och 
börjar gälla i slutet av maj 2018.  

För att möta nya dataskyddsförordningen har det genomförts en IT-konsekvens analys och 
utifrån denna har ett åtgärdsprogram definierats och består av tre stycken olika delar: 

- Del 1: Grundläggande fas 
- Del 2: Digitaliseringsfas  
- Del 3: Överlämningsfas.  

Del 1 - Grundläggande fas 

Grundläggande fas har till uppgift och målsättning att åtgärder som identifierats i IT-
konsekvensanalys för dataskyddsförordningen måste vara på plats till Maj 2018 och 
genomförs i följande tre delprojekt:  

1. Kartläggning – Omfattar en system- och tjänsteförteckning, geografisk 
placering samt en nulägesbedömning av säkerhetsnivåer som levereras med 
koppling till verksamhetens säkerhetskrav. Inkluderar även kravställning av en 
ny Personuppgiftsdatabas.  

2. Kompetenshöjning – Aktiviteter med utbildningsinsatser och kompetensstöd i 
upphandlingar. Stödja framtagning av anvisningar, rutiner, metodstöd samt höja 
kunskapsnivån för att bygga in dataskydd i befintliga och framtida 
informationssystem. 

3. Säkerhetshöjning– Åtgärder och kvalitetssäkring att tjänster levererar enligt 
säkerhetskrav (nivå 1 och 2). Bistå med tekniskt stöd för gallring. 

Del 2 - Digitaliseringsfas 

Digitaliseringsfasen har till uppgift att möta de långsiktiga åtgärders som definierats:  

1. Incidentrapportering – Tjänst med en incidentrapportering för 
personuppgifts- och säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheter, individer och 
allmänhet. 

2. Digitalisering av begäran – Tjänst för att digitalisera begäran av registrerades 
rättigheter för medborgare via portalen för e-tjänster. 
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3. Stadenkontoanslutning – Projekt för att utöka användningen av 
kommungemensamma tjänster för autentisering, behörigheter och signering. 

Del 3 - Överlämningsfas 

Programmet avslutas för att övergå i ordinarie linjeverksamhet.  
 

3.2 Målgrupper 
Målgruppen är hela Göteborgs Stad och samtliga förvaltningar och bolag.  
 

3.3 Identifierat behov 
För att klargöra vilka viktiga konsekvenser lagstiftningen innebär har en IT-
konsekvensanalys genomförts vilken syftar till att klargöra viktiga konsekvenser inom IT-
området utifrån införandet av DSF. IT-konsekvensanalysen beskriver vilka åtgärder 
Intraservice behöver genomföra ur ett IT-perspektiv och vilka åtgärder som övrig 
verksamhet ska eller bör vidta utifrån roll (ägare av system, nyttjare av system).  

Ett antal punkter har identifierats där vidare åtgärder måste vidtagas för att möta den nya 
dataskyddsförordningen och IT-konsekvensanalysen är en sammanfattning av de 
identifierade punkterna. Inom flera områden krävs stöd från Intraservice i olika omfattning, 
det kan exempelvis handla om teknisk implementering, framtagande av information eller 
kravställande och upphandling. Inom ett fåtal delar förekommer bör-krav och inom något 
område är det fortfarande inte helt klarlagt vad som kommer att krävas utifrån DSF. 
 

3.4 Krav 
För Intraservice del innebär införandet av den nya dataskyddsförordningen att stödet till 
verksamheterna måste förändras och utökas. Flera kommungemensamma tjänster och 
tekniska lösningar måste komma på plats för att säkerställa att vi följer lagen avseende 
kommungemensamma tjänster. 

För införande i Staden genomför stadsledningskontoret (SLK) ett stödprojekt sedan 2016. 
Stödprojektet behandlar vad som ska göras ur ett hela-staden-perspektiv inför den 25 maj 
2018 och föreslår ändringar i styrande dokument. Själva genomförandet av åtgärder sker 
på förvaltningarna och bolagen.  

Med utgångspunkt från IT-konsekvensanalysen har Intraservice definierat upp ett 
åtgärdsprogram för att säkerställa att de åtgärder som behöver vidtagas blir genomförda.  

- Att kartlägga system och beroenden där personuppgifter hanteras. 
- Implementera en säker autentiserings- och logglösning för klass 2. 
- Införa ändamålsenligt tekniskt stöd och organisatoriska resurser för verifiering och test 

av säkerhet. 
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- Att ta fram en lista med ska-krav som skall tas med vid upphandlingar som avser IT-
säkerhet inom klass 2.  

- Lösningar kan behövas för system avseende funktion för gallring och/eller 
avidentifiering av personuppgifter. 

- Intraservice införa en ny tjänst för hantering av masterdata (teknik). 
- Intraservice upphandlar ny PUL-databas.  
- Ägare till policys och riktlinjer behöver tillse att dessa uppdateras i enlighet med den 

nya dataskyddsförordningen.  
- Att genomföra behovsinventering inför kunskapshöjning, tekniska utbildningsinsatser. 
- Intraservice genomför förstudie avseende PU-incidenter 

 

3.5 Risk 
Lagstiftningen har även definierat de administrativa konsekvenserna om lagstiftningen inte 
efterlevs.  

- De administrativa sanktionerna är 10 000 000 EUR eller för företag upp till 2% av den 
globala omsättningen avseende barns samtycke, tekniska lösningar, biträden, register 
över behandling, incidentanmälan m.fl.  

- De administrativa sanktionerna är 20 000 000 EUR eller för företag upp till 4% av den 
globala omsättningen avseende grundläggande principerna för behandling, samtycke, 
särskilda kategorier av uppgifter, informationsgivning, rättelse, radering, överföring till 
tredje land m.fl. 
 

3.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Intraservice samlade bedömning är att åtgärdsprogrammet är av högsta prioritet, dels för 
att kunna möta och efterleva den nya dataskyddsförordningen, men också för att ta 
ytterligare ett steg i arbetet med att ligga i framkant när det gäller hantering av 
personuppgifter för alla kommunens invånare och intressenter.  

Åtgärdsprogrammet säkerställer att den nya dataskyddsförordningen kan efterlevas utan 
risk för kostsamma administrativa sanktioner. 

 

3.7 Förväntade nyttor  
- Ökad kvalitet i hantering av personuppgifter - Tjänsters levererade säkerhet kopplat till 

klassning, risker och kravställningar ger en stabilare grund för ändrade, nya och 
borttagna rutiner. 

- Ökad kompetensnivå - Ökad medvetenhet och kunskap om dataskydd och DSF leder 
till bättre efterlevnad och effektivare processer. 
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- Minskat antal incidenter - Åtgärder för att höja cybersäkerhet leder till en minskning 
eller utebliven ökning. 

- Ökad kund-tillfredsställelse - Automatiserad webbaserad plattform gör det enklare för 
medborgare. 

- Frigjord arbetstid - En konsolidering och rationalisering av funktioner för att hantera 
utlämnande, administration för behörigheter.   

- Ökad transparens ger förbättrad image - En digital hantering av registrerades rättigheter 
skapar förtroende och motverkar dåligt renommé. 

- Lägre kostnad för lagring - Gallring av gamla uppgifter minskar behovet av lagring och 
kan möjliggöra lägre kostnad för lagring. 

- Minskad komplexitet - Automatisering av manuella processer minskar komplexiteten 

4. Konsolidering av IT i staden med första del i serverdrift 
och datalagring 

4.1 Förändringsinsats  
Med utgångpunkt från Kommunstyrelsens beslut om konsolidering av Stadens IT, har 
initiativ planerats i syfte att centralisera Stadens IT. Arbetet kommer att pågå över en 
period om ca fem år fr.o.m. år 2018. Utvecklingsinitiativet avser alla kommuninterna 
tjänster men i piloten koncentreras arbetet till att konsolidera datahallarna i enlighet med 
program för e-samhälle. 

Initialt kommer ett så kallat Proof of concept att arbetas fram med syftet att ta fram och 
utveckla metoder och verktyg för att genomföra konsolideringen på ett enhetligt och 
effektivt sätt. Planen utvisar att 1-4 förvaltningar ska utgöra programmets första fas, 2018, 
varefter följande förvaltningar, stadsdelar och bolag inom Staden ska konsolideras fr.o.m. 
år 2019 och framåt.  

Resultatet av en konsolidering är dels att öka transparensen av kostnader. Dels även att 
Staden kommer att minska kostnadsdrivande parallella system och tjänster, där det är 
möjligt och lämpligt. Detta kommer att leda till effektivare förvaltning, ledning och 
styrning, leverantörstyrning, licenskontroll och -hantering. Kostnadsbesparingarna är 
beräknade till 10-20% (med stöd av Gartners benchmark).  
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4.2 Målgrupper 
Förutom berörda nämnder och styrelser finns målgrupperna bland de verksamheter som bedrivs 
inom de förvaltningar och bolag som kommer att ingå i konsolideringsarbetet. 
 

4.3 Identifierat behov 
Göteborgs stad har trettio förvaltningar och ett femtiotal bolag i sitt totala åtagande. Staden 
har med tiden etablerat Intraservice för att tillhandahålla kommungemensamma tjänster åt 
Stadens samtliga verksamheter. Bland de gemensamma tjänsterna finns IT-tjänster som är 
etablerade och fungerande. Samtidigt finns omfattande pågående och överlappande IT-
verksamhet i övriga verksamheter. Initiativet är lämnat som förslag och är ett led i 
konsolideringen. Allt i enlighet med kommunstyrelsens beslut om att konsolidering ska 
ske.    

Behovet är att effektivisera och att få kontroll och styrning på Stadens IT-investeringar och 
IT-kostnader. 

 

4.4 Krav 
Uppdraget att konsolidera IT i staden kommer från KS. 
 

4.5 Risk 
Identifierade risker består i huvudsak av ekonomiska risker och vedertagna risker i 
förändringssammanhang. Här avses att de inte kommer att anslås medel för att genomföra 
konsolideringen samt att angreppssätt ska leda till kostsamma och försvårande motstånd i 
resp. IT organisation. 

   

4.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Konsolidering av Stadens IT är in linje med en av de övergripande målsättningarna 
inom program för e-samhälle vilken är att hushålla med dagens resurser och 
effektivisera och bättre utnyttja de IT-resurser som finns i Staden. 

Detta utvecklingsinitiativ är en förutsättning för att kunna realisera KS beslut gällande 
konsolidering av Stadens IT. 

Under 4.1 refererades till kostnadsbesparingar för staden totalt med 10-20 %. Dessa mål 
blir svåra att nå utan konsolidering och effektivisering och vidareutveckling av 
Intraservice tjänster.  
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4.7 Förväntade nyttor  
De förväntade nyttorna kopplade till detta utvecklingsinitiativ kommer till stor del från 
den övergripande målsättningen för program för e-samhälle. Att den digitala servicen 
ska vara enkel, öppen och effektiv. 

I och med detta utvecklingsinitiativ kan Stadens verksamheter förvänta sig nyttor i form 
av enkelhet. Intraservice tjänster ska bli, och ska vara, enkelt paketerade, enkla att 
förstå, enkla att beställa.  

Utvecklingsinitiativet för konsolidering av IT i Staden innebär nyttor i form av ökad 
tillgänglighet till Intraservice tjänster, en ökad öppenhet och tydligare kommunikation 
kring tjänsterna.  

Konsolideringen innebär en effektivisering både gällande personella resurser och IT-
resurser. Detta i sin tur öppnar upp för personal i Stadens olika verksamheter att kunna 
ägna sig mer åt kärnverksamhet. Konsolideringen ger ökade möjligheter till 
effektivisering genom gemensamma standarder, gemensamma ramavtal och minskad 
administration eftersom IT-verksamheten till stor del kommer att hanteras på ett och 
samma ställe av en gemensam tjänsteleverantör.  

Det finns nyttor kopplat till effektivisering i form av: 

• konsolidering av parallella system, funktioner och tjänster 

• bättre kontroll och styrning av Stadens IT-investeringar och IT-kostnader. 

5. IT-kommunikation 
5.1 Anpassa Lan och Wlan till Internet of Things  

LAN-tjänsten, som består av både en trådbunden och en trådlös del, skall utvecklas för 
att möta behoven av Internet for Things (IoT). I tjänsteplan 2018 finns ett uppdrag från 
området Vård och omsorg med en stark önskan att alla boende skall vara utrustade med 
trådlöst nätverk för brukare och medicinsk övervakning. Redan 2018, men framför allt 
2019, skall utvecklingen även gälla andra intressenter som miljö, trafik, energi med 
mera. Arbetet bör synkroniseras med bland annat Lokalförvaltningen för en tydlig 
definition om var ansvaret för förvaltningen ligger.  

Även Göteborgs stads bredbandsprogram beskriver behovet av automatisering med 
hjälp av IoT som en nödvändighet för att uppnå regeringens strategi, För ett hållbart 
digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.    
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5.2 Målgrupper 
Hela staden är potentiell målgrupp för detta initiativ. 
 

5.3 Identifierat behov 
Det digitaliseringsuppdrag Intraservice har fått kräver att LAN-tjänsten utvecklas till att 
kunna hantera nya förmågor. Område vård och omsorg har behov av att hantera 
medicinsk utrustning som en del av Internet for Things och som behövs för att 
digitalisera staden. Många andra verksamheter som miljö, trafik och energi har också 
behov av IoT för att effektivisera sina verksamheter. 

I TP 2018 förmedlade området Vård och omsorg en stark önskan att alla boende skall 
vara utrustade med nätverk för brukare och medicinsk övervakning. Detta för att skapa 
attraktiva och effektiva boende. 

Göteborgs stads bredbandsstrategi beskriver behovet av automatisering med hjälp av 
IoT som en nödvändighet för att uppnå regeringens strategi, För ett hållbart digitaliserat 
Sverige – en digitaliseringsstrategi.    

 

5.4 Krav 
Kraven för detta utvecklingsinitiativ har sitt ursprung i KF:s budget och i programmet 
för e-samhälle. 
 

5.5 Risk 
Det är en risk att arbetet med att ta Göteborg mot målet att bli en smart stad blir 
försenad och försvåras om inte detta initiativ genomförs. 

Denna utveckling är en förutsättning för att kunna fullfölja programmet Attraktiv 
hemtjänst med 10 välfärdstekniktjänster till 2022, vilket således innebär en risk om inte 
initiativet genomförs. 

Denna utveckling är en förutsättning för initiativ Socialtjänst – genomföra socialtjänst 
inom tjänsteområde Vård och omsorg. 

IoT kan delvis förverkligas av detta utvecklingsinitiativ, det finns dock en risk med att 
Staden inte är tillräckligt strategisk gällande dessa frågor. Det vill säga den 
Stadengemensam planen och strategin för IoT behöver förbättras.  
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5.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Kraven kommer från KFs budget, från programmet för e-samhället samt att kraven är en 
förutsättning för att kunna fullfölja programmet Attraktiv hemtjänst med 10 
välfärdstekniktjänster till 2022. 

Göteborgs stads bredbandstrategi beskriver behovet av automatisering med hjälp av IoT 
som en nödvändighet för att uppnå regeringens strategi För ett hållbart digitaliserat 
Sverige – en digitaliseringsstrategi.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige om att alla äldreboende skall ha WIFI kan inte 
genomföras om inte utvecklingen görs.   
 

5.7 Förväntade nyttor  
Nyttorna är jämförbara med nyttorna för Göteborgs stads bredbandsstrategi och detta 
utvecklingsinitiativ är det som på kort sikt är möjliggörare för att realisera nyttor inom 
andra initiativ som ska effektivisera verksamheten: 

• Välfärd - Övervakning och uppkoppling av medicinteknisk utrustning. 
Socialtjänst – Genomföra socialtjänst inom tjänsteområde Vård och omsorg 

• Energi - Styra energiförbrukning genom sensorer. 
Undersökningar visar att övervakning och styrning med hjälp av IT kan minska 
energibehovet i byggnader med upp till 17 procent och minska 
koldioxidutsläppen med upp till 27 procent. 

• Trafik - Leda trafik rätt och övervaka vägnätets skick. 
Göteborgs Stad är en av intressenterna och deltagarna i DriveME, Volvos 
prestigeprojekt med autonoma fordon.  

o Tekniken förväntas, tillsammans med eldrift, leda till disruption inom 
hela värdekedjan för mobilitet och transporter. 

o Den enorma förändring som förväntas kommer enligt forskare på 
Stanforduniversitetet i USA att leda till helt nya affärsmodeller och 
användarmodeller 

• Inom miljöområdet ges möjlighet att övervaka utomhusmiljö gällande 
luftkvalitet, bullernivåer med mera. Det ges möjlighet att bedriva effektivt 
underhåll av byggnader och att optimera användning av lokaler med mera. 
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6. IT-kommunikation 
6.1 Ny design av Stadsnät (WAN)  

Under 2018 har Intraservice påbörjat en upphandling av nytt Stadsnät – WAN. Denna 
upphandling ger möjligheter att se över ny design av stadsnätet och som ger möjlighet 
till nya funktioner och minskade vidmakthållandekostnader. Det kommer ny teknik 
inom stadsnätsområdet och för att komma vidare inom detta området behöver 
Intraservice under 2019 utveckla och testa ny design och nya funktioner av Stadsnät- 
WAN.  

 

6.2 Målgrupper 
Alla Stadens verksamheter är målgrupp för detta utvecklingsinitiativ. 

6.3 Identifierat behov 
Den bakomliggande orsaken till detta utvecklingsinitiativ är att staden får möjlighet att 
bli operatörsoberoende gällande stadsnätsleveransen framöver i kommande 
upphandlingar och att effektivisera vidmakthållandekostnader för stadsnätet. Det finns 
också ett behov av att anpassa tjänsten Stadsnät – WAN till den utveckling som sker 
utanför Göteborgs Stad inom detta område. 
 

6.4 Krav 
Stadsnätet är en kommungemensam tjänst som betjänar många verksamheter. 
Intraservice har krav på sig att leverera flexiblare tjänster som effektiviserar 
användandet och minskar de totala kostnaderna.   
 

6.5 Risk 
Risken om detta utvecklingsinitiativ inte genomförs är att vi senarelägger flexiblare 
leveranser och möjliga besparingar i stadsnätsleveransen. 

Det finns risk för att nästa stadsnätsupphandling som behöver försvåras eftersom Staden 
sitter fast i obsolet nätarkitektur och teknik vilket innebär att fortsatt digitalisering kan 
försvåras. 

 

6.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Detta initiativ har kopplingar till KF:s budget samt till program för e-samhälle. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige om att alla äldreboende skall ha WIFI kan inte 
genomföras om inte utvecklingen görs.   
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6.7 Förväntade nyttor  
Nyttor med ny arkitektur för tjänsten Stadsnät - WAN innebär att kostnadsminskningar 
och effektiviseringar kan möjliggöras.  

Detta initiativ gör att arbete med implementering av IoT underlättas eftersom ny design 
av stadsnätet kan ge Staden ett flexiblare och effektivare stadsnät. 

7. IT-säkerhet 
7.1 Konto och behörighetshantering  

Den ökade digitaliseringen inom Stadens verksamheter innebär att det ställs högre krav 
på informationshantering inom Staden vilket i sin tur innebär högre krav på att flexibelt 
kunna arbeta med IT-säkerhet i de mobila och digitala systemen. Detta 
utvecklingsinitiativ innebär effektivare och säkrare konto- och behörighetshantering. 
Det kommer innebära fler och standardiserade autentiserings- och signeringsmetoder 
vilket bland annat är ett krav utifrån den nya dataskyddsförordningen. Det kommer även 
att innebära möjligheter till elektronisk signering, som är både en effektivisering och en 
säkerhetshöjande åtgärd för flera av Stadens verksamheter. Utvecklingsinitiativet har 
delats in i tre områden: 

• Förenkling och automatisering av konto- och behörighetshantering 

• Säkerställa fler autentiserings/signeringsmetoder för till exempel medborgare, 
elever och vårdnadshavare, andra organisationer med mera 

• Elektronisk signering 
 

7.2 Målgrupper 
Målgrupper för detta utvecklingsinitiativ är alla de som berörs av konto- och 
behörighetshantering, som har behov av autentisering samt av elektronisk signering. 
Detta innefattar Göteborgs Stads olika verksamheter men också de medborgare som 
behöver autentisera sig mot Stadens olika e-tjänster. 

 

7.3 Identifierat behov 
Den bakomliggande orsaken till behoven bakom detta initiativ är att 
informationssäkerhetskrav och IT-säkerhetskrav har blivit fler och mer omfattande 
gällande den här typen av information. De utökade informationssäkerhetskraven innebär 
att Staden behöver få bättre kontroll samt effektivare och enklare hantering av konton 
och behörigheter. Detta är ett uttalat behov ur ett arbetsmiljöperspektiv för chefer inom 
Göteborgs stads verksamheter samt att det pågår nationella initiativ som Staden måste 
förhålla sig till, till exempel från SKL och Inera. 
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Digitaliseringen och fler e-tjänster innebär nya behov av gemensamma och säkra 
lösningar för autentisering.  

Det finns behov av att kunna signera dokument elektroniskt, vilket tillgodoser krav 
gällande säkerhet, förenkling och effektivisering. 
 

7.4 Krav 
Kraven för detta initiativ är delvis beskrivna i punkten ovan.  

Den nya dataskyddsförordningen innebär krav på att Staden ska ha kontroll på, samt 
säkra IT-lösningar för, information kopplat till konton, behörigheter och autentisering. 

Det är krav på att förbättra arbetsmiljön för chefer inom Göteborgs stad. Detta 
utvecklingsinitiativ gällande förenkling och effektivisering av konto- och 
behörighetshantering är en del av detta initiativ. 

 
Vård- och omsorgsområdet har ställt krav på möjligheter att signera sina insatser 
elektroniskt i exempelvis hemsjukvården. Det finns även krav från konsument- och 
medborgarservice att den elektroniska dialogen ska kunna signeras elektroniskt. 
 

7.5 Risk 
Risken är att initiativ inom utbildning och vård- och omsorg inte kan digitalisera och 
effektivisera sina verksamheter i tillräcklig utsträckning om inte dessa 
utvecklingsinitiativ genomförs. De är: 

• Problem att genomföra initiativ Förskole och skoladministration och Lärmiljö 
inom tjänsteområde Utbildning 

• Problem att genomföra initiativ Socialtjänst -myndighet, Socialtjänst – 
genomföra socialtjänst, Socialtjänst generellt stöd och Kommunal hälso- och 
sjukvård inom tjänsteområde Vård och omsorg 

Risken med att inte utföra detta utvecklingsinitiativ är: 

• Att konto- och behörighetshanteringen utförs manuellt till ökad tidsåtgång och 
minskad säkerhet. 

• Att tillgången till säker autentisering löses på olika sätt och därmed inte får 
stordriftsfördelar.    
 

7.6 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Förutom säkerhetskrav och dataskyddsförordningen är detta en viktig utvecklingspunkt 
för att skapa en för staden attraktiv arbetsplats.  
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Detta initiativ är viktigt och är kopplat till projekt inom vård- och omsorg som till 
exempel attraktiv hemtjänst. 

Detta initiativ är också en förutsättning för att kunna återanvända den utveckling av 
tjänster som sker på nationell nivå, till exempel SKL och Inera. 
 

7.7 Förväntade nyttor  
Nyttor realiseras inom område vård och omsorg samt utbildning genom följande 
initiativ: 

• Initiativ Förskole- och skoladministration, ref 1 

• Initiativ Lärmiljö, ref 1 

• Socialtjänst – Genomföra socialtjänst, ref 2 

• Socialtjänst – Generellt stöd, ref 2 

• Socialtjänst – Myndighet, ref 2 

• Kommunal hälso- och sjukvård, ref 2 

  

Informationssäkerheten höjs genom att förenkla och effektivisera konto och 
behörighetshanteringen. Detta har sen tidigare pekats ut som ett område med stora 
effektiviseringsmöjligheter. Under 2017 har Office 365 införts och den automatiska 
hanteringen av konto anpassats. Under året har 10.700 konton skapats och 12.400 tagits 
bort automatiskt. Uppräknat till ett helt år bör denna siffra bli 2-3 gånger större. 
Dessutom kontrolleras alla personuppgifter mot Skatteverket vilket gör att vi har en 
högre säkerhet genom bättre kvalitet i hantering av personuppgifter.  

8. Program- och Licenshantering, SAM 
8.1 Software Asset Management (SAM) – funktion 

I Göteborgs Stads budget för 2018 har Intraservice fått i uppdrag att inleda 
konsolidering och rationalisering av IT-hanteringen inom förvaltningar och bolag. 

Staden saknar idag en gemensam funktion för SAM. En utvecklad SAM- funktion är en 
förutsättning för att konsolidera avtal och licensportfölj inom staden och därigenom 
uppnå väsentliga besparingar och optimering av resursutnyttjande. 

God löpande kontroll över licensiering och nyttjandet av programvaror, och därmed att 
man på bästa sätt utnyttjar och efterlever ingångna avtal, är komplext och kräver 
specialistkunskap i kombination med ett strukturerat arbetssätt och adekvat systemstöd.  

Det fulla ansvaret för att man är rätt licensierad åvilar alltid kunden, dvs den 
organisation som brukar programvarorna. Av denna anledning lämpar det sig inte att 
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outsourca SAM-ansvaret även om vissa processer och rutiner med fördel kan läggas på 
externa parter. 

Molntjänster är ett alternativt sätt att konsumera licenser som medför ytterligare en 
dimension av komplexitet inte minst genom framväxten av sk. hybridlicenser (licenser 
som ger rätt att nyttja programvaror on-premise alternativt i molnet) och det är i 
slutänden avtalsmässigt kundens ansvar att tillse att användandet av molntjänster och 
traditionella licenser sker enligt gällande regelverk. 

 

8.2 Målgrupper 
Målgrupper för detta förändringsinitiativ är: 

• Steg 1 Intraservice 

• Steg 2 Stadens övriga verksamheter 

 

8.3 Identifierat behov 
Nuvarande licensfunktion inom Intraservice är otillräcklig för det egna behovet och 
saknar förutsättningar för att kunna fungera som Stadengemensam dvs. vara grund för 
ett bredare åtagande enligt Intraservice framtida konsolideringsuppdrag. 

För att kunna uppnå Göteborgs Stads mål om en konsoliderad avtals och licensportfölj 
har staden behov av väsentligt förbättrad förmåga att löpande ha kontroll över 
licensinnehav och förbrukning av licenser och avtal, samt ekonomiska och legala risker 
kopplade till programvaruanvändning.  

SAM funktionens huvuduppgifter 

- Säkerställa license compliance dvs att Intraservice /staden följer ingångna avtal 

- Aktivt förvalta och säkerställa samlad avtals- & licensportfölj som speglar de 
faktiska behoven och är i ekonomisk och legal balans 

- Konsolidering av avtal och leverantörsstyrning för att uppnå bästa möjliga priser 
och villkor 

- Ansvara för konsoliderad licensbudget, inklusive budgetering, uppföljning 
motbudget, riskanalys, kostnadsfördelningsprinciper och löpande rapportering till 
ledning. 

- Äga och förvalta SAM processen där förvaltningsmodellen för SAM är en del av 
totala IT förvaltningen  

Behovet är identifierat och väl förankrat inom stadens förvaltningar och till del bland 
övrig verksamhet.  
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8.4 Krav 
Intraservice uppdrag innefattar att verka för konsolidering och effektivisering av stadens 
IT. 

I detta ingår bl.a. att Staden ska: 

• efterleva ingångna programvaruavtal 

• vara kostnadseffektiv 

• följa lagar som påverkar programvaruhantering 

• följa Göteborgs Stads styrande dokument gällande detta område 

8.5 Risker 
Riskerna för Göteborgs stad om detta förändringsinitiativ inte genomförs är bl.a.: 

• Avsaknad av förutsättningar för att följa Stadens styrande dokument och uppnå 
uppsatta målsättningar för konsolidering av och rationalisering av IT-förvaltning 
inom förvaltningar och bolag 

• Omotiverade och svårkontrollerade licenskostnader 

• Sämre priser och volymrabatter 

• Otillräcklig förmåga att löpande kontrollera efterlevnad av ingångna licensavtal. 
Detta kan leda till att kunden är fellicensierad, vilket i sin tur kan leda till höga 
skadestånd vid en licensrevision. 

• Sämre möjlighet till licens- och avtalsoptimering samt s.k. poolning av licenser 

 

Det har inte identifierats några risker med att gå vidare med detta förändringsinitiativ. 

 

8.6  Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
 

Av Intraservice verksamhetsplan 2018 framgår att Intraservice ska öka effektiviteten 
och minska administrationskostnaderna i Göteborgs Stad samt konsolidera för att öka 
kontrollen och nyttja potentiella samordningsvinster. 

Utvecklad SAM är en förutsättning för en konsoliderad och optimerad licensportfölj för 
Göteborgs Stad som säkerställer att staden är korrekt och optimalt licensierad ur ett 
ekonomiskt, juridiskt och funktionellt perspektiv som speglar stadens behov. 
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8.7 Förväntade nyttor 
Införande av en SAM-funktion möjliggör följande nyttor för Göteborgs Stad: 

• Effektivare resursutnyttjande genom centraliserad funktion som innebär minskad 
administration i Stadens verksamheter 

• Väsentliga kostnadsbesparingar. Uppskattad besparing är 15 – 20 msek per år. 

• Minskade oförutsedda kostnader för programvarulicenser 

• Bättre kvalitet i ekonomisk budgetering och uppföljning av kostnader för 
programvaror 

• Ökad spårbarhet (licenser och kostnader) 

• Effektivare kostnadsallokering (system och verksamheter) och därmed förbättrade 
styrmöjligheter 

• Effektivare hantering av risker förknippade med programvaruanvändning (legal, 
ekonomisk & goodwill) 
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Tjänsteplan 2019–2021 

Långsiktig inriktning och mål 
  

Staden ska utveckla en lättillgänglig, enkel och effektiv extern och intern service som 
underlättar vardagen för boende, besökare och företagare samt för chefer och 
medarbetare. Vi ska ha en stark och modern profil i kommunikationsfrågor för att det 
ska vara tydligt vad staden erbjuder och för att utveckla demokratin.  

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Genom digitalisering 
kan stadens tjänster bli effektivare och mer tillgängliga för de olika målgrupperna. Den 
utvecklade servicen ska bidra till att boende, besökare och företagare upplever större 
nytta och även till ökad kvalitet och effektivitet i våra verksamheter. Anställda ska 
uppfatta staden som en attraktiv arbetsplats. 

Tjänsteområdet innefattar hur vi förvaltar och utvecklar extern och intern service och 
kommunikation till stadens målgrupper. Tjänsterna är en förutsättning för en samordnad 
serviceutveckling och kommunikation samt genomförande av program och 
handlingsplaner för Göteborgs Stads e-samhälle, program för utveckling av service till 
boende, besökare och företagare, stadens kommunikationsprogram och program för 
intern service. 

 

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 
 

Tjänsteplanen beskriver på en övergripande nivå de prioriterade utvecklingsområden 
inom tjänsteområdet kommunikation. De faktiska insatserna kommer att prioriteras och 
arbetas fram genom dialog i tjänsteforum. Omprioriteringar inom området kan bli 
nödvändiga under kommande år.  

De kommande aktiviteterna kan få påverkan på enskilda verksamheter och det behöver 
tydliggöras och kommuniceras. Eventuella kostnader som uppstår i verksamheten på 
grund av införandet av utvecklingsinitiativen måste respektive verksamhet ta hand om i 
ordinarie budgetprocess.  

Tjänsterna är indelade i fyra huvudkategorier i enlighet med reglerna för 
kommungemensamma interna tjänster och kategorierna är extern kommunikation, 
intern kommunikation, visuell kommunikation samt demokrati och delaktighet.  

Tjänsterna finansieras genom beslutad och överenskommen ekonomimodell. De 
kostnader som ingår i tjänsteplanens utvecklingsbudget avser förberedelser inför och 
genomförande av förändringsinsatser och projekt som tjänsteområdet tagit fram i de 
forum som finns i modellen. Vidmakthållandekostnaden beskriver den kostnad som 
behövs för att förvalta tjänsten och kan innehålla till exempel tjänster, avtal och 
licenser.  
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Budget för utveckling 

 
   

 
Budget för vidmakthållande 

 

Förändringsinsatser 
Tjänsteområde Kommunikation och tjänsteplanen för 2019–2021 påverkas direkt eller 
indirekt av ett antal större förändringsprojekt, utredningar och politiska beslut i staden. Några 
exempel på detta är:  

• Revidering av stadens kommunikationsprogram 

• Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation 

• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023 

• Programmet för digital arbetsplats (Offie365) 

• EU-direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer 

• Dataskyddsförordningen 
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• Nya nämnder för förskola och skola  

• Nytt ärende- och synpunktshantering samt e-arkiv 

• Utvärdering av Göteborgsförslaget 

 

Osäkerhetsfaktorerna inom området gör att vi behöver skapa utrymme för att kunna styra 
tjänsteutvecklingen utifrån gällande och förändrade förutsättningar. Detta innebär att 
tjänsteområdet arbetar utifrån en fast budgetram inom vilken förändrade 
utvecklingsbehov och krav kan hanteras. Utvecklingen grundar sig på verksamhetsmål, 
strategiska planer, politiska beslut, förändringar i verksamheten och de stora kraven på 
digitalisering i samhället. Inom varje delområde arbetas utvecklingsinitiativen fram 
utifrån dessa förutsättningar och detaljeringsgraden ökas succesivt i takt med att behov 
och krav tas fram.  

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre 
perspektiv, tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

 

1. Extern kommunikation 
 

1.1 Identifierat behov 
  

Stadens digitala kanaler behöver fortsätta att utvecklas för att möta behov från 
boende, besökare och företagare  
Göteborgs Stad ska ha en stark och modern profil i kommunikationsfrågorna.  För 
boende, besökare och företagare är webben idag den primära ytan för information och 
kommunikation. För staden ska därför de digitala kanalerna vara den naturliga första 
kontaktytan. I takt med den snabba teknikutvecklingen ökar också målgruppernas 
digitala kompetens och därmed även deras förväntan på ökad tillgänglighet och dialog 
via internet.  
Göteborgs Stad behöver hållbara plattformar för sin digitala kommunikation som 
underlättar, ger ökade möjligheter och kostnadseffektivitet. En sådan plattform består av 
både teknik, design, innehåll och arbetssätt. 
För att vara funktionellt och användarvänligt för stadens redaktörer behöver 
arbetsverktyget ständigt utvecklas.  
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1.2 Förändringsinsats  
  

Flera kommunikationskanaler bygger på en numera gammal teknik som staden tagit ett 
beslut att ersätta. Under 2018 kommer arbetet med att identifiera och ta fram nya 
moderna lösningar som förenklar både för den som ska ta del av informationen och den 
som lägger in den.  Ett exempel är Serviceguiden som samlar information om stadens 
enheter och service och visar ut dem på goteborg.se. Under 2019 behöver vi genomföra 
arbetet med att anpassa och överföra informationen till nya lagringsplatser som 
uppfyller gällande krav på bland annat tillgänglighet.  

Dessutom finns ett behov av att vidareutveckla stadens digitala kalendarium vars syfte 
är att målgrupperna ska känna till vad staden gör och varför samt hur de kan ta del av de 
tjänster och den service som staden erbjuder.   

Förutsättningar och behov kring stadens telefoni kommer att tas fram 2018 och under 
2019 behöver arbetet med att genomföra förberedelser inför att avtalen för abonnemang, 
växel samt verksamhetssystem för svarsgrupper går ut.  

Nya lagar ställer krav på tillgänglighet och personuppgiftsutlämning. I staden pågår 
arbetet med att ta fram arbetssätt för detta och för att uppfylla framtida lagkrav behöver 
anpassningar göras.   

I stadens kommunikationsstrategi finns företagare med som en målgrupp. De 
undersökningar som gjorts de senaste åren visar att företagarna är den grupp som 
generellt är mest missnöjda med goteborg.se. Till exempel hittar de inte den information 
de söker på ett enkelt sätt. För att Göteborg ska upplevas som en stad med ett attraktivt 
företagsklimat behöver vi fortsätta utvecklingsarbetet inom området. 

Vi behöver ständigt arbeta med anpassningar för att möta externa målgruppers och 
stadens verksamheters behov av utveckling för att presentera tjänster och utbud på ett 
tillgängligt sätt och samtidigt förbättra verktygen för stadens redaktörer.  

 

 

1.3 Målgrupper 
 

Boende, besökare och företagare ska kunna ta del av de tjänster och den service som 
våra verksamheter erbjuder och förstå inom vilka områden de kan vara med och 
påverka.  

Stadens redaktörer ska ha ett funktionellt och användarvänligt arbetsverktyg som 
hjälper till att efterleva stadens kommunikationsprogram. 

 

1.4 Krav 
  

Dataskyddsförordningen. 
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EU-direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer. 

 

1.5 Risk 
  

Om utveckling inte genomförs riskerar staden att webbplatsen blir mindre attraktiv och 
funktionell och att den i mindre utsträckning bidrar till att boende, besökare och företag 
får större insyn och bättre möjlighet att påverka.  

Dessutom finns risk att staden kan komma att bryta mot gällande lagstiftning när det 
gäller tillgänglighet och dessutom finns även risk för avtalsbrott. 

 

1.6 Säkerhetsnivå 
 

Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhets 
grundsäkerhetsnivå. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva 
justeras. Informationskartläggning behöver göras för respektive utvecklingsinitiativ när 
dessa konkretiseras. 

 

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
  

Det övergripande målet med stadens externa kommunikation är att skapa kännedom om 
stadens arbete. När vi blir bättre på att berätta vad vi gör blir det lättare för boende, 
besökare och företagare att ta del av de tjänster och den service som våra verksamheter 
erbjuder. Det blir också lättare att förstå inom vilka områdens de kan vara med och 
påverka.  

Åtgärder som bidrar till att uppfylla gällande lagkrav samt gällande program för 
Göteborgs Stad som till exempel: 

• Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad 
• Program för utveckling av service till boende, besökare och företagare 
• Program för intern service  
• Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023  
• Program för Göteborgs Stads väg mot e-samhälle 

 

 

1.8 Förväntade nyttor  
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Nyttan bedöms om mycket hög för boende, besökare, företagare samt stadens 
medarbetare. Då detaljeringsgraden för initiativen inte är så hög ännu är det svårt att 
kvantifiera och beskriva mer ingående vilken nytta som kommer att erhållas.  

Några övergripande nyttor som erhålls är: 

• Ökad delaktighet och demokrati  

• Ökad digital tillgänglighet 

• Tydlig kommunikationskanal till målgrupperna 

• Enhetlig profil för staden i kommunikationen med målgrupperna 

 

2.  Intern kommunikation 
 

2.1 Identifierat behov 
  

För att nå målen för intern kommunikation i Program för Kommunikation i Göteborgs 
Stad och uppfylla uppdraget från kommunfullmäktige, om att förstärka 
internkommunikationen behöver det ske kontinuerlig utveckling. 

De interna kommunikationsmålen ska skapa förståelse bland medarbetare för hur de kan 
bidra till stadens och verksamhetens mål men också att de känner delaktighet, 
engagemang och samhörighet på sitt arbete. Intranätet ska utgöra en viktig del i arbetet, 
som ett internt nav för kommunikation.  

I och med den ständigt ökande digitala arbetsmiljön i staden så ökar komplexiteten och 
behovet av ett mer flexibelt och utvecklat intranät – ett internt digitalt nav - blir tydligt. 
Den tekniska utvecklingen ger också stora möjligheter att skapa det digitala nav som 
beskrivs i stadens nya riktlinje för intern kommunikation. Området påverkas av flera 
nödvändiga och övergripande beslut kring vägval som ännu inte tagits och detta 
förvårar en mer detaljerad planering i nuläget.   

 

2.2 Förändringsinsats  
  

Fortsatt utveckling för att erbjuda verktyg som leder till att stadens interna 
kommunikation är aktiv, öppen, trovärdig och tillgänglig. Medarbetare och chefer ska 
ha enkel tillgång till den information och de administrativa tjänster de behöver för att 
göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid. 

Ett utvecklat intranät bidrar också till en enkel och effektiv intern service som 
underlättar vardagen för chefer och medarbetare. Intranätet blir överskådligt och lätt att 
använda, samtidigt mer relevant och mer till hjälp för användare. 
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Vi behöver skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan stadens förvaltningar och 
bolag.  

 

2.3 Målgrupper 
  

Målgruppen är stadens chefer och medarbetare och att de på ett enkelt sätt, via stadens 
gemensamma intranät, ska få tillgång till den kommunikation som hen behöver i sin 
yrkesroll.   

 

2.4 Krav 
  

2014 fick staden ett uppdrag från kommunfullmäktige att stärka 
internkommunikationen. Som ett led i detta har ledningskommunikationen i staden 
analyserats där utvecklingen av intranätet tydligt pekats ut som en framgångsfaktor. 
Samarbetsytor och möjligheten att dela information är viktiga delar.  

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation. 

 

2.5 Risk 
  

Om utveckling inte genomförs finns det risk att intranätet inte blir ett gemensamt 
digitalt nav som ska underlätta för stadens medarbetare. Det kommer att bli 
svåröverskådligt och uppfattas som osammanhängande allteftersom mer information 
och fler tjänster läggs till. Användare kommer troligen då att uppleva att det är svårt att 
hitta på intranätet och kanske undvika att använda det.  

 

2.6 Säkerhetsnivå 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhets 
grundsäkerhetsnivå. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva 
justeras. Informationskartläggning behöver göras för respektive utvecklingsinitiativ när 
dessa konkretiseras. 

 

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
  

Det övergripande målet med Göteborgs Stads interna kommunikation är att skapa 
kännedom om stadens mål. Hur vi som medarbetare bidrar till de tjänster och service 
som staden erbjuder, och hur vi genom vårt arbete gör Göteborg till en attraktiv stad att 



Göteborgs Stad Intraservice  Tjänsteplan 2019–2021 
   

 2018-04-13 Sida 88 (16) 

bo och verka i, besöka och återvända till. Vår interna kommunikation ska också 
medverka till att skapa engagemang och samhörighet hos stadens medarbetare. 

Kommunfullmäktiges uppdrag från 2014 att stärka internkommunikationen och stadens 
nya riktlinje för intern kommunikation. 

 

2.8 Förväntade nyttor  
  
Utvecklingen kommer att bidra till ökad effektivitet, mer tid över för kärnverksamheten 
och minskad irritationen bland chefer och medarbetare. Vilket i förlängningen kan göra 
att Göteborgs Stad upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare.  

Med uppdaterad gemensam överblick över nyckeltal, status på projekt och alltid 
tillgängliga och uppdaterade manualer, samt kunskap om vad som händer i 
organisationen, skapar man en ökad produktivitet och effektiva arbetsflöden. Det blir 
lättare att göra rätt. 

 

 

3. Visuell kommunikation 
 

3.1 Identifierat behov 
  

Insatser för att uppfylla den kommande revisionen av stadens kommunikationsprogram 
för att tydligare omfatta kommunikationen bland annat inför Göteborgs 400-
årsjubileum. Digitaliseringen och nya riktlinjer påverkar också området och kommer att 
innebära att åtgärder behöver göras.  

Staden medarbetare behöver ett förbättrat stöd för att kunna uppträda som en enhetlig 
avsändare i kommunikationen med boende, besökare och företagare och ge målgruppen 
tydlig, lättillgänglig och enkel information. Till exempel genom att utveckla 
bildbanken, mallgenerator och ge förutsättningar för att ny teknik används på ett 
enhetligt och korrekt sätt.  

   

3.2 Förändringsinsats  
  

Åtgärder som bidrar till att aktivera och införa det reviderade 
kommunikationsprogrammet bland annat för att möta 400-årsjubileumet samt fortsätta 
att utveckla nya verktyg för att förenkla för stadens kommunikation med boende, 
besökare och företagare.   



Göteborgs Stad Intraservice  Tjänsteplan 2019–2021 
   

 2018-04-13 Sida 89 (16) 

För att kunna visualisera stadens utveckling av service behöver ny teknik användas. 
Under 2019 tittar vi på vilken teknik som kan användas och kombineras med dagens 
plattformar som till exempel VR- och AR-teknik.  

 

3.3 Målgrupper 
  

Stadens medarbetare i kommunikationen med boende, besökare och företagare.  

  

3.4 Krav 
  

I stadens policy och riktlinje för grafisk profil finns beskrivet hur vi ska kommunicera 
som stad.   

 

3.5 Risk 
  

Risken om inte utvecklingen genomförs är dels att stadens profil inte kommer att 
efterlevas i lika stor utsträckning men också att kompetens byggs upp på flera ställen i 
staden och på så sätt blir arbetet mindre effektivt och genererar högre kostnader för 
staden.  

 

3.6 Säkerhetsnivå 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhets 
grundsäkerhetsnivå. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva 
justeras. Informationskartläggning behöver göras för respektive utvecklingsinitiativ när 
dessa konkretiseras. 

 

3.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
  

I stadens policy och riktlinje för grafisk profil finns beskrivet hur vi ska kommunicera 
som stad.  

 

3.8 Förväntade nyttor  
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Genom gemensamma verktyg och redskap blir det enklare och sparar också tid för 
verksamheten samtidigt som den visuella kommunikationen hålls ihop för staden. 
Förändringar slår igenom omedelbart och med mindre arbetsinsats.  

Stadens varumärke stärks både internt och extern genom korrekta och professionella 
mallar.  

 

4. Demokrati och delaktighet 
 

4.1 Identifierat behov 
  

Digitaliseringen i samhället har de senaste decennierna varit snabb och haft stor 
betydelse för samhällsutvecklingen. Med bra e-tjänster och ökad öppenhet underlättar vi 
för boende, besökare och företagare att ta del av stadens tjänster.  
I stadens omvärlds- och medborgaranalys från 2017 framgår att göteborgarna tycker att 
det är svårt att nå kommunen och slutsatsen är att vi måste öka vår tillgänglighet inte 
bara fysiskt utan även digitalt. Unga idag förväntar sig att kommunen ska vara 
tillgänglig både andra tider än 8 och 17 samt i andra kanaler än tidigare. Med hjälp av 
digitalisering kan vi lättare möta dessa behov.   
2018 ska en utredning göras över hur Göteborgs Stads handlingar och beslut kan bli mer 
sökbara och enklare att följa.  
 

4.2 Förändringsinsats  
  

Insatser för att uppnå målet att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande 
ska öka. Ett särskilt fokus ligger på grupper i staden som vanligtvis inte är aktiva i 
beslutsprocesser. Genom att utveckla metoder för medborgardialog och skapa 
möjligheter för aktiviteter som till exempel medborgarbudget ökar medborgarnas 
möjlighet till påverkan och förtroendet för staden påverkas.   
Genom att vidareutveckla stadens webbsida för demokrati och delaktighet, utveckla och 
tillgängliggöra service och tjänster med hjälp av klarspråk, på andra språk och med 
teckentolkning ökar medborgarnas möjligheter att följa sina ärenden och ta del av 
tjänster och service direkt på webben.  

Göteborgsförslaget är stadens plattform för e-förslag där medborgare kan lämna sina 
idéer på webben och få dem behandlade politiskt. Göteborgsförslaget behöver utveckla 
struktur och gränssnitt för att bli mer intuitiv och användarvänlig.  

 

4.3 Målgrupper 
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Boende, besökare och företagare ska kunna ta del av de tjänster och den service som 
våra verksamheter erbjuder och förstå inom vilka områden de kan vara med och 
påverka.  

 

4.4 Krav 
  

Dataskyddsförordningen 

EU-direktiv om tillgänglighet för offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer 

Ett av demokratimålen för fullmäktige är att göteborgarnas möjligheter till delaktighet 
och inflytande ska öka. Ett särskilt fokus ligger på grupper i staden som vanligtvis inte 
är aktiva i beslutsprocesser. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att staden ska ha 
en webbsida för delaktighet, inflytande och e-sförslag.  

 

4.5 Risk 
  

Om vi inte genomför utveckling inom detta område kommer tillgängligheten inte att 
öka som önskat. Det finns också risk att lagkrav inte uppfylls.  

Det redan låga förtroendet för staden som visas i undersökningar från bland annat 
SOM-institutet kommer inte att öka utan snarare finns risken att det minskar ännu mer.  

Målet att bli en mer jämlik stad blir svårare att uppnå.  

 

4.6 Säkerhetsnivå 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhets 
grundsäkerhetsnivå. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva 
justeras. Informationskartläggning behöver göras för respektive utvecklingsinitiativ när 
dessa konkretiseras. 

 

4.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
  

Ett av demokratimålen för fullmäktige är att göteborgarnas möjligheter till delaktighet 
och inflytande ska öka. Ett särskilt fokus ligger på grupper i staden som vanligtvis inte 
är aktiva i beslutsprocesser. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att staden ska ha 
en webbsida för delaktighet, inflytande och e-förslag. Man vill också att handlingar och 
beslut ska bli mer sökbara och enklare att följa.  
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Göteborgs Stads sju principer för medborgardialog styr de dialoger som är initierade av 
politiken.  

I stadens kommunikationsstrategi står det att ”En väl fungerande extern kommunikation 
skapar möjlighet till insyn och förstärker den demokratiska processen. Vi ska bli bättre 
på att berätta om vad som händer i staden och hur den utvecklas, vilken service som 
erbjuds och hur den fungerar; samt vad som inte fungerar och hur vi jobbar för att göra 
det bättre”.  

 

 

 

4.8 Förväntade nyttor  
  

Förbättrad service och tillgänglighet inom området demokrati ger boende, besökare och 
företagare större möjlighet att påverka. Med ökad insyn, öppenhet och transparens ökar 
också möjligheten till dialog.   

De insatser som planeras inom området innebär möjliggörande till självservice som gör 
att verksamhetens administration minskar. 

 



 

Tjänsteplan 2019-2021  
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2018-05-28 
Version 3.0 
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Tjänsteplan 2019-2021 

Tjänsteområdet omfattar kultur och fritid samt service i stadsdelarna, kulturförvaltningen, 
idrotts- och föreningsförvaltningen och social resursnämnd. 

Långsiktig inriktning och mål 
Ökad kvalitet och likvärdighet i verksamhet och service inom kultur och fritidsområdet   

Förbättrad styrning, ledning och kostnadseffektivitet  

Tjänsteområdet stödjer stadens arbete med Kultur och fritid samt service med ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva tjänster. Utvecklingen av tjänsterna ska, där det är möjligt, utgå från 
beslutade processer och fokusområden. 
 

Kultur och fritid samt service i stadsdelarna, kulturförvaltningen, idrotts- och 
föreningsförvaltningen, social resursförvaltning och tjänsteområdet behöver säkerställa 
kompensatoriska insatser för befolkningsgrupper som inte har kunskap om eller tillgång till 
digitala verktyg. Det ska även, där det är möjligt, finnas stöd för kommunikation/information på 
andra språk. 

Tillgängligheten till kultur ska öka.  

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv och särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. 
Antalet kulturutövare ska öka. (Budget 2018) 

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper (Budget 2018) 

Måltidsprogrammets målsättning är att genom förbättrade matvanor främja hälsa samt förebygga 
sjuklighet i kostrelaterade sjukdomar. Det är varje individs rättighet att inom kommunens 
verksamheter få en väl sammansatt kost med rätt näringsinnehåll. (Göteborgs stads 
måltidsprogram) 

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 
Tjänsteområde Kultur och fritid samt service är ett nystartat tjänsteområde och tjänsteplan 2019-
2021 är den första tjänsteplanen som har tagits fram för området. Beslutet om att upprätta ett nytt 
tjänsteområde för kultur och fritid samt service fattades 2017-05-08 av stadsdirektören, Eva 
Hessman.  

Initiativen i tjänsteplanen påverkas direkt eller indirekt av ett antal större förändringsprojekt, 
utredningar och politiska beslut.  

• Stadsdelsförvaltningarnas framtida organisation i och med ny förskole- och 
grundskolenämnd 

• Beroende finns till initiativ i tjänsteplan IT-tjänster och utbildning.  

• Beslut i KF om konsolidering av IT 

• Riktlinjer för nyttorealisering 
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Tjänsteområdet strävar efter att arbeta utifrån en fast budgetram per tjänst inom vilken 
tjänsteutvecklingen kan styras utifrån gällande och förändrade förutsättningar. Utvecklingen 
grundar sig på verksamhetsmål, strategiska planer, politiska beslut, förändringar i verksamheten 
och kraven på digitalisering i samhället.  

De kostnader som ingår i tjänsteplanens budget avser förberedelser inför och genomförande av 
förändringsinsatser/projekt (upphandling/utveckling, införande och eventuell avveckling). 
Eftersom tjänsteområdet är under uppbyggnad och tjänster utvecklas successivt behöver medel 
finnas för att göra förstudier och utredningar kopplat till verksamhetens processarbete och 
behovet av tjänster.   

Samtliga förändringsinsatser medför i större eller mindre utsträckning påverkan på verksamheten 
och verksamhetens processer. En förutsättning för genomförande av 
förändringsinsatserna/projekten är att respektive berörd nämnd/förvaltning/sektor avsätter 
resurser för genomförande (verksamhetsutveckling, framtagande av rutiner och arbetssätt etc.) 
och nyttohemtagning.  

  

Vidmakthållande 
Tjänsteområdet består idag av beslutade tjänster för måltid och tjänster för kulturskola.  

Under perioden för tjänsteplan 2019-2021 kommer tjänsterna för kultur- och fritidsområdet 
successivt formas och utvecklas och kopplas till verksamhetsområdets olika processer. Detta 
innebär att vidmakthållandet inom tjänsteområdet sannolikt utökas och kommer då även omfatta 
bokning och bidrag samt lokalvård.  

Påverkan på vidmakthållande 
I samband med upphandlingar och införanden blir det ofta dubbla leverantörskostnader innan det 
gamla avvecklats och fasats ut. Strävan är att vidmakthållandet ska hållas på en så jämn nivå som 
möjligt. Projekten inom tjänsteområdet tar därför höjd för tillkommande 
leverantörskostnader/dubbeldrift och fasar över dessa kostnader till vidmakthållandet när det 
gamla är avvecklat. För tjänsteområde Kultur och fritid samt service innebär detta konkret att 
kostnader för Måltid löper på i ordinarie vidmakthållande och fasas ut när upphandlingen är 
genomförd och nya tjänster för måltid lämnas över till förvaltning under 2020. När det gäller 
utveckling av helt nya tjänster som Lokalvård och Bokning och bidrag hanterar projekten 
samtliga kostnader till dess att avtal är tecknade och tjänsterna successivt lyfts in i förvaltning. 

Tjänsteområdets utvecklingsinitiativ, tkr 
2019 2020 2021

Tjänster för bokning och bidrag 5 500 10 000 3 500
Tjänster för intern service 7 300 20 800 19 800
Tjänster för kultur och fritid 525 475 475
Summa 13 325 31 275 23 775

Utvecklingsinitiativ
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Vi ser en stor ökning i vidmakthållandet de närmaste åren, vilket i stora drag kan förklaras med:  

• Ökade avtalskostnader kopplade till tjänster för intern service: måltid. Anledningen till 
ökningen är att tjänsterna kommer möta fler behov och vara mer omfattande än idag. 
Vidare är det sannolikt att volymerna ökar eftersom fler troligen kommer nyttja 
tjänsterna. Volymökningen leder också till en utökning av den centrala 
tjänsteförvaltningen. 

• Tillkommande kostnader för nya tjänster, exempelvis tjänster för bokning och bidrag 
(DBoB) och tjänster för intern service: lokalvård. Införande av tjänsterna beräknas 
ske/sker fram till slutet av 2021/2022 och kommer då att kräva resurser för upprättande 
av en tjänsteförvaltning. Kostnader för vidmakthållande tillkommer således under 
perioden 2020-2022 och tas med i nästkommande tjänsteplan. 

• I och med bildandet av nytt tjänsteområde för Kultur och Fritid samt service tillsätts en 
tjänsteansvarig, vilket påverkar kostnaderna för vidmakthållandet.  

Förändringsinsatser 
Tjänsteutvecklingen inom området ska gå i takt med den processutveckling som pågår inom 
verksamheterna samt säkerställa tjänsterna kopplat till lagkrav och organisationsförändringar. En 
utmaning för tjänsteområdet är att kombinera detta med att kontinuerligt och snabbt kunna 
erbjuda moderna användbara digitala verktyg.  

Denna tjänsteplan syftar till att utveckla:  
 
Tjänster för bokning och bidrag (ej etablerad):  
behovsfångst/kravarbete, nyttovärderingsanalyser, förstudier, upphandling/konkurrensutsättning, 
utveckling och införande 

- Tjänster för intern service (ej etablerad):  
behovsfångst/kravarbete, nyttovärderingsanalyser, förstudier, 
upphandling/konkurrensutsättning, utveckling och införande  

- Tjänster för kultur och fritid:  
behovsfångst/kravarbete, nyttovärderingsanalyser, förstudier, 
upphandling/konkurrensutsättning, utveckling och införande  

Ansvar för hemtagning och uppföljning av verksamhetsnyttor ligger på verksamheten. Det 
ingår i projekten att tillsammans med verksamheten beskriva hur man ska arbeta med nyttor 
och effekthemtagning.  

Tjänsteområdets utvecklingsinitiativ, tkr 
2019 2020 2021

Tjänster för bokning och bidrag 700 4 300 1 000
Tjänster för intern service 0 6 200 2 700
Tjänster för kultur och fritid 700 50 0
Summa 1 400 10 550 3 700

Påverkan vidmakthålla
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1. Tjänster för bokning och bidrag (DBoB) 
 

1.1 Identifierat behov 
Behov finns av en gemensam tjänst för bokning av stadens lokaler och anläggningar samt 
hantering av bidrag (från ansökan till tilldelning). 

Gammalt system för bidrag samt bokning av lokaler och anläggningar, (BIDA/Bookmaker) 
underhålls fram till att ett nytt system införs. Därefter finns plan för avveckling av 
BIDA/Bookmaker. Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för den. 

 
1.2 Förändringsinsats  

Projektet ska stödja och samordna berörda förvaltningar i Göteborgs stad vid deras införande 
av nya digitaliserade boknings-och bidragsprocesser/tjänster. Projektet ska följa och delta i 
arbetet med den nationella upphandlingen av nytt boknings och bidragssystem som drivs av 
SKL. 

Målsättningen är att ge de berörda förvaltningarna de bästa möjliga förutsättningarna för att 
driva sina lokala förändringar och smidigt koppla ihop sitt uppdrag och skapa nya arbetssätt 
med den kommande tekniska lösningen. Förvaltningarna ska i och med detta uppnå den 
effektivisering de önskat i delaktighet med sin organisation. 

Projektet bokning och bidrag är kommungemensamt och kommer att mynna ut i 
kommungemensamma tjänster som ska levereras av Intraservice.  

Nedanstående uppdrag ska tas särskild hänsyn till under projektet och en samverkan ska 
etableras. 

• Förmedlingstjänst för lokaler i staden (IOFF). ”Policy och riktlinjer samt 
förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet” 

• Arbetet med bidragsprocesser  
• Nya riktlinjer för bidragsgivning Göteborgs Stad  
• Uppdrag som ägs av HIGAB: Hyresprinciper för föreningsliv och 

kulturverksamheter (SLK/ HIGAB) (arbete pågår) 

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 

 

1.3 Målgrupper 
• Föreningslivet, boende, (besökare) och företag 

• Handläggare för bokningar och bidrag  
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• Chefer för verksamheter där kultur- och fritidsbidrag och bokningar hanteras samt 
inom områdena funktionshinder, socialt arbete och sociala företag. 

Förutom målgruppen finns intressenter inom Konsument- och medborgarservice, 
Stadsledningskontoret samt tjänsteförvaltningen på Intraservice. 

 

1.4 Krav 
Riktlinjer för föreningsbidrag samt kriterier för dessa är det som tjänsten ska byggas 
utifrån så att boknings- och bidragslösningen stödjer politiska beslut 

 

1.5 Risk 
Tre förvaltningar i Göteborgs Stad har digitaliserat sina boknings- och bidrags processer i 
en gemensam portal. Medborgare, föreningar och företag bokar lokaler och anläggningar 
samt söker bidrag genom denna. De underliggande IT applikationerna är gamla och 
fungerar mycket dåligt. Om utvecklingsinsatsen inte genomförs eller blir försenad:  

• behöver staden satsa stora summor på de gamla systemen så de upprätthålls så länge 
som möjligt under upphandling av ett nytt system för Göteborg 

• återgång till manuell hantering (enkla formulär eller papper) kommer kräva fler 
handläggare 

• varumärket skadas 

• Medborgarna får ingen 24 timmars service och kan boka eller söka bidrag när de vill 

• Nya arbetssätt /”workarounds” behöver skapas innan nytt system är på plats 

• Energiläckage mellan förvaltningarna i Göteborg 

 

1.6 Säkerhetsnivå 
Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
grundsäkerhetsnivå 1. Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Informationskartläggning/-klassning 
behöver göras enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet inför eller i 
samband med respektive utvecklingsinitiativ. Utifrån informationsklassningen kan 
säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 
(koppling finns till nationella projektet och SKL). 
 

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Digitaliseringsuppdrag på Intraservice. 

För att Göteborgs invånare ska kunna uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter i sin 
närmiljö ska det finnas en god kulturell infrastruktur samt aktivt uppsökande verksamheter 
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från både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. För att nå ökad delaktighet och 
stimulera eget skapande ska samverkan mellan kultursektorn i stadsdelarna, föreningar och 
enskilda utvecklas. Den stora utmaningen ligger i att bredda målgruppen och locka till sig 
nya besökare. Därför ska den pedagogiska och utåtriktade verksamheten utvecklas. 

Idrott- och föreningslivet är till glädje och nytta för många, det har också en stor betydelse 
för folkhälsan och att uppnå ett jämlikt Göteborg. Utmaningen är att tillgång och 
deltagande i idrotts- och föreningsaktiviteter är varken jämställd eller jämlik därför finns 
målet att idrott- och föreningslivet ska nå fler målgrupper. Det finns också ett uppdrag att 
stötta föreningslivet med administrativa frågor. 
 

1.8 Förväntade nyttor  
Det är enklare för föreningar, boende, besökare och företag att boka kommunala lokaler, 
anläggningar samt att söka bidrag.   

Lokaler och anläggningar utnyttjas effektivare på grund av att det är enklare att boka 
genom självservice 

En öppnare och mer transparant beslutsprocess för de som söker bidrag eller bokar lokaler 
och anläggningar. 

En effektivare handläggning av boknings- och bidragsprocesser 

Boknings- och bidragsprocesserna är effektivare både för boende, besökare, föreningar och 
företag samt för den kommunala förvaltningen. 

 

En grundlig nyttoanalys kommer att genomföras inom projektet. 

 

2. Tjänster för intern service: måltid 
 

2.1 Identifierat behov 
Under 2011 fattades beslut om ett stadengemensamt kostplaneringssystem och 2013 
tecknades avtalet.  

Under 2017 gjordes en förstudie kring måltidsverksamhetens behov både på kort och lång 
sikt. Förstudien visar att det finns brister i hur tjänsten uppfyller lagkrav och Göteborgs Stads 
krav gällande IT-säkerhet, vilket också påvisar att tjänsten inte kommer kunna uppfylla 
kraven kopplat till nya dataskyddsförordningen.  

Användbarheten upplevs låg och många arbetsmoment stödjs ej fullt ut av applikationen utan 
måste helt eller delvis utföras manuellt. Vidare finns behov av förbättrad insyn och 
tillgänglighet för medborgarna via e-tjänster och ökad mobilitet inom måltidsverksamhetens 
olika processer. 
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Leverantören har beslutat att inte längre produktutveckla applikationen Aivo som Göteborgs 
Stad har avtal kring. Support och felavhjälpning kring produkten kommer dock att finnas 
kvar hos leverantören. Att flytta över till leverantörens ersättningsprodukt skulle innebära så 
stora ändringar sett till stadens avtal att detta inte är juridiskt möjligt. Juridisk prövning har 
genomförts med hjälp av stadsjurist.   

Ur ett nyttorealiseringsperspektiv, behöver den nya gemensamma processen inom måltid 
etableras överallt och fler rutiner bli gemensamma, annars riskeras att nyttohemtagningen 
inte kan realiseras fullt ut.   

 

2.2 Förändringsinsats  
Måltidsverksamheten behöver ändamålsenliga och effektiva digitala verktyg för att kunna ge 
god service åt sina kunder (äldreboenden, förskolor, skolor etc.).  

För att möta behoven inom måltidsverksamheten görs idag åtgärder inom befintlig 
förvaltning av tjänsten men en upphandling kommer behöva göras.   

Angelägenheten för verksamheten är stor då det finns behov som idag inte fullt ut täcks av 
tjänsten och som påverkar kvaliteten och säkerheten.    

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 

 

2.3 Målgrupper 
Måltidsverksamheten berör ett stort antal användare. Idag finns ca 900 användarkonton samt 
1300 beställare.  

Målgrupper som kommer ha nytta av förändringsinsatsen är vårdnadshavare, kökspersonal, 
chefer, vårdpersonal, skolpersonal, förskolepersonal och matgäster inom både utbildnings- 
och välfärdsområdet.  
 

2.4 Krav 
Stadens måltidsverksamheter ska hantera information och individers personuppgifter på ett 
korrekt sätt utifrån tillämpliga lagar och styrande dokument. 
 
Följande lagar ligger till grund för initiativet: 

• Livsmedelslagen 

• Skollagen 

• Sociallagen  

• PUL/Nya dataskyddsförordningen 
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• Arkivlagen 

• Sekretesslagen 

 

2.5 Risk 
En stor risk för genomförandet är antalet samtidiga stora förändringsinsatser som görs i 
staden. Insatser som kräver både personella och ekonomiska resurser: 

• Upphandling och införande av nya tjänster för förskole- och skoladministration 
(NAIS) 

• Organisationsförändringar (nya nämnder för förskola och skola) och dess påverkan på 
stadsdelsförvaltningarna 

• Upphandling, utveckling och införande av nya tjänster för lärmiljö 

En annan stor risk för genomförandet är att nya gemensamma processen inom måltid inte 
etableras överallt. 

Om förändringsinsatsen inte genomförs kommer verksamheten inte kunna leva upp till nya 
dataskyddsförordningen (DSF). 

Vidare kommer måltidsverksamheten inte ha ett fullgott digitalt stöd i sitt arbete. 
Möjligheten att säkerställa kvaliteten försämras, det manuella arbetet kvarstår vilket påverkar 
kostnader och resurser. Vidare begränsas möjligheten till utveckling av integrationer och e-
tjänster. 
 

2.6 Säkerhetsnivå 
Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
grundsäkerhetsnivå 1 och 2. Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar 
för informationsklassning och hantering i IT-stöden. Informationskartläggning/-klassning 
behöver göras enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet inför eller i 
samband med respektive utvecklingsinitiativ. Utifrån informationsklassningen kan 
säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 
 

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Nå stadens mål att kvalitetssäkra måltiderna inom förskola, skola och äldreomsorg.  

Få en mer kostnadseffektiv samordning. 

Erbjuda likvärdig service och tillgång till information för stadens medborgare.  

Nå stadens miljömål. 

Nyttorealisering – effektivare, mer automatiserat och mer användarvänligt IT-stöd för 
vårdnadshavare, medarbetare och andra intressenter. 
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2.8 Förväntade nyttor  
Förebygga ohälsa genom näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider. 

Minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster genom klimatsmarta måltider och minskat 
svinn. 

Likvärdig service och tillgång till information för stadens medborgare.  

Samordningsvinster och minskade kostnader då manuellt dubbelarbete slopas 

 

3. Tjänster för intern service: lokalvård 
  

3.1 Identifierat behov 
Det finns ett behov av att säkerställa en likvärdig lokalvård utifrån den gemensamma 
lokalvårdsprocessen samt de riktlinjer, lagar och överenskommelser som finns. 

Under 2017 fattades beslut om att ta fram en gemensam lokalvårdsprocess för 
stadsdelarna. Lokalvårdsprocessen fastställs under våren 2018, och ska ge stöd för att 
planera, beräkna, utföra och följa upp lokalvården inom stadens verksamheter. När det 
finns en gemensam lokalvårdsprocess har man konstaterat att det finns olika IT-stöd för 
att stödja processens olika delar. 

I samband med beslut att överföra uppdragen kring förskola och skola har 
genomförandeorganisationen (GO), tydliggjort kravet på en likvärd hantering av 
lokalvårdsprocessen.  

I dag finns olika IT-stöd i några förvaltningar, men de används inte alltid och är inget 
kommungemensamt system. All information om lokaler som hyrs av lokalförvaltningen 
finns i deras IT-stöd, och innehåller bland annat ritningar, samt uppgifter om typ av 
lokal samt ytskikt i respektive rum 

I en stadsdelsförvaltning används ett verksamhetsanpassat IT-stöd, men ritningar och 
alla uppgifter om rum, ytskikt samt objekt läggs in manuellt. I en annan 
stadsdelsförvaltning finn ett IT-stöd för att hantera uppföljning och kvalitetskontroller 
av lokalvården, men också det IT-stödet är från starten tomt, och alla objekt och dess 
rumsbeskrivningar läggs in manuellt innan en kvalitetskontroll kan göras. 

I alla stadsdelsförvaltningar finns någon form av IT-stöd, eller blankettsystem. I de 
flesta fall är det någon typ av listor upprättade i någon Officeprodukt. 

 

3.2 Förändringsinsats  
Lokalvårdsverksamheten behöver ändamålsenliga och effektiva digitala verktyg för att 
kunna ge god service åt avnämarna (förskolor, skolor, äldreboenden etc.), enligt den 
fastställda lokalvårdsprocessen.  
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Angelägenheten för verksamheten är stor då det finns behov som idag inte är effektiva 
eller kvalitetssäkrade.   

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre 
perspektiv, tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

3.3 Målgrupper 
Alla förvaltningar och verksamheter som har lokalvård i lokalerna 

Alla medarbetare och chefer inom lokalvårdsorganisationen.  

Målgrupper som kommer ha nytta av förändringsinsatsen är vårdnadshavare, , 
medarbetare inom stadens verksamheter och alla dess användare och besökare. 

Övriga intressenter är förvaltningar som förvaltar och hyr ut lokaler, i första hand 
Lokalförvaltningen. Exempelvis vårdnadshavare för barn och elever inom förskola och 
skola. 

  

3.4 Krav 
Stadens lokalvårdsverksamheter ska hantera information och lokaluppgifter på ett 
korrekt sätt utifrån tillämpliga lagar och styrande dokument. 

Följande lagar ligger till grund för initiativet: 

• Folkhälsomyndigheten 

• Skollagen 

• Arbetsmiljölagen 

• Skötselanvisningar för ytskikt. 

• GDPR 

• Arkivlagen 

• Sekretesslagen 
 

3.5 Risk 
En stor risk för genomförandet är antalet samtidiga stora förändringsinsatser som görs 
inom stadsdelsförvaltningarna, samt etablering av de två nya förvaltningarna för 
förskola och skola.  

• Upphandling och införande av nya tjänster för förskole- och skoladministration 
(NAIS) 

• Organisationsförändringar (nya nämnder för förskola och skola och andra 
fackförvaltningar) 
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Om förändringsinsatsen inte genomförs kommer lokalvårdsverksamheten inte ha ett 
fullgott digitalt stöd i sitt arbete. Möjligheten att säkerställa kvaliteten försämras, det 
manuella arbetet kvarstår vilket påverkar kostnader och resurser negativt. Vidare 
begränsas möjligheten till utveckling av integrationer och e-tjänster. 

 

3.6 Säkerhetsnivå 
Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
grundsäkerhetsnivå 1. Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar 
för informationsklassning och hantering i IT-stöden. Informationskartläggning/-
klassning behöver göras enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet 
inför eller i samband med respektive utvecklingsinitiativ. Utifrån 
informationsklassningen kan säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om förhöjd 
säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 

 

3.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Nå stadens mål att kvalitetssäkra lokalvård i stadens lokaler inom förskola, skola och 
äldreomsorg.  

Få en mer kostnadseffektiv lokalvård. 

Säkra livslängden på ytskikt i stadens lokaler, vilket skapar lägre underhållskostnad 

Erbjuda likvärdig service och tillgång till information för stadens medborgare.  

Nå stadens miljömål. 

Nyttorealisering – effektivare, mer automatiserat och mer användarvänligt IT-stöd för 
avnämare, servicegivare och andra intressenter. 

 

3.8 Förväntade nyttor  
Likvärdig service för stadens verksamheter. 

Resurseffektivt stöd för beställning av lokalvård.  

Resurseffektivt stöd för planering av lokalvård.  

Resurseffektivt stöd för beräkning av lokalvård.  

Resurseffektivt stöd för att utföra lokalvård, exempelvis schema, checklistor, 
egenkontroll.  

Resurseffektivt stöd för att följa upp lokalvård, exempelvis kvalitetskontroller, 
besiktningar och avvikelsehantering.  

Förebygga ohälsa genom kvalitetssäkrad lokalvård. 

Minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster genom klimatsmart lokalvård. 
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Förebygga ökade underhållskostnader, minska felanvändningen av städmetoder och 
produkter. 

Samordningsvinster och minskade kostnader då manuellt arbete tas bort. 

 

4. Tjänster för kultur och fritid: instrumentförråd 
 

4.1 Identifierat behov 
I kulturskolan finns idag ca 7 500 deltagare. 2017 hyrdes drygt 5 500 instrument av 
kulturskolans elever och ca 400 instrument av kulturskolans pedagoger. Kulturskolorna äger 
själva en del instrument som kan vara av intresse att inventera och lägga in i ett system.  

 
Utifrån ovanstående finns det behov av en heltäckande gemensam tjänst där medborgare och 
verksamma inom kulturskolan enkelt och överskådligt kan sköta alla sina 
kulturskolerelaterade ärenden. Det finns idag en tjänst för kulturskolan som bland annat 
hanterar ansökan, kö och fakturering men det saknas ett ändamålsenligt stöd för 
instrumentförråd och uthyrning av instrument.  

• Ur användarperspektiv ser vi att det vore bra med en gemensam tjänst för allt som 
ligger under kulturskolan.  

• Likvärdig hantering kring resurser och ekonomi  

• Så som det ser ut idag är det sårbart att instrumentförrådet har ett eget system i och 
med att så få har kunskap om systemet.  

 
4.2 Förändringsinsats  

• Processkartläggning av instrumentförrådets flöden behöver göras.  

• Anpassning så att instrumentförrådets flöden passar med kulturskolans övriga 
processer.  

• Migrering av databas och flöden.  

• Nytt arbetssätt för instrumentförrådets personal.  

 

Beroenden finns till: 

• Kulturskolan (påverkar elever/verksamma inom kulturskolan) 

• Kulturskolan/Intraservice – fakturering (påverkan vid förändrat faktureringssätt)  

• Kulturskolans IT-stöd Speedadmin – i stödet finns en modul som kan användas för att 
hyra ut instrument.  
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• Konsument- och medborgarservice – Support till deltagare och vårdnadshavare  

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre 
perspektiv, tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

 

4.3 Målgrupper 
Kulturskolans deltagare och deras vårdnadshavare.  

Intressenter: 

• Instrumentförrådet   

• Kulturskolornas pedagoger  

• Kulturskolornas chefer  

• Unga som deltar i andra verksamheter i kommunen utöver kulturskolan, t.ex. boende 
för ensamkommande  

• Intraservice  

• Konsument- och medborgarservice  

• Enheten för administration och ekonomi i sektor ”Fri konst och kultur” på 
kulturförvaltningen  

 

4.4 Krav 
• Dataskyddsförordningen  

• Politiskt beslut om avgiftsfri hyra de första två åren för deltagarna (kan vara utspritt 
under flera år).  

 

4.5 Risk 
• Vi får leva kvar i ett gammalt system som inte lever upp till verksamhetens behov.  

• Utveckling/ändringar av systemet blir begränsat och mer tungrott.  

• Risk för ökad arbetsbelastning vid migrering.  

• Otydlighet i ansvar och beslut gällande utveckling av systemet.  

 

4.6 Säkerhetsnivå 
Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
grundsäkerhetsnivå 1. Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar 
för informationsklassning och hantering i IT-stöden. Informationskartläggning/-
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klassning behöver göras enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet 
inför eller i samband med respektive utvecklingsinitiativ. Utifrån 
informationsklassningen kan säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om förhöjd 
säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 
 

4.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
• Det finns beslut om att vi så långt som möjligt ska ha gemensamma system i staden 

och undvika egenutvecklade system.  

 

4.8 Förväntade nyttor  
• Enklare och mer överskådligt system som underlättar för identifierade målgrupper.  

• Minskad sårbarhet med ett standardsystem med väl utvecklad support.  

• Likvärdig hantering 

• Insparad arbetstid för instrumentförrådets personal.  

 

 



 

Tjänsteplan 2019-2021  
Ledning och styrning 

2018-05-18 
Version 3.0 
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Versionshantering 

Datum Version Beskrivning Ändrat av 

2017-10-20 0.1 Första utkast Mattias Norling 

2017-10-24 0.2 Fler rubriker tillagda  Jenny 

2017-10-27 0.3 Fyllt på Jenny 

2017-11-03 0.4 Fortsatt utvecklad Jenny 

2017-11-14 0.5 Input från tjänsteforum Jenny 

2017-11-15 0.6 Avstämt med Jonas Kinnander Jenny 

2017-11-17 0.65 Kom ihåg inför skarp plan Jenny 

2017-12-15 0.66 Tillagt info kring digital krisledning Mattias 

2017-12-19 0.67 Kompletterat initiativ 3 krisledning Jenny 

2018-02-07 0.7 Justeringar efter dialog med TA 
kommunikation samt nya tankar 

Jenny 

2018-02-23 0.71 Ytterligare utveckling av avsnitt 2 Jenny 

2018-03-07 0.72 Tillägg innovationsprogrammet Jenny/Helen 

2018-03-09 0.73 Avsnitt två utvecklat o omdöpt till 
digitalisering efter dialog TF 

Jenny 

2018-03-15 0.74 Justeringar innovationsprogrammet Jenny/Julia Olander 

2018-03-22 0.75 Förklaring kostnader under tabeller i 
inledningen 

Jenny 

2018-03-26 0,8 Kompletterat med vidmakthållande vers 1 Jenny 

2018-04-04 0.81 Justerat tabell kostnader Jenny 

2018-04-05 0.9 Redigering efter dialog TF Mattias N 

2018-04-09 0.91 Tillagt info om beslutstöd och 
ärendehantering 

Mattias N 

2018-04-17 0.95 Justeringar efter dialog i TF Mattias N 

2018-04-23 0.96 Justeringar efter diskussion SLK Mattias N 

2018-04-27 2.0 Justeringar efter diskussion SLK Mattias N 

2018-05-11 3.0 TP antagen efter prioforum (justerat 
vidmakthållande) 

Mattias N 
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Tjänsteplan 2019-2021 

Långsiktig inriktning och mål  
• Förenkla, förtydliga och tillgängliggöra – ordning och reda och bättre beslutsunderlag 

• Att processerna stödjer att vi kan möta stadens utmaningar 

• Skapa sammanhang och tydliggöra beroenden  

• Stärka kundorientering 

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 

 
 

1. Digitalisering inom område ledning och styrning 

Digitaliseringsarbetet bör utgå från en önskvärd framtidsbild av hur staden kan arbeta 
bättre och effektivare. Inom området behöver vi initialt skapa oss en helhetsbild över vilka 
delar av verksamheten som kan och bör ta stöd av digitalisering för att 
utvecklas/effektiviseras. 

Kostnaderna för 2019 består av:  

• en avsatt summa för att kunna hantera större eller mindre insatser avsätts 
1 350 tkr, dessa kan antingen användas för konsultstöd eller för egen 
personal.  

2. Informationssystem för krisledning 

Förbereda, genomföra och implementera en digital lösning för krisledning. Arbete 
behöver göras för att ta fram krav och behov som den digitala lösningen ska tillgodose. 
Upphandling av lösning behöver genomföras.  
 
Kostnaderna för 2019 består av:  

• 400 tkr personalkostnader och upphandlingskompetens 

 

3. Ärende- och synpunktshantering samt e-arkiv – fortsatt projekt 

• 2 000 tkr personalkostnader – projektledare, kommunikatör, nyttorealisering, 
innovation mm. 8 000 tkr konsultstöd för delprojekt och aktiviteter av mer 
tillfällig karaktär. Fördelningen för åren framöver är densamma mellan intern tid 
och köpt tid. 

Tjänstesområdets utvecklingsinitiativ, tkr 
2019 2020 2021 2019 2020 2021

1.Digitalisering inom område ledning och styrning 1 350 1 350 800 0 0 550
2.Informationssystem för krisledning 400 0 0 0 0 0
3. Ärende- synpunktshantering o e-arkiv - fortsatt projekt 10 000 15 000 10 000 0 0 0
4. Kommungemensamt beslutsstöd - fortsatt projekt 1 800 600 0 0 200 0

Påverkan vidmakthållaUtvecklingsinitiativ
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4. Kommungemensam tjänst för beslutsstöd – fortsatt projekt 

Kostnaderna för 2019 består av: 

• 900 tkr personalkostnader som innefattar projektledare, lösningsarkitekt, 
kommunikatör, nyttobedömning samt innovationsexpertis och 900 tkr 
konsultstöd för tex integrationer, upphandling mm. Under 2020 kommer en 
mindre kostnad för konsultstöd samt för personalkostnader för att knyta ihop 
projektet. Här beräknas också vidmakthållandet öka med 200 tkr. 

 

Vidmakthållande  

 
Kostnadsförändringen för 2019 består av: 

• 11 960 tkr enheten för dataskydd en ny tjänst som är fullt ut uppbyggd 2019 
med 10 dataskyddsombud, en enhetschef samt it-stöd för personuppgifter. 

• 1 100 tkr utökning av en CVS Stratsys. Volymökning både i antal kunder och 
menyer. Bolagsinförandet i kommungemensamma tjänster påverkar användandet 
av system för verksamhetsplanering och det kommer innebära ett omfattande 
arbete för att anpassa systemlösningen för att kunna hantera uppföljning av bolag. 
Kostnaden per kund är en licens, vilket gör att ökad volym inte sänker kostnaden 
då fler nyttjar tjänsten, dvs styckkostnaden påverkas inte då fler går in i tjänsten. 
Däremot leder fler menyer till att systemet kan användas inom fler delar och nya 
system behöver inte köpas in.  

• 1 100 tkr utökning med en processmodellerare kopplad till 2c8 samt utökat 
support. I tjänsteplan 2017 gjordes en förstudie kring 2c8. Den visade att behov 
finns av ett personellt stöd i samband med processmodellering i staden samt att 
kunderna behöver mer support vid publicering av processerna. Tjänsteforum och 
prioriteringsforum har beslutat att tjänsten ska byggas upp. 

• 1 100 tkr utökning en systemförvaltare ärendehantering. Under en längre tid 
har arbetsbelastningen varit alltför hög. Avveckling av befintligt it-stöd kommer 
kräva mycket resurser. 

• Utöver detta, indexuppräkning personalkostnader och övriga kostnader (snitt 2%), 
nivån ett antagande som utgår från stadens budget 2018 
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Förändringsinsatser 
 

1. Digitalisering inom område ledning och styrning 
 

1.1 Identifierat behov 
Digitaliseringens stora positiva effekter kommer när tekniken får påverka hur vi arbetar, 
hur organisationerna ser ut, beslutsleden och samarbetsformerna. För att använda 
digitaliseringens möjligheter krävs kunskap och kompetens både bland politiker och 
tjänstemän. Digitalisering och verksamhetsutveckling behöver gå hand i hand, för att möta 
såväl ökande krav från medborgarna som de annalkande ekonomiska utmaningarna. 

Verksamhetsstyrning och digitalisering är inte skilda ämnen utan en och samma fråga. 
Dessa behöver verka tillsammans för att skapa förutsättningar för förändring, digitalisering 
och omvandling. Behovet av förändringsatser inom detta område är också tätt länkat till 
behov inom andra verksamheter. Digitaliseringens sammansmältande och omvälvande 
påverkan gör att det måste finnas en beredskap för både små och stora förändringar. 

1.2 Förändringsinsats  
Områden som identifierats där digitaliseringen ger möjligheter till nya arbetssätt är:  

• Innovationsarbetet i staden, processer och digitala verktyg för att hantera 
innovationsutveckling 

• Tillgängliggöra och förenkla hanteringen av styrande dokument i staden 

• E-learning (tjänsten webbutbildning), lägga till utbildningar inom fler områden 

• Initiativ om att spegla tillgänglig information/data på ett mer lättillgängligt sätt (i 
väntan på heltäckande beslutsstödslösning) 

• Utveckling av rollbaserat Intranät 

 

Dessa områden är i dagsläget mer eller mindre preciserade. Gemensamt för dem är att de 
alla inte bara är en del av processen för ledning och styrning utan också innefattar andra 
processer, exempelvis kommunikation, HR eller ekonomi. Förändringsinsaten är med 
andra ord beroende av insatser från andra tjänsteområden och påverkar i sin tur andra 
tjänsteområden.  

De tydligaste behoven vi ser i dagsläget är fortsatt arbete med innovationsprogrammet i 
staden deltagande i arbetet med att utveckla tjänsten för webbutbildning samt en översyn 
av arbetet med styrande dokument. 
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I Innovationsprogrammet beskrivs att medarbetare ska arbeta utifrån arbetssätt och 
metoder som stödjer användardriven utveckling och innovation. Genom nya och bättre 
produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder kan staden ge ökad kvalitet och nytta för 
boende, besökare och näringsliv. 

I dag kan det vara svårt att söka fram dokument, möjligheten till överblick är begränsad 
och det är svårt att vara säker på att man hittat rätt information. Under många år har staden 
haft en LIS-databas som informationsplats för information bland annat styrande dokument. 
Databasen uppfyller inte de behov som finns av en tydlig struktur för ett effektivt 
användande av denna. För att möta användarnas behov, uppfylla syftet och ge 
förutsättningar för att sprida informationen till fler och på ett effektivare sätt behöver den 
utvecklas. Det finns även ett politiskt uppdrag från kommunfullmäktige att förstärka 
internkommunikationen.  

1.3 Målgrupper 
Medarbetare, chefer och förtroendevalda. 

1.4 Krav 
Inga identifierade lagkrav ligger till grund för förslaget. Intraservice 
digitaliserings/konsoliderings uppdrag. I budget för 2018 (s, mp, v) framhålls att alla 
nämnder måste påbörja ett arbete att effektivisera och frigöra resurser genom tex via 
gemensamma tjänster och samlokalisering. 

1.5 Risk 
Om initiativet inte genomförs utvecklas inte de nämnda delarna inom området, vilket 
gör att staden kan komma efter i utvecklingen. En konsekvens av det kan vara att vi inte 
upplevs som en lika attraktiv arbetsgivare som vi kunde gjort. Eftersom staden växer 
och vi ska utföra mer verksamhet med samma resurser finns risken att det försvåras om 
vi inte utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen ger oss. 

Risk som kan hindra genomförandet av de insatserna är att otillräckligt med resurser 
avsätts, dels på Intraservice, dels i stadens verksamheter. 

1.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  
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1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

• Mål från kommunfullmäktige att det administrativa arbetet ska minskas. 

• I budget för 2018 (s, mp, v) framhålls att alla nämnder måste påbörja ett arbete 
att effektivisera och frigöra resurser inom bland annat sina ekonomiprocesser, 
genom tex via gemensamma tjänster och samlokalisering. 

• Intraservice konsolideringsuppdrag/ digitalisering 

• Göteborgs stads program för e-samhälle 

• Göteborgs stads riktlinjer för nyttorealisering 

1.8  Förväntade nyttor  
Nyttor som förväntas uppstå sker i verksamheter som inför nya digitala tjänster eller IT-
stöd 

• Kvalitetssäkrad informationshantering och informationsflöden 

• Skapa möjlighet för verksamheterna att arbeta mer effektivt och digitalt i sina 
processer 

• Vi tillgodoser kundernas och medborgarnas förväntningar på en modern och 
tillgänglig offentlig verksamhet 

• Förbättrad digital arbetsmiljö 

• Utvecklingen gör även att det blir enklare för staden centralt att föra ut 
information på ett tydligare, mer strukturerat och enhetligt sätt.  

• Om både medarbetare och chefer på ett enkelt sätt finner den information som 
de behöver kan tid frigöras till andra uppgifter.  

• Upplevs informationssökningen som enkel och väl anpassad kan Göteborgs Stad 
upplevas som en mer attraktivare arbetsgivare.  
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2. Digitalt stöd för krishantering 
 

2.1 Identifierat behov 
Vid uppkomna kriser är tiden och att information överförs på ett snabbt sätt mellan de 
personer som berörs av stor viktig. Det är också viktigt att information överförs på ett 
korrekt sätt utan att delar av informationen förloras eller missuppfattas längs vägen. 
Kommunikationen mellan tjänsteman i beredskap (TiB) och förvaltningarnas 
krisorganisationer är ytterligare en dimension i den inledande krishanteringen. Den 
initiala krisledningen behöver snabbt kunna informeras och samlas för att möjliggöra en 
effektiv hantering av den uppkomna krisen. 

När en kris uppstår behöver inblandade individer får stöd och hjälp så att de dels 
kommunicerar med rätt personer, dels kommunicerar på rätt sätt, dels vilka moment 
som behöver gås igenom. Kommunikationsvägarna behöver säkras så att dessa fungerar 
vid olika typer av kriser, tex även om internet inte fungerar. Händelsekedjan i en kris 
behöver dokumenteras så att hur krisen hanterats kan rekapituleras. 

Vid krisövningar som genomförts i staden har det visat sig att inlarmningsfunktionen (i 
praktiken telefonkedjor utifrån särskilda larmlistor) är ineffektiv. Det är inte alltid lätt 
att få tag på rätt personer och den information som överförs tenderar att förändras från 
samtal till samtal. Det finns också dokumentationsbehov (loggar) som idag måste 
utföras manuellt vilket leder till att information lätt missas.  

Det har från olika håll bland bolag och förvaltningar, liksom från stadsledningskontoret 
lyfts ett behov av att förenkla inlarmningsfunktionen genom en digital lösning. 
Lösningar finns på marknaden idag, det är relativt få offentliga organisationer som 
använder sig av dessa, men en del kommuner har infört detta i någon form. En digital 
lösning är viktig och en backup offline nödvändig. 

 

2.2 Förändringsinsats  
Förbereda, genomföra och implementera en digital lösning för krisledning. Arbete 
behöver göras för att ta fram krav och behov som den digitala lösningen ska tillgodose. 
Upphandling av lösning behöver genomföras. När detta är gjort behöver lösningen 
implementeras i förvaltningar och bolag och kommuniceras, utbildas. Några delar som 
behöver tydliggöras i en digital lösning är: 

• Enkel informationsöverföring (exempelvis via notiser eller sms) 

• Kontaktlista 

• Checklista 

• Chattfunktion 
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2.3 Målgrupper 
Stadens bolag och förvaltningar. 

2.4 Krav 
Den lösning som upphandlas måste uppfylla de krav som gäller både i nationell 
lagstiftning och i de lokala styrdokument som Göteborgs stad har. Alla bolag och 
förvaltningar ska ha sina egna krishanteringsplaner, krav utifrån riktlinjerna för 
krishantering.  

2.5 Risk 
Om initiativet inte genomförs utvecklas inte den initiala krisledningsfasen, utan staden 
löper samma risk som tidigare med felaktiga informationskedjor och brister i 
kommunikationen. Det kan leda till att allvarliga fel begås i krishanteringen och att 
individer utsätts för onödig stress. 

2.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige 2017-09-14, § 20.  

2.8 Förväntade nyttor  
Projektets mål för att kravställa och upphandla en kommungemensam app för det 
initiala krisledningsarbetet samt att ta fram förslag till kommungemensam tjänst.  

• Ökade möjligheterna till tydlig, säker och fullödig informationsöverföring i ett 
första krisskede 

• Stärker möjligheterna till enhetliga rutiner i staden  

• Genom en digital lösning säkras loggfunktioner per automatik som idag görs 
manuellt 

• Större möjligheter i att uppfylla kraven i krishanteringen 

• Ökat stöd för de individer som initialt blir inblandade i en kris 
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3. Ärende- och synpunktshantering samt e-arkiv – fortsatt 
projekt 

En effektiv och modern process för ärende- och dokumenthantering är nödvändig för att 
ge god service och hantera en ökad ärendemängd. Genom att ha en gemensam och 
effektiv process kan ett bättre stöd ges till den enskilde handläggaren i samband med t 
ex verksamhetsutveckling, det stödjer även den enskilde handläggaren att utföra 
arbetssätten på ett korrekt, säkert och effektivt sätt samt ger bättre förutsättningar för 
nyanställda och nya förtroendevalda. Ärendeprocesserna är där information/handling 
uppstår och synpunktshantering är en form av handling. 
 
Projektet kommer under 2018 leverera en plan för de aktiviteter som behöver 
genomföras för att på ett så bra sätt som möjligt förbereda staden på implementering av 
gemensamma ärendeprocesser och byte av it-stöd. När den planen är klar ska en plan 
för hur stadens verksamheter successivt ska implementera de nya lösningarna och 
processerna. Projektet ska ge verksamheterna stöd i sitt arbete hela vägen igenom 
respektive delprojekt. 
 
Det finns idag otydligheter i processägarskap kring ärendehantering, 
dokumenthantering och arkiv i staden vilket kommer att behöva tydliggöras för att få 
fart i projektet. Projektet har även tydliga kopplingar till "Digital arbetsplats" vilket 
också behöver redas ut innan projektet kan löpa på. 

Det ska göras en omfattande nyttoanalys med framtagna mätetal för att effekterna av 
utvecklingen. Erfarenhet från andra kommuners liknande projekt visar att det ofta finns 
en mängd dolda kostnader som vid en genomlysning blir synliga. Ett projekt av den här 
storleken tar tid och bygger på ett lärande i organisationen. Det behöver därför vara väl 
genomarbetat innan själva bytet av IT-stöd påbörjas. Effekthemtagningen kommer att 
ske inom respektive verksamhet och inte inom stadens serviceorganisation. Projektet 
ska hjälpa verksamheterna att synliggöra effekthemtagningen. 
 

4. Kommungemensam tjänst för beslutsstöd – fortsatt 
projekt 

Projektet inleddes under 2018 med en förstudie. Förstudien har inriktats på följande 
områden: 

• BI-strategi: Ge förslag på hur vi kan utforma en BI-strategi/policy och vad en sådan 
bör innehålla  

• BI-kompetenscenter: Ge förslag på hur vi kan sätta upp ett BI-kompetens-center 
• Analys av andra BI-projekt: Studera andra projekt som Intraservice utfört, och 

analysera vad de kommit fram till och vilka behov som låg till grund för deras resultat. 
Förstudien kommer inte att fokusera på specifika projekt utan syftet är att få en bred 
och generell inblick i så många projekt som möjligt 

• Fallstudie: Utföra en enklare fallstudie på Kretslopp och vatten och studera deras 
nuläge samt behov. Fallstudien kommer ej att utföras inom området skola då detta 
område redan behandlats i flertalet studier. 
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Projektet avrapporteras i en förstudierapport som också stakar ut vägen för det fortsatta 
arbetet. Under 2019 kommer projektet att arbeta utifrån inriktning som prioriterats i 
förstudien.  
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Versionshantering 

Datum Version Beskrivning Ändrat av 

2017-10-20 0.1 Första utkast Mattias Norling 

2017-10-25 0.2 Ekonomi inlagd samt vissa kompletteringar Jenny 

2017-11-02 0.3 Tillägg SPINK Jenny/Kicki 

2017-11-03 0.4 Justerat med kommentar Johan och 
utvecklad SPINK 

Jenny 

2017-11-14 0.5 Kompletterad med säkerhetsnivå o input 
från tjänsteforum 

Jenny 

2017-11-17 0.55 Kom ihåg inför skarp plan Jenny 

2018-02-05 0.6 Tillägg åtgärder efter projekt 2017 enligt 
protokoll TF 

Jenny 

2018-02-14 0.7 Justerad säkerhetstext Jenny 

2018-03-05 0.75 Utvecklat tjänsteköp  Jenny 

2018-03-22 0.8 Justerat efter input från Mustafa och Henrik 
K (ink) 

Jenny 

2018-03-26 0,9 Kompletterat med vidmakthållande ver 1 Jenny 

2018-03-28 0.95 Justerat, kostnadstabell, avsnitt 2.1 o 2.8 Jenny 

2018-04-09 1.0 Mindre justeringar efter slutavstämning.  Jenny 

2018-04-09 2.0 Version till prioforum/SLK efter beslut i TF Jenny 

2018-05-18 2.5 Tillägg avtalskatalog-justerad inför 
prioforum 

Henrik/Jenny 

2018-05-22 2.6 Tillägg medarbetarperspektiv avsnitt 1.2 
alla initiativ. 

Jenny 

2018-05-22 3.0 Fastställd i prioforum utan justeringar Jenny 
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Tjänsteplan 2019-2021 

Långsiktig inriktning och mål 
• Generera värde till Göteborgs Stad genom fullskalig och enhetlig e-handel i 

staden för att åstadkomma ökad trygghet, tidsbesparing, förbättrad styrning och 
uppföljning och på sikt kostnadsbesparingar. 

• Kundnöjdheten med E-handelssystem ska förbättras  
• Öka avtalsutnyttjandet. Öka möjligheterna att göra korrekta beställningar 
• Enhetlig kanal för samtliga inköp i staden. 
• Andelen inkommande E-fakturor ska vara 100% vid utgången av 2018. 

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 

 
1. Utveckling av tjänsteköp: 

Fortsätta arbetet utifrån den påbörjade förstudien 2018. 

Kostnaderna för 2019 består av: 

• 1 500 tkr köp av konsult från leverantör med integrationer/utveckling samt 
stöd i arbetet. 500 tkr personalkostnad verksamhetsutvecklare, 
kommunikatör, nyttobedömning samt centralt verksamhetsstöd. 

2. Utveckling av uppföljningsmöjligheter inköp: 

Fortsätta arbetet utifrån den påbörjade förstudien 2018. 

Kostnaderna för 2019 består av: 

• 1 300 tkr köp av konsult från leverantör vid integrationer/utveckling. 500 
tkr personalkostnad verksamhetsutvecklare, kommunikatör, nyttobedömning 
samt centralt verksamhetsstöd. I vidmakthållandet finns ett antagande om 
utökning/nya licenser. 

3. Åtgärder process-, organisationskartläggning och ökad beställarkompetens:  

En konsekvens av det arbete som genomförs 2018 kommer vissa åtgärder behöva 
genomföras under 2019 bedömningen är gjort utifrån tidigare erfarenhet från 
liknande kartläggningar. 

Kostnaderna för 2019 består av: 

• 200 tkr köp av konsult från leverantör för att genomföra vissa justeringar. 
200 tkr personalkostnad verksamhetsutvecklare och kommunikatör. 

Tjänstesområdets utvecklingsinitiativ, tkr Prioritering

2019 2020 2021 2019 2020 2021
1. Utveckling av tjänsteköp 1 2 000 1 000 0 0 0 0
2. Utveckling av uppföljningsmöjligheter inköp 2 1 800 0 0 200 0 0
3. Åtgärder process- organisationskartläggning o ökad beställarkompetens 3 400 0 0 0 0 0
4. Kommungemensam tjänst upphandlingsverktyg 4 600 0 0 300 0 0
5. Förstudie avtalskatalog 0 700 1 000 0 0 0 0
6. Kommande utveckling 0 0 2 000 2 000 0 0 0
Summa 5 500 4 000 2 000 500 0 0

Påverkan vidmakthållaUtvecklingsinitiativ
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4. Fortsatt arbete upphandlingsverktyg (kom gem tjänst): 

Enligt plan skulle hela arbetet genomförts under 2018. På grund av ändrade 
förutsättningar går det inte att genomföra enligt plan. Anledningarna till detta är att 
det avtal som skulle tecknats på nationell nivå inte kom till enligt plan och att alla 
stadens bolag inte kan ges möjlighet att ansluta utifrån dagens förutsättningar. 
Intraservice och inköp och upphandling har gjort bedömningen att ett grundligare 
arbete därför behöver göras. Prognosen för 2018 kommer att sänkas och detta 
initiativ innebär endast en flytt av del av kostnader och arbetsinsats från 2018 till 
2019 

Kostnaderna för 2019 består av: 

• 600 tkr personalkostnad för upphandling och kommunikation 

5. Förstudie avtalskatalog 

Kostnaderna för 2019 består av: 

• 400 tkr köp av konsult och 300 tkr personalkostnad. För 2020 finns ett 
antagande med om att förstudien leder till någon form av åtgärd. Denna 
kommer att justeras utifrån vad förstudien kommer fram till. 

6. Kommande utveckling:  

Området kommer att behöva fortsätta att utvecklas och digitaliseras för att dels 
effektiviseras, dels för att följa utvecklingen.  

Vidmakthållande 
 

 
 

Kostnadsökningen för 2019 består av: 

• 300 tkr attestmotor 2. Förändring av attesthierarkin. 

• 1 600 tkr fakturaväxel kostnad för e-fakturaväxel från Visma. Delar av denna 
eller hela bör på sikt leda till lägre kostnad när vi är helt ifrån pappersfakturor. 
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Förändringsinsatser 

1. Utveckling av tjänsteköp 
 

1.1 Identifierat behov 
I staden finns idag tjänsteleverantörer i det e-handelsverktyg som förvaltningarna 
använder sig av. Vid genomförande av tjänsteköp genom avrop eller förnyad 
konkurrensutsättning är det omständligt att använda befintligt system. Detta leder till att 
många delar av tjänsteköpen genomförs manuellt, vilket gör att dokumentationen då 
inte finns lättillgänglig i e-handelssystemet. Därmed minskar möjligheterna att följa upp 
gjorda inköp/avrop.  

I dagsläget är det vanligt att tjänstebeställningar görs per telefon 
och i efterhand läggs en fingerad beställning i e-handelsverktyget för att det ska finnas 
en beställning att koppla till fakturan. Om matchning inte finns blir fakturan sk vild och 
kräver mer handpåläggning. 

Många använder inte e-handelsverktyget fullt ut, utan mer som ett 
dokumenthanteringsverktyg tex för mail då beställningen görs utan för systemet. 

Flera förvaltningar och bolag har ett stort antal beställare när det kommer till just 
tjänster. Det leder till ökad risk att inte beställningen går den rätta vägen. Verksamheten 
ser inte alltid nyttan med att beställa i e-handelsverktyget. Konsekvenserna om en 
beställning av tjänst inte görs den rätta vägen blir inte stora. Det finns få eller inga 
incitament för beställaren att ändra sitt beteende. 

Tjänstebeställningar som löper över längre tid har många hinder i e-handelsverktyget. 
Det blir tex problem om någon slutar eftersom man inte kan ändra beställare i verktyget.  
För de förvaltningar och bolag som har många egna avtal blir hanteringen än mer 
komplicerad. 

Projektet Samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor IFO/FH (SPINK) ger 
Göteborgs stad en samlad förmedlings-, placerings- och beställarfunktion knuten till 
stadsdelarna med kompetens att köpa rätt insats till rätt person och till rätt pris. 
Utvecklingen kan även vara aktuell för Bostäder med särskilt stöd (BmSS) och 
äldresamordningen. Under 2018 kommer tjänsteområde vård och omsorg göra en 
förstudie kring vilka behov av it-stöd det nya arbetssättet har. För 2019 behöver område 
vård och omsorg och operativt inköp se till helheten för staden inom både möjligheterna 
att beställa tjänster och möjligheterna att följa upp inköp. 

1.2 Förändringsinsats  
Under 2018 genomförs en förstudie gällande hur staden, bolag och förvaltningar, kan 
underlätta tjänsteköp initierats av tjänsteforum operativt inköp. Förstudien har till syfte 
att klargöra behov och nyttor med utvecklade möjligheter till att genomföra och följa 
upp tjänsteköp digitalt. Förstudiens resultat används till fördjupade insatser under 2019. 
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Även inom SPINK kommer en förstudie att genomföras 2018 som tydliggör behoven av 
it-stöd. 

Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

1.3 Målgrupper 
Medarbetare och chefer i stadens förvaltningar och bolag som köper tjänster idag. 
Målgrupp SPINK är medarbetarna (ca 14 personer), handläggare inom IFO/FH i SDF 
(ca 1300 personer), förvaltningen för inköp och upphandling, sektorchefer IFO/FH 

1.4 Krav 
• Kommunfullmäktiges budget 
• Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy 
• Program för intern service 
• Program för e-samhälle 

 

1.5 Risk 
Om inköp av tjänster genomförs manuellt istället för i det gemensamma e-
handelssystemet minskar möjligheterna att på ett effektivt sätt kunna följa upp gjorda 
inköp. Risken att inköp överskrider budget och i förekommande fall även 
direktupphandlingsgränser är överhängande. Det blir också svårt att påvisa att 
dokumentation enligt Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy har skett. 

1.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige 2017-09-14, § 20.  

• Kommunfullmäktiges budget 
• Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy 
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• Program för intern service 
• I stadens budget 2017 och 2018 framgår att ”målet att bygga ikapp behovet av 

boenden med särskilt stöd ska säkerställas”. Att ha ett systemstöd för att 
samordna, planera och förmedla bostäder kommer att kvalitetssäkra och 
effektivisera förmedlingsprocessen och förhoppningsvis leda till snabbare 
förmedlingar. 

1.8 Förväntade nyttor  
• Bättre ordning och reda när det gäller genomförda avrop/inköp (lätt att göra rätt) 

• Bättre och mer lättillgänglig dokumentation kring tjänsteköp 

• Minskad administration och sårbarhet 

• Ökad möjlighet till styrning och kontroll av stadens inköp av tjänster 

• Ökad möjlighet att göra korrekta inköp 

• En mer enhetlig process gällande tjänsteköp ger också en större tydlighet i 
förhållande till leverantörer – ökat förtroende hos leverantörer 

• Minskad risk för skadestånd och andra negativa konsekvenser 

• Ökad kontroll på leverantörer 

SPINK: 

• att kostnader för köp av huvudverksamhet från externa leverantörer ska sänkas  

• den sammanlagda tidsåtgången för att hitta en godkänd och lämplig leverantör 
ska minska med i genomsnitt 2–3 timmar per ärende. 
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2. Utveckling av uppföljningsmöjligheter för inköp 
 

2.1 Identifierat behov 
• Utvecklat analysunderlag för inköp 
• Anpassad uppföljning beroende på organisatorisk nivå (lokal/lokal, 

lokal/central, central/central) 

Staden har idag inte möjlighet att ta fram det analysunderlag som behövs för att göra 
nödvändiga uppföljningar kring inköp 

Stadens förvaltningar och bolag har behov av en flexibel lösning för 
uppföljningsmöjligheter av inköp. Komplexiteten i bolag och förvaltningar varierar i 
staden, och så även kraven på uppföljning. Det behöver tas fram en lösning som kan 
gälla för både bolag och förvaltningar på kort och lång sikt. Anpassningar till eller 
förändringar av befintliga e-handelssystem och IT-stöd för ekonomisk uppföljning 
kommer krävas.  

Inom individ och familjeomsorg förändras arbetssätten kring förmedling, placering och 
beställning av insatser från första januari 2018. Projektet Samladplacerings- och 
inköpsfunktion för sektor IFO/FH (SPINK) ger Göteborg en samlad förmedlings-, 
placerings- och beställarfunktion knuten till stadsdelarna med kompetens att köpa rätt 
insats till rätt person till rätt pris. Utvecklingen kan även vara aktuell för BmSS och 
äldresamordningen. Under 2018 kommer tjänsteområde vård och omsorg göra en 
förstudie kring vilka behov av it-stöd det nya arbetssättet har. För 2019 behöver område 
vård och omsorg och operativt inköp se till helheten för staden inom både möjligheterna 
att beställa tjänster och möjligheterna att följa upp inköp.  
 

2.2 Förändringsinsats  
Under 2018 genomförs en förstudie gällande utveckling av uppföljningsmöjligheter för 
inköp. Denna förstudie syftar till att leverera förslag på vad som behöver göras för att 
utveckla möjligheterna till uppföljning av inköp. Dessa förslag genomförs i det här 
förändringsinitiativet. 

Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

2.3 Målgrupper 
Alla medarbetare med uppföljningsansvar, såsom enhetschefer, avdelningschefer, 
inköpssamordnare, administratörer, ekonomer och upphandlare. Målgrupp SPINK är 
medarbetarna (ca 14 personer), handläggare inom IFO/FH i SDF (ca 1300 personer), 
förvaltningen för inköp och upphandling, sektorchefer IFO/FH 

2.4 Krav 
• Kommunfullmäktiges budget 
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• Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy 
• Program för intern service 
• Program för e-samhälle 

2.5 Risk 
För samtliga initiativ kan det innebära en risk när förändrings och utvecklingsarbete 
pågår under samma period och som kräver omfattande resurser i förberedelse, 
planering, genomförande och nyttorealisering och uppföljning av nyttor. 

2.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige 2017-09-14, § 20.  

• Kommunfullmäktiges budget 
• Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy 
• Program för intern service 
• I stadens budget 2017 och 2018 framgår att ”målet att bygga ikapp behovet av 

boenden med särskilt stöd ska säkerställas”. Att ha ett systemstöd för att 
samordna, planera och förmedla bostäder kommer att kvalitetssäkra och 
effektivisera förmedlingsprocessen och förhoppningsvis leda till snabbare 
förmedlingar. 

2.8  Förväntade nyttor  
Identifierade nyttor för verksamheten är bättre möjlighet till uppföljning, förenklad 
rapportering och styrning. Insatsen kommer direkt att skapa nytta för 
verksamhetsansvariga, inköpsansvariga, administratörer och ekonomer i staden. 
Centralt i staden kan ansvariga få en bild av behov av utveckling och styrning som 
behövs kring arbetssätt, rutiner, processer, ramavtal och verktyg.  

 
Med större möjligheter att följa upp och därmed styra stadens inköp ökar även 
möjligheten till minskade kostnader. I förstudien till organisationen för SPINK är 
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målet att sänka kostnaderna med 2 procent det första året satt. Flera faktorer bidrar till 
den sänkningen, men en viktig faktor är just uppföljningen.  

 

• Insatsen förväntas ha liknande besparingspotential som SPINK-projektet 
• Ökad möjlighet att göra så många kontrollfunktioner som möjligt automatiserade 
• Ökad möjlighet till styrning och kontroll av stadens inköp på olika nivåer 
• Ökad möjlighet att göra korrekta inköp 
• Minskad risk för skadestånd och andra negativa konsekvenser 
• Ökad kontroll på leverantörer. 
• Effektivare beslutsfattande  
• Ökad trygghet  
• Ökad tydlighet  
• Ökad kvalitet i inköpen och därmed minskad risk för felaktigheter samt minskat 

behov av manuella kontrollrutiner 
• Tidsbesparingar. 
• Minskad administration och sårbarhet. 

3. Åtgärder process-, organisationskartläggning och ökad 
beställarkompetens 

 

3.1 Identifierat behov 
Processen beställning till betalning kartläggs och standardiseras under 2018. Inom samma 
projekt ses stadens sätt att organisera sig kring inköp och inköpsfrågor över. Projektet 
kommer att ge förslag på förändringar på både kort och långsikt. Större delen av 
förändringarna sker inom den befintliga organisationen. Justeringar i it-stöd behöver 
många gånger utföras av leverantören och vissa frågor kan kräva stöd av experter. Det 
kan även finnas justeringar som behöver genomföras med tanke på att stadens bolag 
kommer att gå in i de kommungemensamma interna tjänsterna för ekonomi och e-handel 

3.2 Förändringsinsats  
Ur det arbetet kommer förslag på åtgärder som förenklar, effektiviserar och utvecklar 
arbetet på både kort och lång sikt. Under 2019 ska de långsiktiga åtgärderna genomföras. 
Det handlar även om att fullt ut få nytta av de nya IT-systemens fördelar. Men också om 
att automatisera och digitalisera arbete som idag görs manuellt.  

Kartläggningen kan också visa att visst arbete görs effektivare centralt. Intraservice 
behöver utreda både vad som krävs för att svara upp till de behov som finns och arbeta 
proaktivt med tjänsteutveckling. Intraservice blir den organisation som förvaltar och 
genomför det löpande utvecklingsarbetet då processerna är standardiserade och lämnade 
till förvaltning. 
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Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

3.3 Målgrupper 
Ekonomer, administratörer och chefer i Göteborgs Stad. 

3.4 Krav 
• Kommunfullmäktiges budget 
• Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy 
• Program för intern service 
• Program för e-samhälle 
• Konsolidering och digitaliseringsuppdraget 
• Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i enlighet med beslut i 

kommunfullmäktige 2017-09-14, § 20.  

3.5 Risk 
Risken finns att gamla, mindre effektiva arbetssätt konserveras och att de möjligheter 
som nya systemstöd ger inte utnyttjas. I förlängningen kan det leda till att den 
administrativa belastningen ökar istället för att minska. Användarna signalerar att de har 
hög arbetsbelastning. Staden står inför stora utmaningar och förändringar. Vi behöver 
därför hitta smarta och effektiva sätt att arbeta för att bibehålla kvaliteten och samtidigt 
öka volymerna. 

3.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

3.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

I budgeten finns flera mål som en utvecklad process kring beställningar och 
leverantörsfakturahanteringen kan bidra till att uppnå. Stadens förvaltningar och bolag 
uppmanas att effektivisera exempelvis via gemensamma tjänster. 

Hållbarhet i ekonomin är en förutsättning för att möta framtiden. Fullmäktige vill att den 
administrativa bördan ska minskas, att dubbelarbete ska minimeras och synergier skapas. 
Sårbarheten minskar inom organisationen och ger ökad trygghet exempelvis vid större 
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omorganisationer. Tydliga regler och rutiner skapar förutsättningar för mer 
ändamålsenlig styrning och uppföljning både lokalt och centralt.  

Staden står inför stora utmaningar och förändringar. Vi behöver därför hitta smarta och 
effektiva sätt att arbeta för att bibehålla kvaliteten och samtidigt öka volymerna. 

3.8 Förväntade nyttor  
• Effektiviserade flöden 
• Möjlighet att utveckla standardiserade tjänster 
• Möjlighet att automatisera vissa arbetsuppgifter 
• Kvalitetssäkring av arbetet  
• Ge möjlighet att dra full nytta av standardiserad process 
• Ge möjlighet att dra full nytta av en justerad inköps/beställarorganisation 

 

4. Fortsatt arbete med upphandlingsverktyg (kom gem tjänst) 
 

4.1 Identifierat behov 
Enligt plan skulle hela arbetet med att skapa en kommungemensam tjänst i form av ett 
upphandlingsverktyg genomförts under 2018. Omständigheter i omgivningen har 
förändrats, vilka gör att vi inte kommer kunna genomföra detta som planerat. De 
förutsättningar som förändrats är att det avtal som skulle tecknats på nationell nivå inte 
kom till enligt plan samt att alla stadens bolag inte kan ges möjlighet att ansluta utifrån 
dagens förutsättningar. Intraservice och inköp och upphandling har gjort bedömningen 
att ett grundligare arbete därför behöver göras. Prognosen för 2018 kommer att sänkas 
och detta initiativ innebär endast en flytt av del av kostnader och arbetsinsats från 2018 
till 2019 

Under 2018 kommer en förstudie att genomföras för att kartlägga behoven i stadens 
bolag och förvaltningar. Resultatet av den ger oss en kravspecifikation som under lag 
till upphandling som behöver genomföras under 2019. 

4.2 Förändringsinsats  
Upphandling av ett kommungemensamt upphandlingsverktyg utifrån vad som fram 
kommit i förstudien 2018. 

Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

4.3 Målgrupper 
De primära målgrupperna är upphandlare av tjänster och varor samt de som är 
inblandade i upphandlingsprocesserna i verksamheten.  

4.4 Krav 
• LOU (2016:1145)  
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• Konsolidering och digitaliseringsuppdrag hos Intraservice 

4.5 Risk 
Görs ingen förändring i hanteringen av anbud riskerar staden att bryta mot LOU.  

4.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

4.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Samma som för förstudien 2018: Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en mycket bra idé 
att tillämpa 100 procent elektronisk upphandling. Minskat pappersanvändande har en 
direktpåverkan på miljön. Ur ett socialt perspektiv leder det till mer effektiv 
administration.  

En gemensam tjänst skulle även ge stordriftsfördelar som gynnar verksamheterna och 
staden ekonomiskt samt bidra till ett mer likriktat förfarande vid upphandlingar. Vilket 
skulle stärka profilen och förtroendet för Göteborgs Stad som upphandlande myndighet 
gentemot gemensamma leverantörer. Det ger också en kvalitetssäkring av processen om 
den ser likadan ut för leverantörerna oavsett vilket bolag eller förvaltning som 
upphandlar. 

Göteborgs Stad blir även en starkare förhandlingspart gentemot leverantören. 

4.8 Förväntade nyttor  
Samma som för förstudien 2018: Tjänsten är till nytta för förvaltningar och bolag i 
arbetet med att upphandla varor och tjänster.  

• Stordriftsfördelar samt starkare förhandlingsposition 

• Minskad förbrukning av papper. 

• Effektivare administration. 

• Säkrare upphandlingsförfarande med bland annat mindre risk för att dokument 
försvinner eller hamnar i orätta händer.  

• Staden uppfyller lagens krav för elektronisk hantering av anbud.  
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• Ett flexibelt och hållbart it-stöd för upphandling ger staden möjlighet att skapa 
gemensamma arbetssätt, processer och stöd i upphandling. 

 

5. Förstudie avtalskatalog 
 

5.1 Identifierat behov 
Göteborgs stad behöver en effektiv spridning av information om avtal som täcker 
inköpsbehov, företrädesvis ramavtal. Målet är att leda beställare mot rätt avtal och en 
effektiv beställning – det ska vara lätt att göra rätt. Förenklat kan följande kedja av 
frågor vara aktuell: 

1. Finns avtal 
2. Vilket avtal täcker behovet 
3. Hur ska det aktuella avtalet användas 
4. Leda/länka beställaren mot rätt beställningsväg, exempelvis länkning mot elektroniskt 

beställningssystem eller modul för förnyad konkurrensutsättning 

För att svara på frågor 1-2 krävs en bra sökmotor, en effektiv listning av avtal och annat 
stöd för att leda beställare rätt. För att svara på fråga 3 krävs enkla och effektiva 
informationssidor/fönster. 

5.2 Förändringsinsats  
Den eventuella förändringsinsatsen som krävs är införande av ett IT-stöd som är 
utvecklat för att lösa stadens behov kring informationsspridning av avtalsinformation, 
företrädesvis ramavtal. Staden har idag ett system för spridning av aktuell information 
(Winst) men det finns anledning att anta att detta system har stora brister i jämförelse 
med andra mer specialiserade system. Innan en eventuell upphandling av nytt system 
genomförs krävs en inledande utredning med behovs- och omvärldsanalys. Kommande 
uppdatering av stadens befintliga it-stöd (Winst) kan komma att påverka förstudiens 
resultat. 

Avtalskatalog kan ingå i upphandlingsverktyg och ger i så fall inte en extra kostnad för 
staden när ett upphandlingsverktyg inför som kommungemensam tjänst. Det kan 
tilläggas att staden har en avtalskatalog som idag inte används via det avtal INK har 
med Visma Tendsign. 

Om en separat avtalskatalog upphandlas, fristående från upphandlingsverktyget, uppstår 
en idag okänd kostnad som bör vara låg 

Det finns avtalsspridningsmoduler i alla kända upphandlingsstöd, denna förändring har 
följaktligen en koppling mot eventuellt köp av ett gemensamt upphandlingsstöd i 
staden.  
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En avtalskatalog behöver kopplas samman med e-handelsverktyg och eventuellt andra 
stödsystem för beställningar (om exempelvis förnyad konkurrensutsättning görs i annat 
system). 

Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån de tre 
perspektiven: tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid 
uppdatering av befintliga IT-stöd. 

5.3 Målgrupper 
Samtlig personal som söker information om aktuella avtal berörs av förändringen. 

5.4 Krav 
• Stadens inköps och upphandlingspolicy 

• Konsolidering och digitaliseringsuppdrag hos Intraservice 

• Kommunfullmäktiges budget 

5.5 Risk 
Görs ingen förändring förbättras heller inte möjligheterna för dem i staden som söker 
avtal att hitta rätt på ett enkelt sätt. 

5.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för 
informationsklassning och hantering i IT-stöden. Representanter från förvaltnings- och 
bolagsledningar ska tydliggöra den egna verksamhetens behov och krav av 
säkerhetsnivå till tjänsteansvarig på Intraservice. 

Förändringsinsatsen antas inte innebära någon förändring gällande 
informationsklassning. Grundsäkerhetsnivån bedöms gälla, nivå 1. I de fall förändringar 
i hantering av information (exempelvis genom upphandling av nytt IT-stöd) görs som 
en del av förändringsinsatens ska en informationskartläggning och riskanalys 
genomföras, med representanter för berörda verksamheter, för att säkerställa en 
hantering av informationen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 
informationssäkerhet.  

5.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 
Exempel på strategiska mål som är kopplade till förändringen är kravet i stadens inköps- 
och upphandlingspolicy att avtal alltid ska användas samt mål i stadens budget om att 
hållbarhetseffekterna av stadens köp ska öka och naturligtvis mål om en sund och stabil 
ekonomi. 

5.8 Förväntade nyttor  
Staden har en starkt decentraliserad inköpsorganisation där väldigt många beställare ska 
hitta rätt avtal, förstå hur avtalet ska användas och sedan utföra ett korrekt köp. Det 
finns ingen statistik på mängden felköp men INK har återkommande synpunkter från 
användare på att informationen är svår och att Proceedo inte ger tillräckligt stöd. Det är 
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tydligt att lösningen att använda Proceedo både som avtalskatalog och e-handelsverktyg 
inte ger det stöd som krävs, lösningen är inte heller vanlig, i vart fall inte för 
organisationer med många avtal. 

En förväntad nytta med en förändring är fler korrekta köp på avtal, detta ger en direkt 
ekonomisk nytta och hållbarhetsnytta samt minskar juridiska risker med eventuella 
avtalsbrott. En ytterligare direkt nytta är att tiden för att söka information minskar vilket 
frigör resurser för de anställdas ordinarie arbetsuppgifter. 
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Tjänsteplan 2019-2021 

Långsiktig inriktning och mål 
Ökad kvalitet och likvärdighet i utbildning och undervisning  

Förbättrad styrning och ledning  

Utveckla barns/elevers lärande och kunskapsresultat 

Sektor utbildnings arbete utgår från de skyldigheter kommunen har enligt skollag och 
förordningar, till exempel att säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten, 
myndighetsutövning såsom skolpliktsbevakning och behov av att registrera och följa upp 
platser inom förskola, förskoleklass, fritidshem, och grundskola.  

Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens som främjar 
kunskapsutveckling. Strategin sträcker sig till 2022 och innehåller tre fokusområden: Digital 
kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, forskning och 
uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.  

Tjänsteområdet stödjer sektor utbildning (samtliga skolformer) med ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva tjänster. Utvecklingen av tjänsterna ska, där det är möjligt, utgå från 
beslutade processer och fokusområden. 

Sektor utbildning och tjänsteområdet behöver säkerställa kompensatoriska insatser för 
befolkningsgrupper som inte har kunskap om eller tillgång till digitala verktyg. Det ska även, 
där det är möjligt, finnas stöd för kommunikation/information på andra språk. 

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 
Sektor utbildning och tjänsteplan 2019-2021 påverkas direkt eller indirekt av ett antal större 
förändringsprojekt, utredningar och politiska beslut:  

• Nya nämnder för förskola och skola 

• NAIS 

• Kartläggning av IKT i skolan/revidering av IKT-program 

• Nationell strategi för digitalisering av förskola och skola 

• Politiska beslut kring Hjärntorget och skolans framtida digitala lärmiljö 

• Programmet för digital arbetsplats (Offie365) 

• Tjänsteområde Kultur och Fritid 

• Beroende finns till initiativ i tjänsteplan IT-tjänster  

• Riktlinjer för nyttorealisering 

Osäkerhetsfaktorerna inom området gör att vi behöver skapa utrymme för att kunna styra 
tjänsteutvecklingen utifrån gällande och förändrade förutsättningar. Detta innebär att 
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tjänsteområdet arbetar utifrån en fast budgetram inom vilken förändrade utvecklingsbehov 
och krav kan hanteras. Utvecklingen grundar sig på verksamhetsmål, strategiska planer, 
politiska beslut, förändringar i verksamheten och de stora kraven på digitalisering i 
samhället.  

Samtliga förändringsinsatser medför i större eller mindre utsträckning påverkan på 
verksamheten och verksamhetens processer. Detta kommer ta resurser i anspråk och det 
krävs samordning och prioritering för att klara av att genomföra de insatser som behövs.  

De verksamhetsutvecklare som enligt nämndbeslut 2016 etableras på Intraservice har i 
uppdrag att stödja skolförvaltningarnas tre utvecklingsavdelningar för digitalisering och 
innovation inom ramen för tjänsteplanens utvecklingsinitiativ.  

De kostnader som ingår i tjänsteplanens budget avser förberedelser inför och genomförande 
av förändringsinsatser/projekt (behovsfångst och kravarbete/upphandling/utveckling, 
införande och eventuell avveckling).  

 
En förutsättning för genomförande av förändringsinsatserna/projekten är att respektive 
nämnd/förvaltning avsätter resurser för genomförande och nyttohemtagning. Projekten 
kommer efter första, inledande fasen att leverera kostnads-/resursuppskattningar som kan 
utgöra underlag i verksamhetens budgetarbete då dessa kostnader behöver tas omhand där. 

 

 
 

Kommentar 2019-2021: 

• ökade licenskostnader på grund av volymökningar/fler samtidiga användare i Hjärntorget 
samt telefonitjänster kopplade till Hjärntorget och elevhälsa  

• ökad personalkostnad kopplad till en förändrad livscykelhantering av tjänsterna inom 
utbildningsområdet bland annat som en konsekvens av tjänsteplanens utvecklingsinitiativ 
och tjänster med hög förändringstakt (nya kompetenser och roller behöver tillsättas för att 
kunna leverera tjänsterna) 

Tjänsteområdets utvecklingsinitiativ, tkr 
2019 2020 2021

Förskole- och skoladministration 23 000 24 100 10 700
Lärmiljö 19 900 22 600 18 600
Summa 42 900 46 700 29 300

Utvecklingsinitiativ
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• tjänsteområde ”kultur och fritid samt service” är under uppbyggnad och det är första året 
som en tjänsteplan tas fram. Vissa kostnader som idag ligger i tjänsteområde utbildning 
hör hemma inom det nya tjänsteområdet och bryts ut och flyttas successivt allteftersom 
beslut tas om överflyttning. Bland annat handlar detta om kostnader för kulturskola 
(licens, systemförvaltning) och ny tjänsteansvarig.   

Vidmakthållande 
Tjänsteområdet består av tjänsterna Lärmiljö samt Förskole- och skoladministration. 

Tjänst Exempel på komponenter i tjänsten 

Tjänster för lärmiljö Stöd för undervisning och lärande 

Stöd för samarbete och kommunikation 

Tjänster för förskole- och skoladministration  
(myndighetsutövning och övrig administration) 

Stöd för pedagogisk administration 

Stöd för elevhälsans dokumentation 

Stöd för att följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten  

Stöd för kommunalt aktivitetsansvar 

Stöd för resor 

Stöd för ansökning och placering  

 

I vidmakthållandekostnaderna för utbildningsområdets tjänster ingår: 

• central support 

• samordning och utbildning för LVS  

• tjänsteförvaltning 

• förädling av tjänsterna så att de uppfyller lagkrav och möter volymförändringar 

• avtal med leverantörer (licens, drift, support, systemförvaltning, vidareutveckling, 
konsulttjänster) 

• integrationer mellan olika verksamhetssystem/komponenter  

Förändringsinitiativens påverkan på vidmakthållandet redovisas i nästa stycke.  

Påverkan på vidmakthållande 
I samband med upphandlingar och införanden blir det ofta dubbla leverantörskostnader innan 
det gamla avvecklats och fasats ut. Strävan är att vidmakthållandet ska hållas på en så jämn 
nivå som möjligt. Projekten inom tjänsteområdet tar därför höjd för tillkommande 
leverantörskostnader/dubbeldrift och fasar över dessa kostnader till vidmakthållandet när det 
gamla är avvecklat. För sektor utbildning innebär detta konkret att kostnader för Procapita 
och Gerda löper på i ordinarie vidmakthållande och fasas ut när upphandlingen inom ramen 
för NAIS är genomförd och nya tjänster för förskole- och skoladministration lämnas över till 
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förvaltning under 2019 och 2020. Samma gäller när nya tjänster för lärmiljö införs och 
lämnas över till förvaltning.  

 
Tabellen ovan visar utvecklingsinitiativens påverkan på vidmakthållandet.  
 

Vi ser en relativt stor ökning i vidmakthållandet de närmaste åren, vilket i stora drag kan 
förklaras med:  

• ökade avtalskostnader för nya tjänster för förskole- och skoladministration (NAIS). 
Anledningen till ökningen är att tjänsterna kommer möta fler behov och är mer 
omfattande än idag. Vidare ökar volymerna i och med att utbildningsförvaltningen 
lämnar det icke kommungemensamma IT-stödet Gerda och ansluter till de 
kommungemensamma tjänsterna för skolans administration. Volymökningen leder 
också till en utökning av den centrala tjänsteförvaltningen. 

• ökade avtalskostnader för nya tjänster för lärmiljö. Anledningen till ökningen är att 
det idag inte finns något enskilt system som kan ersätta Hjärntorget utan det kommer 
behövas nya avtal med flera leverantörer samt en tjänst för att skapa ett 
användarvänligt gränssnitt.  

Förändringsinsatser 
En av tjänsteområdets viktigaste och mest utmanande uppgifter är att både kunna tillgodose 
behovet av tjänster som stödjer sektorn i sin myndighetsutövning kopplat till gällande lagar 
och förordningar och samtidigt kunna följa den snabba teknikutvecklingen/kraven på 
digitalisering och kontinuerligt erbjuda moderna digitala verktyg för lärande.  

Tjänsteutvecklingen inom området ska gå i takt med den processkartläggning och 
processutveckling som pågår inom skolverksamhetens olika områden samt förändrade behov 
kopplat till lagkrav och organisationsförändringar.  

Denna tjänsteplan syftar till att utveckla: 

- Tjänster för förskole- och skoladministration:  
behovsfångst/kravarbete, nyttovärderingsanalyser, förstudier, 
upphandling/konkurrensutsättning, utveckling och införande (exempelvis NAIS och 
elevhälsa) 

- Tjänster för lärmiljö:  
behovsfångst/kravarbete, nyttovärderingsanalyser, förstudier, 
upphandling/konkurrensutsättning, utveckling och införande (exempelvis genomförande 
nya tjänster för lärmiljö[Hjärntorget], Pedagog Göteborg, stödprocess Digitala 
lärresurser) 

Tjänsteområdets utvecklingsinitiativ, tkr 
2019 2020 2021

Förskole- och skoladministration 950 0 0
Lärmiljö 1 600 2 500 3 500
Summa 2 550 2 500 3 500

Påverkan vidmakthålla
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Ansvar för hemtagning och uppföljning av verksamhetsnyttor ligger på verksamheten. Det 
ingår i projekten att tillsammans med verksamheten beskriva hur man ska arbeta med nyttor 
och effekthemtagning.  

1. Tjänster för förskole- och skoladministration 
 

1.1 Identifierat behov 
Procapita och Gerda används sedan 2001 respektive 1993 som administrativt IT-stöd inom 
skolverksamheten i Göteborgs stad i samtliga stadsdelsförvaltningar (Procapita) och 
Utbildningsförvaltningen (Gerda). Systemen stödjer skolans administrativa processer, dvs 
den administration som utförs från det att ett barn placeras i förskolekö, via klassplacering till 
betygssättning och avslut. Även de så kallade betalströmmarna hanteras idag i systemen. 
Vidare är både Procapita och Gerda källsystem för ett flertal andra stödsystem inom skolan. 
Procapita har i nuläget integrationer med tiotal system och Gerda har integrationer med 
tjugotal system. Totalt finns ca 1 500 – 1 800 aktiva användare av systemen.  

Det pedagogiskt administrativa stödet som finns ligger till viss del inom Procapita och Gerda 
och till viss del inom Hjärntorget.   

Nuläget karaktäriseras av att det i verksamheten finns en upplevelse av att befintliga 
administrativa och pedagogiskt administrativa IT-stöd och tangerande systemstöd inte stödjer 
verksamhetens processer på ett tillfredsställande sätt. Många arbetsuppgifter måste utföras 
manuellt eller via flera IT-stöd, vilket är ineffektivt, kostnadsdrivande och påverkar 
kvaliteten negativt.  

Ett symptom på ovanstående brister är att det de senaste åren har startats upp ett antal 
initiativ, vart och ett med fokus på en specifik del inom utbildningssektorns administration, 
som nu behöver hanteras ur ett helhetsperspektiv. 

Elevregistren utgör källsystem för övriga IT-stöd/tjänster inom skolan och även här finns 
idag manuella inslag då det finns tekniska begränsningar och det inte fullt ut går att göra 
kvalitativa och effektiva integrationer.   

Avtalssituationen för båda systemen inte är långsiktigt hållbar. Utbildningsförvaltningens 
underhållsavtal med nuvarande leverantör GotIT löper ut halvårsskiftet 2019. När det gäller 
Procapita finns enligt en granskning som Lindahls advokatbyrå har genomfört risk för att 
fortsatt förlängning av avtalet kan betraktas som otillåten direktupphandling. 
 

1.2 Förändringsinsats  
I tjänsteplan 2016 och 2017-2020 beslutades att ett nytt elevregister skulle upphandlas och 
införas. Projektet NAIS startade under hösten 2016 med FAS 1; behovsanalys, beslut om 
upphandlingsobjektets omfattning och framtagande av projektplan. I mars 2017 påbörjades 
upphandlingsfasen. Projektplanen visar på behov av reviderad budget för det fortsatta 
projektet som kommer löpa fram till 2021.   
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Det övergripande målet för projektet är att tjänsterna inom förskole- och skolområdet ska 
bidra till modern service, lättillgänglighet och inflytande för medborgarna samt ska stödja en 
likvärdig, rättssäker och effektiv hantering av de administrativa och pedagogiskt 
administrativa processerna. 

Projektet kommer leverera mer användarvänliga och effektiva tjänster i de administrativa och 
pedagogiskt administrativa processerna för förskole- och skolverksamhetens olika 
målgrupper/användare.  

I förändringsinsatsen ingår nya e-tjänster som bidrar till högre servicenivåer, bättre insyn och 
påverkan för medborgare. 

Vidare får verksamheten bättre stöd i sin verksamhetsplanering och uppföljning genom 
införandet av tjänst för beslutstöd.  

Förändringsinsatsen genomförs i nära samverkan med utvecklingen av nya tjänster för 
lärmiljö (genomförande handlingsplan Hjärntorget) kärnverksamhetens processarbete 
(förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen) samt 
Konsument och medborgarservice för att säkra helhetsbilden och att samtliga målgruppers 
behov tas omhand.   

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 

 

1.3 Målgrupper 
Det administrativa och pedagogiskt administrativa arbetet inom förskole- och 
skolverksamheten berör ett stort antal användare. Idag finns ca 2000 användarkonton med 
olika behörighetsnivåer i de administrativa IT-stöden.  

Målgrupper som kommer ha nytta av förändringsinsatsen är vårdnadshavare, pedagoger, 
byråsekreterare/administratörer, handläggare, rektorer, förskolechefer, områdeschefer, 
sektorchefer, ekonomer/controllers, planeringsledare, lokalt verksamhetsstöd och 
servicevägledare på konsument och medborgarservice/kontaktcenter. 
 

1.4 Krav 
Stadens verksamheter (elever, personal, vårdnadshavare) ska hantera information och 
individers personuppgifter på ett korrekt sätt utifrån tillämpliga lagar och styrande dokument. 

Följande lagar ligger till grund för initiativet: 

• Nya LOU 

• Skollagen 

• nya dataskyddsförordningen (DSF) 

• Arkivlagen 
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• Offentlighets- och sekretesslagen 

Utöver de lagar som ligger till grund för initiativet är det också ett uttryckt politiskt mål att 
minska den administrativa arbetsbelastningen för utsatta yrkesgrupper genom att bland annat 
säkerställa att IT-stöden är användarvänliga och funktionella. 

Krav finns på att hantera elever som har skyddad identitet. 
 

1.5 Risk 
Nedan beskrivs några av de risker som identifierats för utvecklingsinitiativet: 

• Flera produkter på marknaden är under utveckling, vilket försvårar formulering av 
krav respektive utvärderingsmodell. Risk finns att krav formuleras som utesluter 
någon relevant leverantör.  

• Upphandling, utveckling och införande av nya tjänster lärmiljö (genomförande 
handlingsplan Hjärntorget) kan innebära att projektets kravbild är för snäv (enligt 
beslutad konceptmålbild). 

• Höga förväntningar på det nya administrativa IT-stödet vs de möjligheter som ges 
baserat på projektets prioriteringar, tidplan och leveransförmåga hos leverantör. 

• Eventuella bortprioriteringar i tjänsteplan för IT-tjänster kan utgöra risk för initiativet. 

• Resultatet i förstudien kring Beslutstöd inom tjänsteområde Ledning och styrning kan 
påverka initiativets omfattning och leverans. 

En stor risk för genomförandet är antalet samtidiga stora förändringsinsatser som görs inom 
sektor utbildning. Insatser som kräver både personella och ekonomiska resurser: 

• Upphandling och införande av nya tjänster för förskole- och skoladministration 
(NAIS) 

• Organisationsförändringar (det fortsatta arbetet med nya nämnder för förskola  
och skola) 

• Upphandling, utveckling och införande av nya tjänster för lärmiljö 

Förändringsinsatsen är nödvändig för att möta det moderna samhällets förväntningar. Om 
insatsen inte genomförs kvarstår servicenivåer på låg nivå, insyn och möjlighet till påverkan 
försvåras för vårdnadshavare. Den bibehållna manuella pappershanteringen bidrar till ökad 
arbetsbelastning, är kostnadsdrivande och kan medföra kvalitetsbrister. Framförallt mot 
bakgrund av den rådande befolkningsutvecklingen och expansionen av förskole-, och 
skolplatser.  

1.6 Säkerhetsnivå 
Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
grundsäkerhetsnivå 1 och 2. Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar 
för informationsklassning och hantering i IT-stöden. Informationskartläggning/-klassning 
behöver göras enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet inför eller i 
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samband med respektive utvecklingsinitiativ. Utifrån informationsklassningen kan 
säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 

 

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Denna förändringsinsats har en stark koppling till stadens digitaliseringsarbete och e-
samhällets målbild; öppen, enkel och effektiv. Den är även en möjliggörare för Konsument- 
och medborgarservice uppdrag att leverera fler e-tjänster till medborgarna.  

Det är strategiskt viktigt för Göteborg att genomföra denna förändringsinsats då den bidrar 
till bättre tillgänglighet och god service åt medborgarna och förser medarbetarna med 
optimala verktyg i sitt dagliga arbete. 

Vidare lyfter Göteborgs Stads budget 2018 att verksamheten ska minska den administrativa 
arbetsbelastningen för utsatta yrkesgrupper genom att bland annat säkerställa att IT-stöden är 
användarvänliga och funktionella. 

Nyttorealisering 

 

1.8 Förväntade nyttor  
Digitaliseringen av rutinuppgifter och manuell pappershantering minskar arbetsbördan för 
personalen, bidrar till ökad kvalitet och rättssäkerhet och minskar pappersanvändningen.  

Genom att medborgarna använder e-tjänster med personlig inloggning får de insyn och 
möjlighet till påverkan i olika ärenden.  

Kvalitetssäkrad och samordnad statistik på olika nivåer skapar underlag för planering och 
uppföljning av verksamheten.  

Bättre systemstöd och integrationer bidrar till rättssäkerhet och likvärdighet för personer med 
tillfälliga personnummer och/eller skyddad identitet då de i större utsträckning kommer 
kunna hanteras i de nya tjänsterna (vilket de inte kan idag).  

Utbildningsförvaltningen som idag använder Gerda och inte nyttjar det 
kommungemensamma administrativa IT-stödet Procapita går nu in i det nya elevregistret 
vilket innebär att volymen ökar och kostnaden fördelas på fler användare.    

 

2. Tjänster för lärmiljö 
 

2.1 Identifierat behov 
Under åren 2010-2011 införde staden det pedagogiska IT-stödet Hjärntorget för 
utbildningsverksamheten. Hjärntorget erbjuder stöd/funktionalitet för: 
- verksamhetens myndighetsutövande aktiviteter 
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- det pedagogiska arbetet  
- kommunikation mellan skola och hem   

Genom åren har funktionalitet tillkommit och Hjärntorget består idag av flera olika 
systemprodukter/IT-tjänster från olika leverantörer och har länkar till de elevadministrativa 
systemen Gerda, Alvis och Procapita. Lärplattformen PingPong utgör grunden och är 
ingången till Hjärntorgets olika tjänster såsom Google Suite for Education, GSFE och 
schemaläggningsprogrammet Novaschem/Skola 24.  

Hjärntorget möter inte i alla delar de behov av målgruppsanpassade, moderna digitala tjänster 
som stadens utbildningsverksamhet, elever och vårdnadshavare har, både vad gäller funktion 
och gränssnitt. 
 

2.2 Förändringsinsats  
Under 2017 genomfördes en översyn kring Hjärntorget/modern lärmiljö. Översynen 
levererade en strategisk målbild och förslag till en handlingsplan för utveckling av tjänsten 
lärmiljö de kommande åren. Föreslagen handlingsplan ligger till grund för 
förändringsinsatsen som beskrivs i den här tjänsteplan. 

Tjänsten ska kontinuerligt utvärderas och utvecklas för att kunna erbjuda digitala verktyg och 
stöd utifrån verksamhetens och de lärandes behov. En tjänst som följer förändringar i 
omvärlden. 

Förändringsinsatsen genomförs i nära samverkan med utvecklingen av nya tjänster för 
förskole- och skoladministration (NAIS), kärnverksamhetens processarbete 
(förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen) samt 
Konsument och medborgarservice för att säkra helhetsbilden och att samtliga målgruppers 
behov tas omhand.   

Upphandling, utveckling och leveranser av tjänster kopplat till lärmiljön sker etappvis och 
nya komponenter införs successivt.  

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 

 
 

2.3 Målgrupper 
Det pedagogiska arbetet inom förskole- och skolverksamheten berör ett stort antal användare. 
Idag finns ca 100 000 aktiva användare med olika behörighetsnivåer i de pedagogiska IT-
stöden (Hjärntorget och GSFE).  

Målgrupper som kommer ha nytta av förändringsinsatsen är vårdnadshavare, barn/elever, 
lärare/pedagogisk personal, byråsekreterare/administratörer, rektorer, förskolechefer, 
områdeschefer, sektorchefer, medborgarservice/kontaktcenter. 
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2.4 Krav 
Stadens verksamheter ska hantera information och individers personuppgifter på ett korrekt 
sätt utifrån tillämpliga lagar och styrande dokument.  

Följande lagar och riktlinjer ligger till grund för initiativet: 

• Nationella strategin för digitalisering av skolan 

• Skollagen 

• Riktlinjer för informationssäkerhet 

• Personuppgiftslagen/nya dataskyddsförordningen 

• Arkivlagen 

• Offentlighets- och sekretesslagen 

Krav finns på att hantera elever som har skyddad identitet. 

Utöver de lagar som ligger till grund för initiativet är det också ett uttryckt politiskt mål 
att minska den administrativa arbetsbelastningen för utsatta yrkesgrupper genom att 
bland annat säkerställa att IT-stöden är användarvänliga och funktionella. 

2.5 Risk 
En stor risk för genomförandet är antalet samtidiga stora förändringsinsatser som görs inom 
sektor utbildning. Insatser som kräver både personella och ekonomiska resurser: 

• Upphandling och införande av nya tjänster för förskole- och skoladministration 
(NAIS) 

• Organisationsförändringar (nya nämnder för förskola och skola) 

• Upphandling, utveckling och införande av nya tjänster för lärmiljö 

Ytterligare en risk för initiativet är eventuella bortprioriteringar i tjänsteplan för  
IT-tjänster. 

Vidare kan resultatet i förstudien kring Beslutstöd inom tjänsteområde Ledning och styrning 
påverka projektets omfattning och leverans. 

Utveckling och införande av nya tjänster för den pedagogiska verksamheten är en 
förutsättning för att på ett kvalitativt, effektivt och rättssäkert sätt bedriva, följa upp och 
utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån lagkrav och styrande dokument. Om 
utvecklingsinsatsen inte görs kommer verksamheten börja använda alternativa digitala 
verktyg, med stora säkerhetsmässiga risker som följd.  
 

2.6 Säkerhetsnivå 
Vår bedömning är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet 
grundsäkerhetsnivå 1 och 2. Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar 
för informationsklassning och hantering i IT-stöden. Informationskartläggning/-klassning 
behöver göras enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet inför eller i 
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samband med respektive utvecklingsinitiativ. Utifrån informationsklassningen kan 
säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. 

 

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Det är strategiskt viktigt för Göteborg att genomföra denna förändringsinsats då den bidrar 
till bättre tillgänglighet och god service åt medborgare/vårdnadshavare och förser 
medarbetare och barn/elever med optimala verktyg i sitt dagliga arbete. 

Denna förändringsinsats har en stark koppling till stadens IKT-program och den nationella 
strategin för digitalisering av skolan.  

Vidare lyfter Göteborgs Stads budget 2018 att verksamheten ska minska den administrativa 
arbetsbelastningen för utsatta yrkesgrupper genom att bland annat säkerställa att IT-stöden är 
användarvänliga och funktionella. 

Det är även ett politiskt uttalat mål att Hjärntorget ska ersättas/utvecklas.  

Nyttorealisering 
 

2.8 Förväntade nyttor  
Sektorn får stöd i att uppfylla sina skyldigheter enligt skollag och förordningar.  

Kvalitetssäkrad och samordnad statistik på olika nivåer skapar underlag för planering och 
uppföljning av verksamheten.  

En lärmiljö som utvecklas över tid skapar förutsättningar för individanpassat lärande och 
ökad metodisk mångfald.  

Sektorn får stöd i sitt kontinuerliga kvalitetsarbete genom att tjänsten ständigt anpassas 
utifrån behov kopplat till sektorns verksamhetsutveckling, förändringar i styrande dokument 
och lagkrav. 

Målstyrning, dokumentation och uppföljning av barns, elevers och studerandes lärande 
underlättas och kvalitetssäkras genom ändamålsenliga digitala verktyg.  

Lättillgängliga och användarvänliga samarbetsverktyg möjliggör samverkan inom skolan 
samt med aktörer utanför skolan, vilket tillför ny kunskap och variation i lärandet. 

Stöd i samverkan mellan hem och skola. 

Bättre systemstöd och integrationer bidrar till rättssäkerhet och likvärdighet för personer med 
tillfälliga personnummer och/eller skyddad identitet då de i större utsträckning kommer 
kunna ta del av de nya tjänsterna (vilket de inte fullt ut kan idag).  



 

 Tjänsteplan 2019–2021  
Vård och omsorg 

2018-05-28 
Version 3.0 
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Versionshantering 

Datum Version Beskrivning Ändrat av 

2017-10-25 0.1 Upprättande av tjänstplan utkast Kicki Färnlöf 

2017-20-26 0.2 Ytterligare material kring välfärd Kicki Färnlöf 

2017-10-27 0.3 Mer material och beräkningar, nya initiativ i 
kursiv  

Kicki Färnlöf 

2017-11-14 0.4 Kursiv text borttagen, omdisponering av 
text samt kompletteringar 

Kicki Färnlöf 

2017-11-15 0.5 Mindre justeringar efter genomgång med 
Katarina Öryd 
Första leverans till SLK ver 0.5 

Kicki Färnlöf 

2018-02-26 0.6 Justeringar för 2019 på grund av 
omprioriteringar 2018, samt aviserade 
beslut kring taxan som påverka 
integrationer. Nya beräkningar för 2020-
2021 

Kicki Färnlöf 

2018-03-02 0.7 Kommande ickevals alternativ inom LOV Kicki Färnlöf 

2018-03-16 0.71 Justering & uppdatering av ”förvaltning” Demis Stavridis 

2018-03-23 0.8 Vidmakthålande kostnader, tabell inlagd Kicki Färnlöf 

2018-04-02 0.81 Textjustering, till operativt forum, som 
2018-04-09 ställde sig bakom TP 

Kicki Färnlöf 

2018-04-20 0.9 Textjustering av nuläge ex. piloter i 
pågående projekt.Till tjänsteforum för 
fastställade 

Kicki Färnlöf 

2018-04-26 2.0 Fastställd av tjänsteforum Kicki Färnlöf 

2018-05-16 2.1 Justering av 1.2,2.2,2.3,4.2 efter central 
facklig referensgrupp 

Kicki Färnlöf 

2018-05-28 3.0 Leverans till SLK Kicki Färnlöf 
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Tjänsteplan 2019 

Långsiktig inriktning och mål 
Utgångspunkt för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård från regering 2016 är; ”År 
2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i 
syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd”.  

Vård och Omsorgsområdets utveckling mot målet ”En Vård och Omsorg som ger service, vård 
och omsorg med rätt kvalitet och förutsättningar för ett självständigt liv” kan uttryckas i fyra 
grundläggande områden för den digitala utvecklingen: 

• Tillgänglighet och service 
• Trygghet och säkerhet 
• Kommunikation och samverkan 
• Livskvalité, självständighet, integritet 

För att stödja dessa strategiska områden krävs olika digitala lösningar. Det kan vara e-tjänster, ett 
mobilt arbetssätt, system för att förenkla arbetet, automatiserande processer och appar men också 
infrastrukturlösningar för att hantera information på ett effektivt och säkert sätt.   

Ytterst ska den digitala utvecklingen stödja verksamhetens krav på rättssäkerhet, likvärdighet, 
individens oberoende, självständighet, inflytande och medskapande samt vara kostnadseffektiv. 

Tjänsteplanen är framtagen via processer inom operativt forum och tjänsteforum vård och 
omsorg, i enlighet med regler och riktlinjer för kommungemensamma tjänster.  

Tjänstplanen beskriver nyttan under respektive utvecklingsinitiativ. Modellen för 
nyttorealisering, som är antagen av kommunfullmäktige ger stadens verksamheter metoder och 
verktyg för en tydligare ledning, samordning och uppföljning av utveckling av digitalisering. 
Modellen ger metoder och verktyg för medarbetare och chefer i staden att realisera och hämta 
hem effekter utifrån ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.  

Sektor Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård och tjänsteplan 2019–2021 påverkas 
direkt och indirekt av ett antal större förändringsprojekt, utredningar och politiska beslut. 

• Program för Attraktiv hemtjänst 

• Handlingsplaner för e-samhälle 

• Handlingsplan för e-hälsa 

• Nytt program för innovation 

• Program för medborgarservice 

• Stadsrevisionens rapporter 

• Riktlinjer för styrning av kommungemensamma tjänster 

• Regelverk vård och omsorg (utifrån riktlinjerna) 

• KF budget 
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• Beroenden till andra tjänsteplaner, IT, operativt inköp, kommunikation 

• Den pågående organisationsförändringen av stadsdelssektorn 

Utvecklingen av tjänster, system och möjligheter går snabbt och verksamheternas behov kan 
förändras relativt snabbt. Tjänsteplanen för 2019–2021 gör att vi behöver skapa utrymme för att 
kunna styra tjänsteutvecklingen utifrån gällande och förändrade förutsättningar. Detta innebär att 
tjänsteområdet arbetar utifrån en mer fast budgetram inom vilken förändrade utvecklingsbehov 
och krav kan hanteras. Utvecklingen grundar sig på verksamhetsmål, strategiska planer, politiska 
beslut, förändringar i verksamheten och de stora kraven på digitalisering i samhället.  

Kostnadsuppskattning samt finansieringsform 
Delar av tjänstplanen är en fortsättning på initiativ från 2016–2018 samt nytillkomna initiativ. 
Initiativen är indelade i tjänster enligt Regler för kommungemensamma interna tjänster. 
Viss ökning är gjord för 2019, sedan version 0.5. Detta då det blev viss påverkan på 2018 och de 
omprioriteringar/neddragning som behövde göras, därför har socialtjänst generellt stöd ökats lite 
för 2019. 

Beräkningarna som är gjorda för 2020-2021 bygger på en grov beräkning över vad som behöver 
utvecklas vidare kring exempelvis AI (artificiell intelligens), robotisering, e-tjänster, ickvals 
alternativ inom LOV, appar som verksamheten kommer ha behov av. 

 

 

 

 
 

Vidmakthållande 
Nedan redovisas kostnader för vidmakthållande utifrån tjänsteplanens utvecklingsintiativ 2018 -
2021. I kostnaderna ingår nyttjanderätter, licenser, support, utveckling inom vidmakthållandet 
exempelvis mallar och taxor i systemen. 
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Påverkan på vidmakthållande 
Vidmakthållande kostnader påverkas främst av licenser och nyttjanderätter; dessa är svåra att 
beräkna för 2019 -2021 då det handlar om initiativ som det ännu inte fattats beslut om.  

Beslutade intiativ som påverkar vidmakthållande 2019 är exempelvis PluGo (planerings och 
uppföljningssystemet), ett beslut som togs 2013 av KS och innebar att staden skulle upphandla 
ett nytt verktyg för planering av verksamheterna inom hemtjänsten.  
PluGo´s årliga kostnad för licens och nyttjanderätter är 5,3 mkr. Initialt estimerades 
förvaltningsbehovet till ca 2 årsarbetare men effektivisering i de interna arbetssätt och processer 
har lett till att den faktiska ökningen blir 0,5 årsarbetare.  
 
Under 2019 kommer det att ske en ökning av licens och nyttjanderätter för Treserva (ca 4,8 
mkr.) Denna ökning beror på licenser som har införskaffats för att möjliggöra genomförandet av 
beslutade utvecklingsinitiativ.  
Exempel på dessa initiativ är: 
- Införandet av IBIC FH,  
- LOV (lagen om valfrihet) 
- Faderskapsärende  
- Integration mellan Treserva och PluGo  
 
Ingen utökning av systemförvaltare (årsarbetare) kommer att ske och hantering av all ny 
funktionalitet kommer att rymmas inom befintlig organisation. 
Detta kommer dock att påverka Intraservice förmåga att bemanna utvecklingsinitiativ inom 
området vård och omsorg.    

När det gäller SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) en nationell funktion för 
handläggare inom socialtjänsten betalar Göteborg en årlig kostnad per kommuninvånare. Denna 
kostnad är sänkt med 200 tkr. 
 
Välfärdsteknologi, 2,6 mkr. En ny funktion bestående av tre årsarbetare, varav den ena är 
intäktsfinansierad, har etablerats. Kostnaden inkluderar även licensavgift för ny upphandlad 
tjänsteplattform; en plattform som möjliggör leverans av välfärdstekniktjänster. 
 

Att staden blir konsument av NPÖ (nationell patientöversikt) dvs kan läsa andra vårdgivare 
dokumentation gällande personer inom hemsjukvården innebär en vidmakthållande kostnad på  
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750 tkr per år då årsavgifter ligger på 1,21 kr per invånare.  
En kostnad där nyttorna uppkommer ute i stadens hemsjukvård då legitimerad personal inte 
behöver avsätta tid att försöka ringa, faxa till olika vårdgivare utan kan få till gång till 
patientuppgifter via NPÖ. 
Under 2018-2019, och i viss mån 2020, kommer licens och nyttjanderätter för HS området att 
öka rejällt. Denna, i princip dubbla kostnad, beror på paralleldriften av Medidoc och ViGo. 
(Under denna övergångsperiod kommer ViGO att införas och Medidoc att avvecklas) 
Denna paralleldrift samt det faktum att ViGo är ett mer omfattande system än Medidoc gör att 
HS området kommer att behöva förstärkas med ytterligare en årsarbetare, till en kostnad på ca 
700 tkr. 
I övrigt är den årliga kostnaden för ViGo, support och underhållsavtal, 2,3 mkr. 
1,4 mkr är avskrivning investering i samband med inköp av ViGo. Avskrivningen löper under 
sex år. 

Den årlig kostanden för Pascal (webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel) 
som är en nationell tjänst som används av hemsjukvården kostar 1,53 per invånare vilket är 900 
tkr per år. 

Förändringsinsatser 

1. Social tjänst – myndighet  
1.1 Identifierat behov 
Här beskrivs flera identifierade behov inom socialtjänstens myndighetsdel i stadens 
verksamheter. Staden behöver ta fram flera olika tjänster och verktyg för effektivisering och för 
att få stadens personalresurser att räcka till för snabbt växande målgrupper. Olika 
digitaliseringslösningar ger stora möjligheter att stödja dessa behov.  

Att ta fram tjänster för att automatisera viss manuell hantering som idag sker genom listor i 
Word och Excel, exempelvis förmedling av bostad med särskild service för Boendeplanering 
funktionshinder eller äldreboendeplanering.   

Göteborgs kommunfullmäktige har fattat beslut om ett program för uppföljning och insyn av 
privata leverantörer, i enlighet med kommunallagen. Sektor IFO/FH använder så många olika 
leverantörer och ser nödvändigheten av samordning av leverantörsuppföljningen. Stadsdelarna, 
förvaltningen för inköp och upphandling (INK) och samlad placerings- och inköpsfunktion för 
sektor IFO/FH (SPINK) kommer att ha olika roller i denna samordningsfunktion. Det finns 
behov av någon form av tjänst som stödjer det arbetet. Beroenden finns till tjänsteplan operativt 
inköp och är avstämt med tjänsteansvarig för detta tjänsteområde.  
 

1.2 Förändringsinsats  
IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 



Göteborgs Stad Intraservice  Tjänsteplan 2019–2021
   

 2018-05-28 Sida 163 (21) 

E-tjänsterna inom socialtjänsten: Att staden utvecklar e-tjänster för de områden där de största 
volymerna finns. Det blir också enklare för medborgaren med en digital ansökan som kan göras 
dygnet runt, årets alla dagar, och som på sikt också ger möjlighet att följa beslutsprocessen för 
den enskilde. Tjänsterna skapar trygghet och delaktighet, ger tidsbesparingar i och med att 
uppgifterna kommer in och direkt finns i det verksamhetssystem som socialtjänsten nyttjar. Det 
ger mindre miljöpåverkan när det blir mindre eller ingen hantering av papper och kuvert för att 
kommunicera med brukare/klienter via tjänster som ”mina ärenden”.  Ytterligare utbyggnad av 
e-tjänster för hemtjänst 2018 finns i plan.  

Ett pilotprojekt görs 2018 i två stadsdelar, Centrum och Östra Göteborg,  när det gäller 
ekonomiskt bistånd och ”mina ärenden”. Utveckling av e-tjänster innebär samarbete mellan 
SLK, Intraservice och KoM.  Utvecklingsmedel till ett breddinförande behövs 2019–2020 för 
dessa och ytterligare e-tjänster som stadens verksamheter, intraservice och KOM arbetar fram 
under 2018, enligt handlingsplan för e-samhälle.  
 
Individens behov i centrum(IBIC) äldreomsorg: Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 
2014 om en övergripande plan för hemtjänsten, program för Attraktiv hemtjänst. IBIC, 
individens behov i centrum ger stöd i att handlägga, genomföra och följa upp i Nationell 
informationsstrukturs (NI) processmodell för socialtjänsten, men också att strukturerat 
dokumentera med bland annat nationellt fackspråk (huvudsakligen ICF, internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Utvecklingsinitiativet startar i 
januari 2018 och beräknas pågå till minst 2019 med en fortsatt förvaltning av Intraservice. 
 

Individens behov i centrum (IBIC) funktionshinder: Detta initiativ är motsvarande ovan 
beskrivna med för funktionshinderverksamheten utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under 2018 förbereds myndighetsutövningen 
inom funktionshinderområdet och 2019 utförarverksamheten. Verksamhetsutvecklare från 
Intraservice kommer att ansvara för och leda arbetet med initiativet i samverkan med stadens 
verksamheter inom både funktionshinder och äldreomsorg. 
 

Systemstöd för förmedling av bostad med särskild service (BmSS): Stadsdelsnämnden 
Örgryte-Härlanda ska för hela staden ansvara för gemensam samordning och planering av 
boende inom funktionshinderområdet. Uppdraget innefattar bland annat planering och utveckling 
av bostäder med särskild service, förmedling av lägenheter i bostäder med särskild service samt 
medverka i kommungemensam planering av ordinärt boende för personer med 
funktionsnedsättning. I staden finns ca 1500 lägenheter med BmSS fördelade i ca 200 enheter.  

Under ett år förmedlas ca 200 lägenheter genom rörlighet i befintligt bestånd och genom 
tillkommande expansion. Totalt hanteras årligen ca 400 personer i förmedlingsprocessen, 
personer med beslut om BmSS och personer med intresseanmälningar om tex byte av 
verksamhet mm. Boendeplanering FH har ett eget kapital som delvis bör kunna finansiera 
utvecklingsinitiativet, beslut tas av resursnämnd Örgryte-Härlanda. 
 

SPINK: SPINK ger Göteborg en samlad förmedlings-, placerings- och beställarfunktion knuten 
till stadsdelarna med kompetens att köpa rätt insats till rätt person till rätt pris.  
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Under kvartal 4, 2017 och våren 2018 pågår ett mindre projekt via Intraservicee där ett första 
initiativ är att se SPINK´s behov och ta fram en första lösning för digitala planeringsunderlag 
med möjlighet att göra en viss aggregering av uppgifter som idag finns i stadens system. 
Projektet ser också över en lösning för digitala utvärderingar av leverantörer/köp med 
aggregeringsmöjlighet. Vid årsskiftet 2017–2018 lämnade projektet till tjänsteansvarig en rest-
lista med IT-stöd och tjänster som projektet inte löst. Rapportering och rest-listan får hanteras 
under 2018-2019. Utvecklingsinitiativet SPINK har beroende till tjänsteplan operativt inköp där 
en förstudie planeras. Möjligheter att påbörja/utgå från automatiserade processer bör ingå i 
förstudien. Förstudiens resultat används till fördjupande insatser under 2019, där samordning 
mellan områdena kommer vara viktig. 
 

Äldreboendeplanering: ”Hemnet” för äldreboende på goteborg.se. För samtliga stadens 
äldreboende bör det finnas tydliga exempelbilder inifrån del olika typerna av lägenheter som 
boendet erbjuder, samt planritning med mått. För den som vill se hur en lägenhet ser ut är man 
idag hänvisad till ett fysiskt besök. Bilder på gemensamhets lokaler och ytor inne som ute för att 
få en komplett bild av boendet. Förslaget syftar till att korta ned ledtidern i äldreboende-
förmedlingen samt underlätta flyttprocessen för de som ska flytta in på äldreboende och deras 
anhöriga. Samtliga äldreboenden i Göteborg behöver delta för framtagandet, tillsammans med 
KoM och Intraservice. Beroenden finns till tjänsteplan kommunikation för den tekniska 
lösningen för att visualisera på webben, och är avstämt med tjänsteansvarig för 
verksamhetsområde demokrati och kommunikation. Göteborgs äldreboenden behöver enas och 
vara överns om ”hemnets” struktur, innehåll, förvaltning. Ett förarbete behöver göras innan 
lösningen kan visualiseras på webben. 
 

1.3 Målgrupper 
Målgrupperna för e-tjänsterna är kommuninvånare, personal inom socialtjänsten samt personal 
på kontaktcenter i Göteborg Stad. 

Målgrupp IBIC äldreomsorg och funktionshinder är biståndshandläggare, omsorgshandledare, 
undersköterskor, stödassistenter, stödpedagoger, vårdbiträden, enhetschefer, cirka 12 000 
användare. 

Målgrupper som kommer dra nytta av förslaget systemstöd för BmSS är personer med beslut om 
BmSS, ca 400 personer per år. 

Målgrupp SPINK är medarbetarna (ca 14 personer), handläggare inom IFO/FH i SDF (ca 1300 
personer), förvaltningen för inköp och upphandling, sektorchefer IFO/FH. 
 

1.4 Krav 
För samtliga initiativ gäller att de säkerhetsbehov som sekretessen i Socialtjänstlagen samt 
Hälso- och sjukvårdslagen ska följas. Utöver dessa har till exempel Offentlighet- och 
sekretesslagen, Förvaltningslagen, Dataskyddsförordningen, Patientdatalagen, Arkivlagen, 
påverkan på områdets behov av säkerhet och sekretess. Kommunens riktlinjer för 
informationssäkerhet påverkar centralt som lokalt i stadsdelarna.  
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1.5 Risk 
För samtliga initiativ kan det innebära en risk när förändrings och utvecklingsarbete pågår under 
samma period och som kräver omfattande resurser i förberedelse, planering, genomförande och 
nyttorealisering och uppföljning av nyttor.  

Beroende finns mellan tjänsteplan operativ inköp med ledning, styrning och uppföljning och 
vård och omsorg, där båda tjänsteplanerna beräknat medel för utveckling av SPINK men även 
för initiativet BmSS som har närliggande behov av systemstöd.  

Det finns alltid en risk när utvecklingsintiativ har påverkan på flera tjänsteområden, exemplevis 
äldreboendeplanering. När tjänsteplanerna bearbetas i respektive forum kan olika prioriteringar 
göras och påverkan kan bli stor om forumen prioriterar olika. 
 

1.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för informationsklassning och 
hantering i IT-stöden enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet. 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet grundsäkerhetsnivå 
1-2. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om 
förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. Informationskartläggning behöver göras för respektive 
utvecklingsintiativ i samband med uppstart.   

 

1.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Det är strategiskt viktigt för Göteborg att ge medborgarna ökad tillgänglighet, service, trygghet 
och säkerhet. Det är viktigt att ge medarbetare optimala verktyg i sitt dagliga arbete för att 
förbättra kommunikation och samverkan och vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå målet ”En 
vård och omsorg som ger service, vård och omsorg med rätt kvalitet och förutsättningar för ett 
självständigt liv.” 

I stadens budget 2017 och 2018 framgår att ”målet att bygga ikapp behovet av boenden med 
särskilt stöd ska säkerställas”. Att ha en tjänst för att samordna, planera och förmedla bostäder 
behövs och kommer att kvalitetssäkra och effektivisera förmedlingsprocessen och 
förhoppningsvis leda till snabbare förmedlingar. 
Social resurs, Äldreboendesamordning och Samlad placerings och inköpsfunktion för sektor 
IFO-FH (SPINK) arbetar också med förmedling/placering i staden – det finns troligen delar som 
kan systematiseras på liknande sätt. Inom tjänsteplan operativt inköp finns ett behov identifierat 
att anpassningar till och förändringar av befintliga e-handelssystem och IT-stöd för ekonomisk 
uppföljning kommer att krävas. Här finns synergieffekter kopplade till ledning, styrning och 
verksamheternas behov när det gäller SPINK, men kan vara aktuellt även för BmSS och 
Äldreboendesamordningen. 
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1.8 Förväntade nyttor  
e-Tjänster:  

• enklare för medborgaren att ansöka dygnet runt årets alla dagar 

• tidsbesparande, minskad administration och sårbarhet 

• mindre miljöpåverkan 

IBIC: 

• informationsöverföringen utgår från enhetlig och entydig terminologi 

• minskad dubbeldokumentation  

• bättre underlag för planering och genomförande av beslut och insatser 

• uppföljning på individnivå 

• verksamhetsuppföljning som är jämförbar på lokal, regional, och nationell nivå 

Systemstöd för BmSS: 

• kvalitetssäkra och effektivisera förmedlingsprocessen för bostad med särskild service 

• informationen blir tillgänglig för berörda personer genom behörigheter 

• bättre möjlighet till statistik 

• rättssäkerhetssynpunkt – alla personer med beslut hanteras i samma struktur 

SPINK: 

• att kostnader för köp av huvudverksamhet från externa leverantörer ska sänkas  

• den sammanlagda tidsåtgången för att hitta en godkänd och lämplig leverantör ska 
minska med i genomsnitt 2–3 timmar per ärende. 

Äldreboende ”hemnet”: 

• korta ned ledtidern i äldreboende-förmedlingen samt underlätta flyttprocessen för de som 
ska flytta in på äldreboende och deras anhöriga. 

 

Nyttor för att höja användarupplevelsen, förbättra användbarheten, förbättra arbetssituationen för 
målgrupperna, och att lättare hitta information. 

2. Socialtjänst – genomföra socialtjänst  
2.1 Identifierat behov 
Här beskrivs identifierade behov inom socialtjänstens genomföra socialtjänst i stadens 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2014 om att anta programmet Attraktiv Hemtjänst 
med de övergripande målen att brukarnas inflytande och självbestämmande skall öka och att 
medarbetarna i hemtjänsten skall uppfatta yrket attraktivt. Målet att Göteborgs Stad ska införa tio 
nya välfärdstekniktjänster till 2022.  
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2.2 Förändringsinsats 
I projektet för Attraktiv hemtjänst ingick uppdraget att upphandla för digitalisering av 
trygghetslarmskedjan. Upphandlingen har innefattat nedanstående och avslutades sommaren 
2017 och under hösten 2017 och våren 2018 pågår acceptanstester. 

• Hub/Gateway (digital trygghetstelefon). Grundlösning bestående av intelligent Hub som 
klarar av talkommunikation med full duplex samt call-back. Ersätter de analoga 
trygghetstelefonerna.  

• Tjänsteplattform. Dispatcher med logik dit Hub och Tillval kopplar upp sig för insamling 
och lagring av data, analysering/anpassning av data och vidareförmedling av data till en 
larmcentral eller direkt till personal (ex. mobiltelefon). Leverantören blir drivande att 
tillsammans med Göteborgs Stad knyta ihop alla produkter och lösningar i ett ekosystem 
för att skapa framtidens äldreomsorg.  

I upphandlingen fanns sex optioner för olika tillval utöver själva trygghetslarmet/ 
trygghetstelefonen. 

1. GPS-larm som gör det möjligt för den enskilde att röra sig fritt utomhus och larma 
vid behov.  

2. Tillsynskamera ( Trygghetskamera ) som gör att den enskilde kan få sin tillsyn 
tillgodosedd på distans utan att bli störd. 

3. Digitalt dörrlås. Med nyckelfria dörrlås som kan låsas upp med hjälp av en 
mobiltelefon slipper den enskilde lämna ut nycklar samtidigt som medarbetare 
sparar tid. 

4. Smartklocka för den enskilde som fortfarande är aktiv, gör att den enskilde kan 
samla/följa hälsovärden för bibehållen hälsa och kan larma vid behov utomhus.  

5. Video- och talkommunikation. Med tillsyn på distans dagtid kan den enskilde via 
dator, surfplatta eller mobiltelefon få tillsyn utan hembesök. Ger också möjlighet för 
den enskilde att ha ökad och förenklad kontakt med anhöriga och övriga sociala 
kontakter.  

6. Sensorer. Ett urval av sensorer som larmar vid oregelbundna händelser, till exempel 
om den enskilde ramlat, varit inaktiv en längre period eller lämnat bostaden.  

Förslag till prioritering från verksamheterna av framtagna behov är: 

1.Hub/digitalt trygghetslarm 

2. Plattform 

3. Digitalt dörrlås 

4. GPS-larm 

5. Bildsamtal (video/talkommunikation) 

6. Smartklocka+ sensorer 
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IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd. 

 

2.3 Målgrupper 
Samtliga brukare inom äldreomsorg (ordinärt- och särskilt boende), funktionshinder och hälso- 
och sjukvård. Uppskattningsvis 15 000 - 20 000 brukare. 

Medarbetare inom äldreomsorg (ordinärt- och särskilt boende), funktionshinder och hälso- och 
sjukvård. Uppskattningsvis 10 000 medarbetare. 

Trygghetsjouren, stadens gemensamma larmcentral. Uppskattningsvis 45 medarbetare. 
 

2.4 Krav 
För samtliga initiativ gäller att de säkerhetsbehov som sekretessen i Socialtjänstlagen samt 
Hälso- och sjukvårdslagen ska följas. Utöver dessa har till exempel Offentlighet- och 
sekretesslagen, Förvaltningslagen, Dataskyddsförordningen, Patientdatalagen, Arkivlagen, 
påverkan på områdets behov av säkerhet och sekretess. Kommunens riktlinjer för 
informationssäkerhet påverkar centralt som lokalt i stadsdelarna.  
 

2.5 Risk 
Införandet av varje tjänst innebär nya arbetssätt och möjligheter. Det ställs krav på både 
medarbetare och verksamheter. Till detta saknas en helt utbyggd IT-infrastruktur på 
äldreboenden samt i bostäder för särskilt service. I stort saknas fiber och WiFi att nyttja för 
digitala tjänster för personal och boende. Detta gör att verksamheterna inte kan bli digitala och 
det är allvarligt ur både ett säkerhets- och kvalitetsperspektiv. Här finns stora beroende till 
tjänsteplan IT samt Bredbandstategin – en infrastruktur för bättre service och likabehandling. 

Nuvarande organisation och finansiering för projektet Attraktiv hemtjänst upphör vid årsskiftet 
2017–2018. Arbetet skall nu fortsätta i ordinarie verksamhet vilket kan ställa större krav på 
verksamheterna vid implementering av upphandlade tjänster. Verksamheterna i stadsdelarna 
skall då bedriva ordinarie arbete / kärnverksamhet samt införa nya tjänster inom befintlig ram. 
Det kan påverka implementeringstakt och möjlighet till effektiva och lyckosamma införanden av 
kommande tjänster. 

Staden har idag inte en helt tydlig och sammanhållen organisation för arbetet kring 
välfärdsteknik inom vård och omsorg vilket också kan påverka möjlighet till stöd till 
verksamheterna och effektivt införande av välfärdstekniktjänster. 
Intraservice gör förändring i sin organistion och har anställt ett antal verksamhetsutvecklare som 
tillsammans med verksamheten kommer arbeta med införandet av välfärdstekniktjänster.  
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2.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för informationsklassning och 
hantering i IT-stöden enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet. 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet grundsäkerhetsnivå 
1-2. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om 
förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. Informationskartläggning behöver göras för respektive 
utvecklingsintiativ i samband med uppstart.   

 

2.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Det är strategiskt viktigt för Göteborg att genomföra digitalisering i verksamheterna för att ge 
medborgarna ökad tillgänglighet, service, trygghet och säkerhet.  En viktig del i 
digitaliseringsarbetet är också att ge medarbetare optimala verktyg i sitt dagliga arbete för att 
förbättra kommunikation, samverkan och att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta bidrar starkt till   
målet ”En Vård och Omsorg som ger service, vård och omsorg med rätt kvalitet och 
förutsättningar för ett självständigt liv.” 

 

2.8 Förväntade nyttor  
Sammanfattningsvis ska välfärdstekniklösningarna: 

• Underlätta och förbättra vardagen för individen, verksamheterna och medarbetarna 

• Ökat oberoende för den enskilde, bidrar till ökat välmående och kan skapa minskat behov 
av insats 

• Spara tid vid förflyttning i arbetet, restid 

• Ökad kvalité och effektivitet 

Nyttorealisering sker ute i verksamheten efter införda lösningar och förändrade arbetssätt och 
kan uppstå på olika sätt och efter olika tid. 

3. Socialtjänst – generellt stöd 
 

3.1 Identifierat behov 
Här beskrivs flera identifierade behov inom socialtjänstens generella stöd i stadens 
verksamheter. Behov som förenklar arbetssituationen för målgrupperna. 

För initiativen Treserva mobilt arbetssätt -appar och PluGo är pågående initiativ för att ge all 
personal inom äldre- och funktionshinderområdet som arbetar mobilt i utförarledet de verktyg 
och de resurser som de behöver för att utföra sitt uppdrag med kvalitet: att inte behöva hantera 
papper, att snabbt ha åtkomst till uppgifter om brukaren och de insatser som ska utföras och att 
också kunna verifiera att de är gjorda.  
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Utdata/uppföljning: Digitalisering av fler arbetsmoment och ökad kvalité på data i våra olika 
system ( PluGo, ViGo, IBIC, digitaliserad avvikelsehantering, SAMSA, ökat användande av 
Treserva i och med mobiliteten) gör att vi samlar stora mängder strukturerad information. 
Initiativet syftar till att tillgängliggöra den informationen på aggregerad nivå för medarbetare, 
beslutsfattare och medborgare. 

Tester/förstudier: Utvecklingen av tjänster, system och möjligheter går snabbare och 
verksamheternas behov kan förändras relativt snabbt. Under ett år kan det uppkomna flera 
intressanta initiativ från operativt forum, tjänsteforum eller andra grupper inom staden. 
Initiativen eller önskemålen handlar om att man skulle behöva göra en mindre förstudie, vill 
undersöka och ta reda på mer, ta fram underlag inför kommande tjänsteplans arbete, etc. 

Det kan uppkomma ett behov av att göra ett mindre test (POC, proof of concept) för att 
undersöka hur det blir i verksamheten för brukare och medarbetare. En test för att se om detta är 
något som verksamhetens har nytta av? Är det angeläget, är det genomförbart, vad är nyttan, vad 
kostar det, vad krävs för teknik?  

Inom tjänsteområde vård och omsorg är förslaget att avsätta medel för detta i kommande 
tjänsteplan, 1 miljon kronor per år. Pengarna kan enbart användas efter att underlag och 
beskrivning har tagits upp till beslut i tjänsteforum. Det är tjänsteforum som förfogar över 
användandet av medlen och syftet med uppdraget. 

 

3.2 Förändringsinsats  
IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet är belyst utifrån dessa tre perspektiv, tidig riskbedömning, 
riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. 
Detta har gjorts i det central projektet för Treserva mobilt arbetsätt samt planerings- och 
uppföljningssystemet, PluGo. Områdeschefer och lokalaprojektledare i stadesdelarna har 
informerats om det lokal arbets som ska göras kring arbetsmiljö. 

Treserva mobilt arbetssätt - appar: Satsningen startade 2014 och pågår och ingår i tjänsteplan 
vård och omsorg 2016–2019 samt handlingsplan för e-samhälle och programmet för Attraktiv 
hemtjänst. Utvecklingsinitiativet innebär ett brett införande av Treservas funktioner för mobilitet 
inom hemtjänst, boendestöd och personlig assistans. Införandet gäller appar, att skriva och läsa 
genomförandeplaner och daganteckningar, meddelandefunktion samt signeringslista.  
Signeringslistan är senarelagd, under början av 2018 görs en POC (proof of concept, en test) i en 
eller två stadsdelar.  

Apparna blir tillgängliga för alla verksamheter inom SoL- och LSS områdena inklusive externa 
utförare inom hemtjänsten. Projektet har försenats av försenade leveranser från leverantör, samt 
av stadens krav på säkerhetsverifiering av apparna och de åtgärder som behövde göras. Projektet 
har även påverkats av beslut om att införa LOV i hemtjänsten, då användningen av Treservas 
appar på förslag ska bli valbara för externa utförare. Under 2018 beräknar vi att breddinförande 
av apparna kan ske och projektet beräknas pågå till och med kvartal 1, 2019.  

Planering- och uppföljningssystemet (PluGo): Initiativet pågår och ingår i tjänsteplan 2016–
2019. Ett IT-stöd som hjälper verksamheten att planera, genomföra samt följa upp insatser och 
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tid. IT-stödet förutsätter ett mobilt arbetssätt, vilket ger medarbetaren en större flexibilitet, 
eftersom man har tillgång till korrekt och uppdaterad information oavsett var man befinner sig. 
IT-stödet skapar förutsättningar för både brukaren och medarbetaren för en kvalitativ och 
likvärdig verksamhet. Mobilt IT-stöd ökar också möjligheterna att följa upp på olika nivåer och 
ger ett bättre underlag att jämföra mellan stadsdelar. 

Vid halvårsskiftet 2018 beräknas den del av projektet vara klart, som omfattar hemtjänst och 
delar av funktionshinder och boendestöd. Planering för hösten 2018 och 2019 pågår tillsammans 
med verksamheterna när det gäller FH/ÄO.   

Båda ovanstående intiativ är viktiga verksamhetsutvecklingprojekt där förändringsarbetet kring 
nytt arbetssätt behöver ha minst lika stort fokus som de tekniska delarna. 

Utdata/uppföljning: Utdata och uppföljning är viktigt komponenter för verksamheten inte minst 
utifrån ledning och styrning.Initiativet är efterfrågat och syftar till att tillgängliggöra den 
informationen på aggregerad nivå för medarbetare, beslutsfattare och medborgare. 

Tester/förstudier: Inom tjänsteområde vård och omsorg är förslaget till förändringsinsats att 
avsätta medel för mindre förstudier, ta fram underlag, göra en POC på förslag som kommer från 
verksamheten 1 miljon kronor per år. Pengarna kan enbart användas efter att underlag och 
beskrivning har tagits upp till beslut i tjänsteforum. Det är tjänsteforum som förfogar över 
användandet av medlen och syftet med uppdraget. 

 

3.3 Målgrupper 
Målgrupp för mobilt arbetssätt Treserva är personal inom hemtjänsten samt boendestödjare och 
personliga assistenter inom alla stadsdelar. Omfattar 3 500 användare.  
 
Målgruppen för planerings- och uppföljningssystemet och mobilt arbetssätt Treserva omfattar 
potentiellt cirka 10 000 användare om man räknar in särskilt boende samt hela IFO/FH, omfattar 
cirka 18 000 brukare. Tillkommer även äldreboendena ökar målgruppen ytterligare. 

Målgrupp för utdata/uppföljning och test/förstudier är hela socialtjänsten/hälso-och sjukvården. 
 

3.4 Krav 
För samtliga initiativ gäller att de säkerhetsbehov som sekretesskrav i Socialtjänstlagen samt 
Hälso- och sjukvårdslagen ska följas. Utöver dessa har till exempel Offentlighet- och 
sekretesslagen, Förvaltningslagen, Dataskyddsförordningen, Patientdatalagen, Arkivlagen, 
påverkan på områdets behov av säkerhet och sekretess. Kommunens riktlinjer för 
informationssäkerhet påverkar centralt som lokalt i stadsdelarna.  
 

3.5 Risk 
Om pågående initiativ skulle stoppas kommer målen i handlingsplaner och program inte uppnås. 
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3.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för informationsklassning och 
hantering i IT-stöden enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet. 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet grundsäkerhetsnivå 
1-2. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om 
förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. Informationskartläggning behöver göras för respektive 
utvecklingsintiativ i samband med uppstart.   

 

3.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Det är viktigt för Göteborg att vara med på denna digitaliseringsresa, för att ge medborgarna 
ökad tillgänglighet, service, trygghet och säkerhet. Det är också viktigt att ge medarbetare 
optimala verktyg i sitt dagliga arbete för att förbättra kommunikation och samverkan och vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

 

3.8 Förväntade nyttor  
Treserva appar, PluGo: 

• personal behöver inte hantera papper 

• snabb åtkomst till uppgifter om brukaren och dess insatser och kan verifiera att de är 
utförda 

• informationssäkert och ger ökad delaktighet för brukaren 

• minskad inläsning av dokumentation 

Test/förstudier: 

• genom tester/förstuider kunna ta fram bättre underlag till kommande tjänsteplan 

Utdata/uppföljning: 

• bättre underlag för uppföljning, ledning och styrning 
 

4. Kommunal hälso- och sjukvård  
 

4.1 Identifierat behov 
Här beskrivs identifierade behov inom kommunal hälso- och sjukvård.  

Journalsystem för hälso- och sjukvård: Stadens nuvarande system för hälso- och sjukvård 
(Medidoc) är föråldrat och utvecklas inte längre hos leverantören. 

Tränings- och instruktionsverktyg för hälso- och sjukvårds personal: Inom kommunal 
hälso- och sjukvård i Göteborgs stad finns ett stort behov av ett tydligt och pedagogiskt verktyg 
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som ska användas för att visa och instruera patienter/brukare och medarbetare. Denna plattform 
ska göra det möjligt att kommunicera instruktioner på ett tydligt sätt, vilket i dagsläget saknas. 

Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter behöver arbeta via ett 
modernt digitalt verktyg där möjlighet till individanpassning har stor betydelse. Dels vid direkt 
instruktion till patient men också vid instruktion till berörd personal som arbetar med stöd och 
hjälp för patienten.  

Individanpassning innebär att det finns behov att kunna påverka innehållet i övningsbanken. Det 
finns också ett behov av att med rörliga bilder kunna visa tydliga instruktioner gällande träning 
och utförande av olika ADL-situationer, samt hur personal ska hjälpa/stödja patienter vid t.ex. 
förflyttningar. I dagsläget används tecknade stillbilder med hjälptext vilket inte säkerställer att 
mottagaren har full förståelse för innehållet i informationen/instruktionen. Rörliga bilder skulle 
medföra tydlighet för både patienten samt för personal.   

Digital signeringsmöjlighet i samma plattform skulle även kunna utgöra ett komplement till 
befintligt sätt att kontrollera att träning/behandling görs enligt ordination. Där man på ett bättre 
sätt säkerställer följsamhet.  

 

4.2 Förändringsinsats  
Förändringsinsatsen omfattar två utvecklingsinitiativ. 
ViGo, verksamhetssystem för hälso- och sjukvården: Satsningen är beslutad och påbörjades 
2013 och ingår i tjänsteplan Vård och omsorg 2016–2019. Denna beskrivning är en fortsättning 
för tjänsteplan 2019–2021. Införandet av ett nytt journal- och verksamhetssystem, ViGo för den 
kommunala hälso- och sjukvården inklusive ungdomsmottagningarna och psykologenheten. 

Det var inte varit möjligt att starta piloten i januari 2017 som planerat, till stor del beroende på 
försenade tekniska leveranser. Styrgruppen för projektet beslutade att piloten kan starta först när 
alla lagstadgade krav och kraven på patientsäkerhet är uppfyllda. Systemet leveransgodkändes av 
styrgruppen 26 oktober 2017, vilket innebär att projektet nu planerar för en pilot april 2018. 
Utvecklingsinitiativet beräknas pågå till och med 2019. Leverans av nytt verksamhetssystem 
kommer att kräva en utveckling av systemet utifrån framtida kommande krav från 
verksamheterna. Verksamheten har lyft fram behovet av att de som arbetar i både ViGo och 
Treserva ska kunna se/dela patientinformation mellan utförare och hemsjukvård. Ett arbete 
kommer att behöva ske för att kartlägga behov och föreslå, samt utveckla en lösning för detta.  
IT-stöd och arbetsmiljö, ViGo 
Medarbetarperspektivet är belyst utifrån dessa tre perspektiv, tidig riskbedömning, 
riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av befintliga IT-stöd. Piloten 
kommer göra riskanalyser som underlag inför breddinförandet. 

 

Tränings- och instruktionsverktyg för hälso- och sjukvårds personal: Ett verktyg för att 
skapa och visa rörliga eller stillbilder avseende instruktioner till patient, t.ex. (tränings) övningar, 
(tränings) rörelser mm. Önskvärt att verktyget även innefattar digitala signeringar. Smidig 
hantering underlättas även av integration mot journalsystem. Detta kräver mobilt 
visningsverktyg, t.ex. läs-/surfplatta, smartphone eller bärbar dator med internetuppkoppling.  
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Även en helt isolerad lösning (utan integrationer) skulle ändå innebära acceptabla nyttoeffekter. 
Önskvärt med följande funktioner: 

• Digitalisera signeringslistor/ordinationslistor/medicinlistor för att effektivare följa upp 
och upptäcka brister vid ordinationer. 

• Visuella träningsprogram och instruktioner genom appar/dator/web 

• Visuella förflyttningsinstruktioner 

• Utförande: Införskaffande av tekniska hjälpmedel såsom tex aktiva skärmar, 
programvaror, iPad. Utvecklande av app och/eller webbaserade instrument. Undersöka 
befintliga lösningar på marknaden.  

IT-stöd och arbetsmiljö 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas i det fortsatta arbetet utifrån dessa tre perspektiv, 
tidig riskbedömning, riskbedömning vid upphandling, riskbedömning vid uppdatering av 
befintliga IT-stöd, om utvecklingsintiativet beslutas. 

 

4.3 Målgrupper 
Målgrupp för ViGo är all hälso- och sjukvårdspersonal i hemsjukvården inklusive 
ungdomsmottagningarna och psykologenheten är målgrupp för verksamhetssystemet, cirka 1 200 
personer. 

Målgrupp för tränings- och instruktionsverktyg är patienter inom kommunal hälso- och sjukvård 
ca 9000. Hälso- och sjukvårds personal ca 1000, vård och omsorgspersonal inom särskilt som 
ordinärt boende ca 10 000. 

 

4.4 Krav 
För samtliga initiativ gäller att de säkerhetsbehov som sekretessen i Socialtjänstlagen samt 
Hälso- och sjukvårdslagen ska följas. Utöver dessa har till exempel Offentlighet- och 
sekretesslagen, Förvaltningslagen, Dataskyddsförordningen, Patientdatalagen, Arkivlagen, 
påverkan på områdets behov av säkerhet och sekretess. Kommunens riktlinjer för 
informationssäkerhet påverkar centralt som lokalt i stadsdelarna.  

 

4.5 Risk 
För ViGo finns fortsatt en viss risk att leverantören har svårighet att leverera återstående 
leveranser enligt beslutade tidplan, samt att det kan vara svårt att rekrytera hälso- och 
sjukvårdspersonal inför utbildning/breddinförande i stadens verksamhet. 

För tränings- och instruktionsverktyg, finns en risk att verksamheten inte kan leva upp till det 
politiska målet att arbeta med personcentrerad vård. Detta då förslaget bland annat möjliggör en 
ökad delaktighet hos patienten. 
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4.6 Säkerhetsnivå 
Respektive verksamhet är ägare till sin information och ansvarar för informationsklassning och 
hantering i IT-stöden enligt stadens gällande styrdokument för informationssäkerhet. 
Bedömningen är att förändringsinsatsen följer stadens informationssäkerhet grundsäkerhetsnivå 
1-2. Utifrån verksamhetens behov och krav kan säkerhetsnivån behöva justeras. Beslut om
förhöjd säkerhetsnivå tas i tjänsteforum. Informationskartläggning behöver göras för respektive
utvecklingsintiativ i samband med uppstart.

4.7 Strategisk betydelse; koppling till politiska mål/uppdrag, 
verksamhetsmål/uppdrag 

Det är strategiskt viktigt för Göteborg att vara med på denna digitaliseringsresa, för att ge 
medborgarna ökad tillgänglighet, service, trygghet och säkerhet. Det är också viktigt att ge 
medarbetare optimala verktyg i sitt dagliga arbete för att förbättra kommunikation och 
samverkan och vara en attraktiv arbetsgivare. 

4.8 Förväntade nyttor 
ViGo: 

• att nödvändig och strukturerad information finns tillgänglig för legitimerad personal

• beslutsfattare och chefer får verktyg för att fortlöpande följa upp verksamhetens kvalité
och säkerhet.

• finns heltäckande beslutsunderlag verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning

Tränings- och instruktionsverktyg: 

• säkrare kommunikation mellan olika professioner samt ökad tydlighet

• minskad risk för avvikelser och större följsamhet

• minskad risk för handhavandefel

• mer lätttillgänglig och lättförstålig information

• rehab får en bättre översyn av patientens rehabilitering samt ökad effekt och säkerhet i
arbetet.
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