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1 Översikt - Ekonomi 

  

Intraservice resultatet för 2018 var plus 53,9 miljoner kronor, som i enlighet med 

riktlinjerna för kommungemensamma tjänster återbetalades till berörda bolag och 

förvaltningar. Av de 53,9 miljoner kronor avsåg utvecklingsinitiativen 34,2 miljoner 

kronor och vidmakthållande 19,7 miljoner. Av kostnadsminskning för utveckling på 

34,2 miljoner kronor var 28,8 miljoner känd vid prognos 3 sedan tillkom 8,4 miljoner 

vid bokslutet. 

Efter justering mot kund var resultat totalt för Intraservice plus 1,3 miljoner kronor som 

till största del bestod av kommunbidrag för ett uppdrag gällande samordning av 

avsaknad av personnummer (flyktning med LMA kort) i kommunala verksamheter, som 

förvaltningen inte genomförde 2018. 

Det positiva resultatet inom utvecklingsinitiativen berodde bland annat på att projekt 

inte startade enligt plan, att rekrytering av rätt kompetenser inte följde tidplan och 

sänkta kostnader genom konsultväxling. Vilket innebar att utvecklingsinitiativ utfördes 

främst med egen personal istället för med konsulter 

Inom verksamheten Ekonomi/Ledning och styrning stod förseningar inom 

utvecklingsinitiativ för den största avvikelsen. Vilket gav konsekvenser med en lägre 

etableringstakt av dataskyddsenheten och att man senarelade införande av 

personuppgiftsregistret samt LIS-projektet. Man fortsatte att ha fokus på att rekrytera 

personal samt förbereda upphandlingar av konsulter. 

IT gick från att köpa in kompetens och leverans av integration till att rekrytera och 

leverera med egen personal. Vilket ledde till kostnadseffektivitet samt att man fick 

bättre kontroll. Under oktober och november hade man fortsatt hög personalomsättning 

och minskade kostnader för planerade arbeten med Gothnet. 

Inom Utbildning/Välfärd var man försenade i utvecklingsprojekten. Dock ökade man 

tempot i vissa projekt med mindre konsultinsatser. 

Prognososäkerheten för utvecklingsinitiativen är en fråga att arbeta vidare med. Utan en 

bra prioritering och planering vad gäller till exempel resursförsörjning till projekten 

finns risken att det fortsätter att vara stora avvikelser jämfört med förväntade leveranser 

enligt tjänsteplan. 
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Kostnader för vidmakthållande och utveckling  

I tabell nedan synliggörs budget, prognos 3 samt utfall per tjänsteområde med 

uppdelning mellan vidmakthållande och utveckling. 

 

I bilaga 1 framgår kostnaden per tjänst. 

Kostnader per kundgrupp  

I tabellen nedan framgår kostnad för respektive kundgrupp. 

 

I bilaga 2 framgår kostnad för respektive förvaltning och bolag. För mer fördjupad 

information kan du besöka http://volymrapport.goteborg.se där det bland annat framgår 

kostnad per tjänst för enskild kund. 
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2 Översikt - Tjänster 

Under året har en mängd olika utvecklingsinitiativ inom tjänsteplan 2018–2020 

pågått och här är en övergripande sammanställning. 

Övergripande för alla tjänsteområden är övergång till de två nya nämnderna, förskole- 

och grundskolenämnden. Under året har det varit stort fokus på att förbereda de 

kommungemensamma interna tjänsterna för övergången från tio stadsdelar till de två 

nya stora enheterna inom skolan. Förutom att system har anpassats har också en helt ny 

nätverksdesign rullats ut på samtliga för- och grundskolor vilket innebär en bättre 

struktur och en mer framtidssäkrad miljö. I samband med övergången har också ett 

omfattande arbetet genomförts med att säkerställa följsamhet till den nya 

dataskyddsförordningen (DSF). 

 

Tjänsteområde Ekonomi  

Under året har en ny tjänst, Redovisningstjänster, etablerats vilket innebär att vi har 

samlat den ekonomiska redovisningen för stadsdelarna och förskole-och 

grundskoleförvaltningarna på Intraservice. Etableringen genomfördes i två steg, där en 

första grupp av medarbetare flyttade till Intraservice 1 juli i samband med att de nya 

nämnderna bildades och nästa grupp kom 15 oktober för att arbeta med stadsdelarna 

redovisning. 

Efter övergången blev det tydligt att ekonomi- och inköpsfrågornas organisering och 

gränssnitt mellan förskole- och grundskola och stadsdelsförvaltningarna inte var 

färdiga. Detta medförde under hösten stora problem med stadens fakturaflöden. Fokus 

2019 är övergång till processorienterat arbetssätt och att förbereda en process för 

anslutning av nya kunder. 

Inom ekonomiområdet har flera rekryteringar genomförts under 2017–2018 både för att 

hålla nere kostnader genom konsultväxling, bemanna centrala processledarroller men 

också för att behålla kunskap och kontroll över projekt internt i staden. 

 

Tjänsteområde Operativt inköp 

Arbete med att ansluta leverantörer till elektroniska fakturahantering har pågått under 

hela året och fördelning är nu ca 78 procent e-faktura och resterande 22 procent 

pappersfaktura. Arbetet att nå lagkravet på 100 procent fortsätter under våren då den 

nya lagen träder i kraft 1 april. 

Projektet att kartlägga förvaltningarnas process och organisation kring det operativa 

inköpet är avslutat. Engagemang och deltagande har varit stort. Slutrapport och 

presentationer finns på Intranätet, under Intraservice tjänster område ekonomi och 

operativt inköp. 

Förstudier för utveckling av uppföljningsmöjligheter och utveckling av tjänsteköp tog 

en liten annan vändning än planerat eftersom inköp-och upphandlingsförvaltningen 

genomförde en upphandling av ett systemstöd för att göra uppföljning av inköp. Vår 

förstudie minskade då i omfattning och kommer att fortsätta under 2019 med dessa nya 

förutsättningar som grund. 

 

Tjänsteområde HR 

Inom projektet förbättra och underlätta den löneadministrativa processen genomfördes 

under året två piloter av kompetensutvecklingsprogram för chefsstöd. Piloterna riktade 
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sig till äldreomsorgen samt förskolan. Målet med programmet var att chefer upplever 

bättre stöd och service kring arbetet i de stödjande processerna för att de ska kunna 

fokusera mera på kärnverksamheten och att chefsstödsrollen möter chefers behov och 

på sätt underlätta vardagen för chefer. Utvärdering av piloterna var mycket positiva och 

tjänsteforum ställer sig bakom ett fortsatt införande under 2019. 

Ett beslut om att införa en förmånsportal för att synliggöra och administrera förmåner 

har tagits och under hösten har projektet tagit fram en kravspecifikation samt genomfört 

en upphandling. 

Förmånsportalen ska bidra till målen enkel och effektiv service, digitalisering, attraktiv 

arbetsgivare samt förbättrad hälsa. 

Modellen för att stödja arbetet med kompetensutveckling för medarbetare inom 

äldreomsorgen har förbättrats. Verktyget har utvecklats och gjorts enklare för att skapa 

förutsättningar för enhetschefer att arbeta med kompetensmodellen. 

 

Tjänsteområde IT-tjänster 

Området IT-tjänster är till stor del möjliggörande för andra tjänsteområden. Därför får 

förändrade inriktningar inom andra områden stor påverkan på tjänsterna. Exempel är 

Office365 som tar resurser från IT-arbetsplats, nya förvaltningar inom 

utbildningsområdet som tar resurser från systemintegration, IT-arbetsplats samt IT-

säkerhet och mobilt arbetssätt inom Vård och omsorg som tar resurser från IT-säkerhet 

och IT-arbetsplats. 

Under året har vi tagit ett viktigt första steg i en förändring av styrningen av tjänsten IT-

arbetsplats. Genom klient som tjänst går vi över till enhetspriser på klienttyp vilket 

innebär en tydlig beskrivning av pris och egenskaper så att verksamheterna själva kan 

jämföra och värdera nyttan. Dessutom medför tjänsten att vi får en säkrare 

miljöåtervinning och en mycket förenklad hantering för beställaren. 

Ett nytt ramavtal för antivirus är upphandlat och under hösten har utrullning av nya 

skyddet gått ut till ca 45 000 klienter. 

Från 1 januari hanterar Intraservice E-tjänstekort (SITHS-kort) för staden och för hela 

Västra Götaland. Vårt arbete har inriktats på att underlätta fotografering och utlämning 

av korten så mycket som det går. Vi har besökt verksamheterna och varit på plats för 

medarbetare som tex arbetar natt för att fånga in behov och för att förenkla hanteringen. 

Strax innan sommaren blev ramavtalet för stadsnätet klart. En arbetsgrupp från IT har 

tillsammans med Inköp- och upphandlingsförvaltningen arbetat fram ett underlag som 

väl motsvarar kraven från stadens bredbandsstrategi. Vinnande bud gick till Tele2 och 

avtalet börjar gälla 1 januari 2019. 

Under året som har gått har en hel del tid och resurser ägnats åt migrering för de nya 

skolnämnderna. En helt ny nätverksdesign har rullats ut på samtliga för- och 

grundskolor vilket innebär en bättre struktur och en mer framtidssäkrad miljö. 

Ett arbete att ta fram en tydlig definition av Digital arbetsplats har pågått. Digital 

arbetsplats är betydligt mer än Office365. Definitionen har tagits fram och börjat 

kommuniceras i staden för samsyn och förståelse kring området. Ett utkast till strategi 

är framtaget som tar helhetsperspektivet och utgår från stadens behov och sätter 

användaren i fokus. Flertalet av de strategiskt värdeskapande områden som vi kommer 

att arbeta vidare med för att lyckas med vår interna digitalisering för stadens 

verksamheter är identifierade. Ett arbete tillsammans med HR är redan uppstartat med 

fokus på den digitala arbetsmiljön 

En ledningsprocess för effektiv och kvalitetssäkrad informationshantering är framtagen 
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och en ny teknisk lösning för grunddata, så kallad masterdata, är genomförd. Inom 

server och datalagring fortsätter arbetet med att konsolidera kommungemensam IT. 

 

Tjänsteområde Kommunikation 

Under 2018 ökade antal besökare på stadens officiella webbplats med 15% jämfört med 

året innan. Ca hälften av användarna når webbplatsen via mobilen resterande genom 

fasta enheter och läsplattor. Under året har 16 nya e-tjänster för medborgarna lanserats 

och stadens digitala tidning Vårt Göteborg har fått en modernare design. 

Stadens medarbetare har nu tillgång till 266 e-tjänster, en ökning under året med 44 nya 

e-tjänster, så som tex semesterväxling. 

För en mer sammanhållen och tydligare kommunikation i staden har nya gemensamma 

mallar tagits fram och en ny struktur på sidan Hela Staden publicerats med nya 

temasidor och ny sökfunktion. 

Initiativet kring förenklad beställning för chefer och chefsstöd har arbetat fram ett 

koncept som ska testköras under våren 2019. 

Inom telefoni pågår ett arbete tillsammans med Konsument- och medborgarservice för 

att förbereda för ett avtalsbyte. Staden har fått tre nya verksamheter under året och 

ekonomiska besparingar har skapats genom att rensa 2400 inaktiva mobilabonnemang. 

 

Tjänsteområde Ledning och styrning 

Ersättning av LIS och framtagandet av nytt ärendehanteringssystem kommer att kräva 

mycket resurser. Projektet hade flera planerade insatser under 2018 och har därför varit i 

uppstartsfasen längre tid än beräknat. Under året har man genomfört en förstudie och 

brutit ut synpunktshantering, e-arkiv och ärendehantering till egna projekt. 

En ny enhet dataskyddsförordningen har byggts upp under året och är i slutet av 2018 

fulltalig. Dataskyddsombudens fokus har varit att vara rådgivande och stödjande till 

sina respektive förvaltningar och bolag. Det granskade arbetet avseende förvaltningars 

och bolags arbete med följsamhet mot dataskyddsförordningen kommer att påbörjas 

under 2019. 

Ett nytt systemstöd för personuppgiftshantering har upphandlats under året och ska 

implementeras under 2019. 

Införande av ett kommungemensamt beslutsstöd har pausats och projektet kommer att ta 

ett omtag. Inriktningen är att det kommer att bli en intern tjänst (ej kommungemensam) 

och nytt direktiv är framtaget. 

 

Tjänsteområde Utbildning 

 

Anpassningen av system och tjänster till de två nya skolnämnderna, förskole- och 

grundskolenämnder har löpt på enligt plan och är nu avslutad. Samverkan med berörda 

verksamheter som tex elevhälsan, har fungerat mycket bra och har varit en 

framgångsfaktor. I samband med anpassningen gjordes även förändringar till följd av 

den nya dataskyddsförordningen vilket har lett till en säkrare personuppgiftshantering 

och effektivisering av flera system. 

Upphandlingen av nytt elevadministrativt system för alla skolformer 0–19 år har löpt på 

enligt plan. De nya tjänsterna möjliggör en minskad administrativ belastning samtidigt 

som det ökar rättssäkerheten och möjligheten till insyn och inflytande från 
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medborgarna. Den nya tjänsten skapar också ett bättre underlag för planering och 

uppföljning av verksamheterna. 

Utveckling av den digitala lärmiljön för elever, lärare och vårdnadshavare har påbörjats. 

Syftet är att få bättre underlag för styrning, planering, uppföljning och bättre samverkan 

med hemmet. Lärmiljön ska också stödja ett individanpassat lärande och göra det 

möjligt att bättre samverka med hemmet och andra aktörer. 

 

Tjänsteområde Vård och omsorg 

Inom välfärdsområdet har arbetet med att leverera välfärdstekniktjänster inom ramen för 

attraktiv hemtjänst fortsatt och har utökats till att omfatta hela välfärdsområdet, enligt 

stadsdelarnas önskan. För att samordna arbetet, öka takten i införandet och ge stöd till 

verksamheterna har nya funktioner inrättats, bland annat har en planeringsledare 

rekryterats för att leda arbetet med att införa ett nationellt systematiskt arbetssätt, IBIC 

(Individens behov i centrum) i socialtjänsten. 

Arbetet med att ta fram tjänster som stödjer införandet av LOV (lagen om valfrihet) 

blev klart inom hemtjänsten under våren. Projektet att införa LOV har pågått under hela 

2018 och beräknas vara klart under första kvartalet 2019. 

Hemtjänsten har fått ett nytt systemstöd för planering och uppföljning (PluGo). 

Personalen får tillgång till smartphones med applikationer för ett mobilt arbetssätt. 

Systemet kopplar ihop uppgifter om brukare och beviljad tid med schema och 

tillgängliga kompetenser och skapar en dagsplanering för brukare och personal. 

Dagplanering skickas till en app. som ger undersköterskorna tillgång till information i 

realtid och där de också registrerar insatser och utförd tid, vilket sedan blir underlag för 

uppföljning. 

Inom mobilt arbetssätt har ett pilotprojekt testat en app. för att hantera meddelande och 

dokumentation kopplat till Treserva. Genom appen i en mobil enhet får medarbetarna i 

hemtjänsten tillgång till korrekt och aktuell information och de kan också uppdatera 

informationen direkt på plats hos brukaren. 

Pilotinförande av e-tjänster, ansökan om försörjningsstöd och ansökan om ekonomiskt 

bistånd, där medborgaren kan följa sitt ärende har genomförts. 

För både mobilt arbetssätt och planerings- och uppföljningsstödet har nyttor tagits fram. 

Gemensamt enades man om kontinuitet hos brukaren, mer utförd tid av beviljad tid. En 

tredje nytta som ska mätas i medarbetarenkäten med en fråga om attraktiv arbetsgivare. 

 

För dig som vill veta mer se varje tjänsteområdes beskrivning. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

Inom området fortsätter arbetet med att ansluta fler leverantörer till elektronisk 

fakturahantering. Vi ser en fortsatt ökning av e-fakturor som kommer in till stadens 

förvaltningar och bolag. För 2018 är fördelningen cirka 78 procent e-faktura och 22 

procent pappersfakturor. 

Flera av de utvecklingsinitiativ som genomförts och påbörjats inom område operativt 

inköp görs i nära samarbete med nämnden för inköp och upphandling. Resultaten från 

utvecklingsinitiativen ger stadens organisationer möjlighet att säkerställa att inköp 

genomförs korrekt effektivt. Under 2018 har till exempel en modell tagits fram för hur 

respektive organisation kan skatta sitt behov av inköpsorganisation samt ett antal förslag 

på lämpliga sätt att organisera sig. En utmaning för Intraservice är att kommunicera 

resultaten av utvecklingsinitiativen till resten av staden så att de kommer till nytta. 

I tjänsteplan 2018 hade vi sex utvecklingsinitiativ. 

Process- och organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens: Projektet 

levererade enligt plan, i tid och med färre nyttjade konsulttimmar än beräknat. 

100 procent e-faktura: Arbetet blev något fördröjt i väntan på beslut på nationell nivå. 

Större delen av arbetet att nå lagkravet 100 procent e-faktura genomförs våren 2019. 

Förstudier, utveckling tjänsteköp och utveckling av uppföljningsmöjligheter: 

Förstudierna drog i gång i augusti och levererades innan jul. Förstudien om utveckling 

av uppföljningmöjligheter tog en lite annan vändning än väntat eftersom inköp- och 

upphandlingsförvaltningen under 2018 genomförde en upphandling av ett så kallat 

spendanalysverktyg, ett it-stöd för att göra uppföljning av inköp. Det innebar att 

förstudien inom tjänsteområdet avgränsades betydligt. Det IT-stöd som upphandlats 

kommer med stor sannolikhet vara ett verktyg som hela staden kan använda. Avtalet är 

skrivet så att fler kunder kan kopplas på. Förstudien minskade därmed i omfattning och 

kunde lägga en grund utifrån de nya förutsättningarna för det projekt vi startar med 

samma mål under 2019. Båda förstudierna fortsätter som projekt under 2019. 

Automatiserad användaradministration: Initiativet att automatisera 

användaradministrationen är helt beroende av ett projekt inom område IT. Detta projekt 

var inte i gång och vi bedömde att det inte är lämpligt att använda Proceedo som pilot, 

eftersom vi har cirka 12 000 användare i systemet. Vi tog istället fram en rutin för hur vi 

kan göra stickprovskontroller av användarhanteringen.  

Kommungemensam tjänst upphandlingsverktyg: Redan under våren 2018 såg vi att 

Intraservice inte kommer hinna med att genomföra detta projekt, varför vi flyttade det 

till tjänsteplan 2019. 

Ett par rekryteringar genomförts under 2018 för att både hålla nere kostnaden genom 

konsultväxling, men även att behålla kunskap och kontroll över projekt internt i staden. 

Fokus framåt är att vi själva ska projektleda alla initiativ inom området, kompetensväxla 

och minska sårbarheten. Vi kommer fortfarande behöva ta in konsultstöd som 

expertstöd och som projektmedarbetare i vissa större projekt. 
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3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Budgeten för området var 5 000 000 kronor för 2018. Utfallet blev 2 600 000 kronor. 

Sammantaget visar området ett överskott på 2 400 000 kronor för 2018. 

Av dessa var 1,2 miljoner kronor planerat tidigt under året dels genom förskjutning av 

ett projekt, dels genom förändrat/minskat innehåll i ett projekt (se ovan). 

Resterande 1,2 miljoner kronor som inte användes inom området beror främst på att vi 

inte behövde så mycket konsulttjänster som vi beräknat i budgeten. De två skälen till det 

är att Inköp- och upphandlingsförvaltningen kom längre i sitt arbete med 

spendanalysverktyg än vad vi förväntat oss i budget samt att vi internt på Intraservice 

kunnat genomföra större delar av projekten med egen personal än vad vi räknat med. 

  

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Inom område ekonomi har en ny intern tjänst skapats under 2018; Redovisningstjänster. 

Tjänsten innebär att vi samlat redovisningen för stadsdelarna och förskole- och 

grundskoleförvaltningarna på Intraservice. Etableringen av Redovisningstjänster 

genomfördes i två steg där en första grupp medarbetare flyttade till Intraservice i 

samband med att för- och grundskolenämndernas bildades 1 juli 2018. 

Nästa grupp kom 15 oktober för att arbeta med stadsdelsnämndernas redovisning. 

Införandet komplicerades dels av att andelen årsarbetare som flyttades över var lägre än 

förväntat, bland annat på grund av uppsägningar och sjukskrivningar, samt att viktiga 

projektresurser antingen slutade eller var sjukskrivna vid tidpunkten för driftsstart. Detta 

innebar att arbetet med processer och gränssnitt mellan Redovisningstjänster, 

stadsdelsförvaltningarna och grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen inte 

blivit klara utan behöver fortsatt arbeta under 2019. 

Efter övergången blev det också tydligt att ekonomi- och inköpsfrågornas organisering 

inom grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen samt gränssnitten mellan de 

nya förvaltningarna och stadsdelsförvaltningarna inte var färdiga. Det medförde under 

hösten stora problem med stadens fakturaflöden. Fokus 2019 är fortsatt rekrytering av 

nya medarbetare, övergång till processorienterat arbetssätt samt att förbereda en process 

för anslutning av nya kunder. 

De centrala processledarna har påbörjat arbetet med att samla processgrupper med 

representanter från verksamheten (lokala processledare) samt specialister från 

stadsledningskontoret och Intraservice. 

Under hösten gjordes även anpassningar inför att det nya bankavtalet ska börja gälla för 

staden. 

Inom tjänsteområdet har vi haft tre projekt 2018. Samordnad hantering: Projektet att 

samla redovisningen för SDF och grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen 

tog full fart 2018. 

Projektet prioriterade sig själv på grund av omorganiseringen i staden. Tjänsteforum 

beslutade att omfördela budget så att projektet kunde få de resurser som krävdes för att 

kunna genomföra det som fanns i planen och det som krävdes för att kunna säkra en 

rättvisande redovisning för alla kunderna. 

Åtgärder bokslut – och momsprocesserna: Initiativet syftade till att ge centrala 

processledare och centralt verksamhetsstöd utrymme att göra mindre och snabba 

utvecklingsinsatser utifrån processkartläggning som gjordes 2017.  
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Upphandling fakturadistributör: Initiativet kom in efter det att tjänsteplan för 2018 

var beslutad. En ny upphandling var nödvändig, eftersom vårt avtal med leverantören 

gick ut 31 december. 

För området har flera rekryteringar genomförts under 2017–2018 för att både hålla nere 

kostnaden genom konsultväxling, bemanna de centrala processledarrollerna, men även 

att behålla kunskap och kontroll över projekt internt i staden. Ett par rekryteringar är 

ännu inte fullt ut genomförda, men på gång i början på 2019. Fokus framåt är att vi 

själva ska projektleda alla initiativ inom området, kompetensväxla och minska 

sårbarheten. Vi behöver fortfarande ta in konsulter som expertstöd och som 

projektmedarbetare i vissa större projekt. 

 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Prognosen för samordnad hantering överskrider budgeten med 1,9 miljoner kronor, 

medan åtgärder i samband med bokslut och momsprocesserna lämnar ett överskott på 

1,1 miljoner kronor och fakturadistributör visar överskott med 200 000 kronor. 

Sammantaget ger det ett underskott på 400 000 kronor för området. 

  

3.3 Tjänsteområde HR 

Vidmakthållande 2018 

Under året har ett antal åtgärder gjorts för att utveckla tjänsteutbudet. Nedan ett antal 

exempel; 

• Arbetsmiljöutbildning för medarbetare i ny roll. 

• Kurs för medarbetare som riskerar stressrelaterad ohälsa. 

• Introduktionsutbildning för nya chefer inom äldreomsorgen.  

• Lansering av ny utbildningskatalog som förenklar för kursdeltagare att 

anmäla/avanmäla sig till utbildningar samt effektiviserar hanteringen för 

kursanordnare.  

• Enklare kolla pension med direktinloggning via intranätet till minpension.se 

• Nya uppdaterade assessment center på CLU. 

• Direktinloggning till Lisa via Självservice - HR-system. 

• Införande av att semesterdagstillägg kan bytas mot fler lediga dagar via e-tjänst 

• Införande av e-tjänst för arvoden. 

• Framtagande av e-learning i lönesystemet för medarbetare. Utbildningen har 

under året haft 8 000 visningar.  

Trots att några av enheterna har haft en ganska hög omsättning av personal har 

tjänsteområdet levererat stabila tjänster. Under året avvecklades Grön Rehab på grund 

av lågt intresse för samt svårigheter att bemanna en relativt liten tjänst som kräver 

kompetenser som inte finns i övriga organisationen. Insatser har också genomförts för 

att säkerställa att kraven efterlevs i enlighet med dataskyddsordningen. Arbetet med att 

överföra anställningar till de nya skolförvaltningarna gick enligt plan. 

Vidmakthållandets ekonomiska plusresultat är till största del beroende på icke tillsatta 

tjänster vid sjukdom eller i avvaktan på rekrytering. 

Utvecklingsinitiativ 2018 

Tjänsteplanens utvecklingsinitiativ ”förbättra och underlätta den löneadministrativa 

processen” genomförde under året två piloter av kompetensutvecklingsprogram för 
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chefsstöd. Piloterna riktade sig till äldreomsorgen samt förskola. Innehållet i 

programmet togs fram i samarbete med den berörda målgruppen, chefer från 

verksamheten samt processgruppen för den löneadministrativa processen. Målet med 

programmet var att chefer upplever bättre stöd och service kring arbetet i de stödjande 

processerna till förmån för kärnverksamheten samt att chefstödsrollen möter chefernas 

behov och på så sätt underlättar de vardagen för chefer. Utvärderingarna av piloterna 

mycket positiva och tjänsteforum har ställt sig bakom 7–8 nya kursstarter under 2019. 

Utvecklingsinitiativet hade budgeterat med 1,2 miljoner kronor men fick tidigt under 

året ett sparbeting och drogs ner till 800 000 kronor. Det påverkade vad som 

genomfördes inom ramen för initiativet. Trots det så blev resultatet plus 300 000 kronor 

eftersom man försökte hålla kostnaderna nere för programmet. 

Tjänsteplanens utvecklingsinitiativ "synliggöra och administrera förmåner" genomförde 

under våren en förstudie som utmynnade i ett beslut om att upphandla en extern 

förmånsportal för att synliggöra och administrera förmåner. Under hösten har projektet 

tagit fram en kravspecifikation samt genomfört upphandlingen. I skrivandes stund har 

avtalstiden gått ut och inom en vecka har tid för överklagan gått ut. Projektet har hållit 

tidsplanen men har blivit billigare en beräknat bland annat för att man har kunnat 

bemanna med egna resurser istället för konsulter. Förmånsportalen ska bidra till målen 

enkel och effektiv service, digitalisering, attraktiv arbetsgivare samt förbättrad hälsa. 

Utöver att synliggöra och förenkla stadens förmåner ger portalen nytta med jämlik 

tillämpning av stadens förmåner, likställd presentation hos förvaltningar och bolag, 

individuellt valbara erbjudanden samt digital oberoende pensionsrådgivning till alla 

anställda. Utvecklingsinitiativet gjorde ett plusresultat med 700 000 kronor. 

Det tredje utvecklingsinitiativet inom tjänsteplanen var att uppdatera och förenkla det 

excelverktyg som finns framtaget i äldreomsorgen för att stödja arbetet med 

kompetensmodellen. Genom att göra verktyget enklare att använda skapas 

förutsättningar för att nyttja modellen mer. Modellen är ett stöd för att enhetschefer ska 

kunna planera för bemanning och kompetensutveckling av sin medarbetare. Projektet 

genomfördes enligt tidsplan men blev 245 000 kronor billigare eftersom man i kalkylen 

hade räknat med att behöva nyttja konsulter där projektet sedan kunde genomföras med 

men egen personal. 

 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållandet gjorde ett plusresultat med 3,6 miljoner kronor. Den största orsaken 

till avvikelsen är personalkostnader som har blivit lägre än beräknat på grund av 

vakanta tjänster under rekrytering samt frånvaro som ej har ersatts. 

Utvecklingsinitiativen har genomförts enligt tidsplan men kostnaderna har blivit lägre 

än beräknat bland annat för att egen personal har kunnat användas istället för konsulter. 

Avvikelsen för utvecklingsinitiativen var totalt 1,7 miljoner kronor. 

 

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Området IT-tjänster är till stor del möjliggörande för andra Tjänsteområden. Därför får 

förändrade inriktningar inom andra områden stor påverkan på tjänsterna. Exempel är 

Office 365 som tar kraft från IT-arbetsplats, nya förvaltningar inom utbildningsområdet 

som tar kraft från systemintegration, IT-arbetsplats samt IT-säkerhet och mobilt 

arbetssätt inom Vård som tar kraft från IT-säkerhet och IT-arbetsplats. 

Kommentarer per område: 
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IT-arbetsplats 

Under året har vi tagit ett viktigt första steg i en förändring av styrningen av tjänsten. 

Den nuvarande styrningen där kostnaden nycklas ut per PC eller per elev kommer att 

förändras under de närmaste åren. Genom klient som tjänst går vi över till enhetspriser 

på klienttyp (PC, Mac, Ipad, Chromebook mm. Genom en tydlig beskrivning av pris 

och egenskaper kan verksamheterna själva jämföra och få möjlighet till att värdera detta 

till bästa nytta. Dessutom medför tjänsten att vi får en säkrare miljöåtervinning och en 

mycket förenklad hantering för beställarna. 

Under 2018 har en hel del tid och resurser ägnats åt migreringen för de nya 

skolnämnderna. En förbättrande aktivitet som identifierades i detta arbetet var 

verksamhetsoberoende användardata vilket etablerades inför migreringarna och innebar 

en något ökad arbetsbelastning på Intraservices personal men framför allt betydligt 

mindre användarpåverkan för medarbetarna i verksamheterna vid användar- och 

datormigreringarna. 

Under året har också UBF konsoliderats till vår IT-miljö inom plattformarna för 

Windows, Mac och iPad. Vi bistod också med förändringar i Chromebook-miljön så att 

UBF kunde avveckla sitt egna trådlösa nätverk och gå över till stadens gemensamma 

trådlösa nätverk. 

Inom Office 365 har flertal aktiviteter utförts ex. MAM (Mobile Application 

Management) till stadens medarbetare, epost-byte och dess påverkan, etablering av QA 

miljö, förberedelser inför ett mer restriktivt regelverk för att kunna lagra klass 2 data 

och användning av stadenmanagerad dator som faktor i MFA 

(Multifaktorautentisering). 

IT-säkerhet 

E-Tjänstekort (SITHS-kort) Enheten Plattformsarbete med e-Tjänstekort startade 1 

januari 2018. Vårt arbete har inriktats på att underlätta fotografering och utlämning av 

SITHS-kort för verksamheterna i staden. Vi har besökt verksamheterna för att fånga in 

behov från enskilda, flera medarbetare och hela arbetsgrupper. Vi har varit lyhörda för 

verksamhetens förutsättningar och tillgodosett deras önskemål till exempel de 

medarbetare som jobbar natt, då vi varit på plats klockan 7 när de gått av sitt pass för att 

på så sätt fånga deras behov. 12 I april gick vi in i det gemensamma bokningsstödet för 

Västra Götaland. Det innebär att vi tar emot kunder från hela Västra Götaland: VGR, 

kommuner och privata. 

Arbetet som utförts under 2018 har framför allt inriktats på att få till en grundläggande 

automatiserad ID-hantering för Staden. I detta ingår bland annat kopplingar för att 

kunna hämta ut och analysera korrekt information från Personec. Den grund som 

skapats möjliggör vidareutveckling för att kunna automatisera konton och behörigheter 

till stadens system. 

Hanteringen av användare inför migrering till Office 365 togs fram under året. ID-

hanteringen möjliggjorde utveckling av en automatiserad hantering av ett stort antal 

användare uppdelat på ett antal migreringstillfällen. Även automatisering av 

licenshantering ingick i detta arbete. 

Under våren utförde Upphandlingsbolaget tillsammans med IT en upphandling av ett 

nytt ramavtal för antivirus. Detta medförde en kostnadsbesparing på cirka 10 miljoner 

mot nuvarande leverantör. Under hösten pågår utrullning av det nya skyddet till cirka 

45 000 klienter. 
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WAN - Stadsnät 

Stadsnätsupphandling 

Strax innan sommaren blev Inköp och Upphandlings ramavtal för stadsnätet klart. En 

arbetsgrupp från IT har tillsammans med Inköp och Upphandling arbetat fram ett 

underlag som väl motsvarar kraven från stadens bredbandsstrategi. Vinnande bud gick 

till Tele2 och innebär en besparing på upp till 25 miljoner om året när utbytet är klart. 

Avtalet börjar gälla 1 januari 2019. 

LAN - lokala nätverk 

Helt ny nätverksdesign på för- och grundskola 

Under första halvåret 2018 har en helt ny nätverksdesign rullats ut. Detta innebär en 

bättre struktur och framtidsäkrad miljö där vi tagit första steget att möta utmaningarna 

inom Internet of Things. 

Digital arbetsplats 

Under året har ett Arbete med en tydlig definition av Digital arbetsplats pågått. Digital 

arbetsplats är betydligt mer än Office 365. 

Definitionen har tagits fram och börjat kommuniceras i staden för samsyn och förståelse 

kring området. Ett utkast till strategi är framtaget som tar helhetsperspektivet och utgår 

från stadens behov och sätter användaren i fokus. Flertalet av de strategiskt 

värdeskapande områden som vi kommer att arbeta vidare med för att lyckas med vår 

interna digitalisering för stadens verksamheter är identifierade. Ett arbete tillsammans 

med HR är redan uppstartat med fokus på den digitala arbetsmiljön 
 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Området IT-tjänster omsätter ca 400 miljoner kronor. Det är starkt beroende av andra 

tjänsternas behov av leveranser och de volymer som verksamheterna beställer. 

Bokslutet negativa poster domineras av: 

• Digital arbetsplats som inte var budgeterad vid årets början och under året har 

kostat 8 286 000 kronor. Kostnaden innehåller de utvecklingsinsatser som gjorts 

under året. 

• Office365 licenser har kostat 18, 8 miljoner kronor mer än budgeterat. Detta är 

framförallt en ökad kostnad beroende på nytt licensavtal samt ökade volymer.  

Positiv avvikelse finns framför allt inom: 

• IT arbetsplats som har fått dirigera om resurser till arbete med nya skolnämnder, 

Digital arbetsplats och Mobila lösningar – 5 607 000 kronor. 

• LAN - Lokala Nät som upphandlat effektivare stöd för installation men ändå 

börjat förberedelser för IoT (Internet of Things) – 5 009 000 kronor. 

• WAN - Stadsnät som var lite för högt budgeterat men under året också gjort en 

ny upphandling som för de följande åren kommer att betyda en 

kostnadsminskning på ca 25 miljoner kronor när det är fullt installerat (under 

2020) – 8 174 000 kronor. 

• Systemintegration som endast använt halva sin budget – 4 213 000 kronor. Detta 

beroende av brist på resurser. Tjänsten är kritisk och kommer att bemannas 

under 2019. 

• Verksamhetskatalogen har under året arbetat i ett projekt för att ta fram en ny 

teknisk plattform och därmed inte utvecklat den äldre versionen – 2 269 000 

kronor. 
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3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Utvecklingen av tjänsterna inom området löper i stort sett på som planerat. Nedan 

redovisas väsentliga händelser inom utveckling utifrån tjänstegrupp. 

Externa digitala kanaler - Stadens officiella webbplats goteborg.se har i snitt cirka 

26 000 besök om dagen, och under 2018 ökade antalet besök på webbplatsen med 15 

procent jämfört med året innan. Cirka 50 procent av användarna når webbplatsen genom 

mobilen, 43 procent genom fasta enheter och 7 procent genom läsplatta. 

Under 2018 lanserades 16 nya e-tjänster på goteborg.se, bland annat: Anmäl intresse att 

bli god man, Ansök om försörjningsstöd, Lämna synpunkt på detaljplan och Välj 

utförare av hemtjänst. Företag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar kan 

nu få inloggning till ett urval tjänster och först ut var Ansök för livsmedelsverksamhet. 

För att öka tillgängligheten för döva kan nu teckenspråksfilmer läggas till på alla sidor 

på goteborg.se. 

Stadens digitala tidning Vårt Göteborg har fått en modernare design och under våren 

lanserades en funktion i stadens kalendarium som gör att det går att använda på en mer 

nedbruten nivå, utifrån exempelvis en specifik verksamhet. Ett nytt verktyg som 

underlättar för stadens redaktörer att analysera och följa upp digitala kanaler har införts. 

Det förenklar arbetet med att till exempel hitta brutna länkar och saknade uppgifter och 

kan kopplas på flera webbplatser. 

Demokrati och delaktighet - Förberedelser pågår för att kunna hitta säkrare tekniska 

lösningar för bland annat applikationen som hanterar val till ungdomsfullmäktige. 

Interna digitala kanaler - Under 2018 lanserades 44 nya e-tjänster internt såsom 

exempelvis Semesterväxling, Arvode och Tillägg/avdrag och ersättningar. Vi har nu 

totalt 266 e-tjänster som erbjuds stadens medarbetare. 

En ny struktur på sidan Hela staden på intranätet har publicerats med nya temasidor och 

ny sökfunktion, vilket ska bidra till att förenkla och förtydliga kommunikationen inom 

staden. Initiativet kring förenklad beställning för chefer och chefsstöd har arbetat fram 

ett koncept som ska testköras under våren 2019 inom hemtjänsten i Örgryte-Härlanda. 

Arbetet med att skapa nätverk och samarbetsforum inom staden i arbetet med att forma 

stadens interna digitala nav har påbörjats. I detta har en förvaltningsorganisation för 

Office365 tagit form och inom programmet för digital arbetsplats har Enkla 

samarbetsytor etablerats. Dialog gällande förslaget att bygga en utvecklingsorganisation 

påbörjades för att se över behov och möjligheter för detta. 

En uppskattad ”julkalender” med trix och tips som stöd för att lära sig mer inom Office 

365 och de verktyg som finns däri framtogs i samarbete med Kommunikationsenheten 

inför december månad. Samtidigt pågick förberedelser för en webbutbildning i Skype 

planerad att vara färdig i början av 2019. 

Telefoni - Inom tjänsten telefoni pågår arbetet tillsammans med Konsument- och 

medborgarservice för att förbereda inför ett avtalsbyte. Staden har fått tre nya kunder 

under året; Boplats Göteborg, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen och 

ekonomiska besparingar har skapats genom att rensa 2 400 inaktiva mobilabonnemang. 

Visuell kommunikation - Enheten har under året arbetat med att rulla ut mallar till 

stadens förvaltningar för en mer sammanhållen och tydligare kommunikation från 

staden. En utbildning kring rörlig bild för stadens kommunikatörer har framtagits och 

tre utbildningstillfällen hölls under 2018 med fler tillfällen inplanerade framåt. 

Under året har arbetet med bildbanken pågått och bland annat har ett arkiv för 

exempelmallar och produktioner implementerats. För att leva upp till 
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dataskyddsförordningen har flertal bilder tagits ned från stadens gemensamma 

bildarkiv. Ett arbete har påbörjats med att identifiera krav och arbetssätt för stadens 

bildförsörjning. 

 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Inom tjänsteområde kommunikation finns flera små utvecklingsinitiativ som definierats 

redan 2015–16. Det finns en osäkerhet inbakat i detta sätt att uppskatta kostnader i ett så 

tidigt skede och vi ser nu att några av initiativen inte kommer att behöva använda hela 

den då uppskattade summan. Detta innebär att tjänsteområdet har förbrukat mindre än 

uppskattat inom potten för utveckling. 

Vidmakthållandekostnaderna har minskat något med cirka 500 000 kronor, detta på 

grund av att besparingar gjorts inom området telefoni samt försenade rekryteringar. 

 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Inom utvecklingsinitiativ har det varit avvikelse jämfört med plan. Tjänsteområdet har 

ett omfattande initiativ under de närmsta åren som kommer att kräva mycket resurser. 

Det handlar om ersättningen av LIS, och framtagandet av ett nytt 

ärendehanteringssystem. Detta projekt har under 2018 varit i en längre uppstartsfas än 

beräknat. Projektmedlen har därför inte förbrukats som beräknat. En viktig anledning 

till att uppstartsfasen blivit längre är att det från början var flera insatser som var 

sammanlagda i ett projekt. Under året har vi arbetat med att bryta loss och konkretisera 

delarna var och en för sig. Synpunktshantering, e-arkiv och ärendehantering. Under 

2019 är dessa delar uppdelade i tre projekt istället för ett. 

Eftersom samtliga dessa ersättningsprojekt påverkar tjänsten LIS krävs det att denna 

tjänst utökas. I planen för 2019 finns en utökning med två heltidstjänster, varav en har 

tillsatts. Bedömningen är att bristen på personal kan göra det svårare att genomföra 

utvecklingsinitiativ. Det blir svårt att fullt ut utnyttja den kompetens som idag finns på 

Intraservice utan att det ska ha påverkan på den befintliga tjänsteleveransen, alltså den 

systemförvaltning som idag utförs. 

Rekryteringar pågår av två verksamhetsutvecklare som ska att arbeta med 

utvecklingsinitiativen inom tjänsteområdet. Dessa kommer kunna arbeta både med 

befintliga projekt och med beredning av nya initiativ. 

Projektet Ärendehantering har också lagts in i programmet som fortfarande heter 

"Digital arbetsplats" (men sannolikt kommer byta namn) vilket förbättrar möjligheterna 

till samordning av insatserna i den nya IT-miljön. 

Dataskyddsenheten infördes enligt plan, till en lägre kostnad än beräknat. Avvikelsen 

när det gäller förbrukade projektmedel beror på att rekryteringen av dataskyddsombud 

gjordes under året och full bemanning uppnåddes först i slutet av året. Även det nya IT-

stödet för personuppgiftsregister infördes till en lägre kostnad än beräknat. 

En mindre avvikelse kommer sig av att ett projekt inom beslutsstödsområdet har behövt 

styras om under hösten med en ny inriktning mot en intern tjänst istället för som tidigare 

en kommungemensam. Ny projektledare är nu tillsatt och nytt direktiv framtaget. 

Nyttorealiseringsprojektet har i stort sett genomförts enligt plan. Avvikelsen när det 

gäller förbrukade medel beror på en felbokning. 

Befintlig tjänsteleverans har under året löpt utan större driftsstörningar. En mindre 
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störning var att flytten av driften från Intraservice av appen Handlingar till leverantören 

och till tjänsten Netpublicator blev kraftigt försenad på grund av fördröjd 

säkerhetsgenomlysning. När migrering genomfördes blev den bland annat fördröjd på 

grund av förseningar i projektet politikerkonto. Förseningen i kombination med en ökad 

manuell hantering ledde till en resursbrist som inte kunnat förutses, vilket fördröjde 

verksamheternas möjligheter att kunna nyttja tjänsten fullt ut från planerat startdatum. 

Hanteringen av denna störning får också följdeffekter på leveransen i inledningen av 

2019. 

  

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Totalt är det 6,1 miljoner kronor av utvecklingsinitiativen som inte förbrukats inom 

tjänsteområdet. Konsekvenserna av detta är att ersättningen av LIS kommer ta längre tid 

än beräknat. 

Inom befintliga tjänster är det drygt 1,7 miljoner kronor som inte förbrukats. Av dessa 

är det 1,5 miljoner kronor inom området kvalitet och verksamhetsutveckling. 

Kostnaderna för att genomföra enkäter har minskat under ett antal år, även antalet 

kommungemensamma enkäter har minskat. Budgeten har dock inte justerats i 

förhållande till minskningen. En justering av modellen pågår och börja gälla under 

första halvan av 2019. 

Se avsnitt ovan för redovisning av vidtagna åtgärder. 

  

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Anpassning av system och tjänster till två nya skolnämnder 

Projektet för att anpassa kommungemensamma tjänster till följd av att förskole- och 

grundskolenämnder har bildats har löpt på enligt plan och avslutades i augusti 2018. 

Samverkan med berörda verksamheter, exempelvis elevhälsan, har fungerat mycket bra 

vilket varit en framgångsfaktor. I samband med anpassningen gjordes även förändringar 

till följd av den nya dataskyddsförordningen. Detta har lett till en säkrare hantering av 

personuppgifter och effektivisering av flera system. 

Nya tjänster förskole- och skoladministration 

Upphandling av nytt elevadministrativt system (NAIS) för alla skolformer 0–19 år har 

löpt på enligt plan. Syftet med de nya tjänsterna som upphandlingen möjliggör är att 

minska den administrativa belastningen samt att öka rättssäkerheten och möjligheten till 

insyn och inflytande för medborgarna. Den nya tjänsten skapar också bättre underlag för 

planering och uppföljning av verksamheterna. 

Första leveransen skedde hösten 2018 och innehöll en ny funktion för närvarohantering 

i förskolan (lämna/hämta). 

Nya tjänster för lärmiljö 

Projektet för att utveckla den digitala lärmiljön (nuvarande Hjärntorget) för elever, 

lärare och vårdnadshavare har påbörjats. Syftet är att få bättre underlag för styrning, 

planering och uppföljning. Lärmiljön ska även stödja ett individanpassat lärande samt 

att göra det möjligt att bättre samverka med hemmet och andra aktörer. Det ska gå att 

snabbare göra anpassningar i tjänsterna utifrån förändrade behov och lagkrav. 

Starten blev cirka tre månader försenad på grund en utdragen beslutsprocess och 

anpassningen till de nya skolnämnderna. Första fasen av utvecklingsarbetet är nu 
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påbörjad och en ny lösning för digitala nationella prov har införts för grundskolan. 

Program tjänsteutveckling utbildning 

De pågående och kommande aktiviteterna inom tjänsteområdet har många 

beröringspunkter sinsemellan. Utveckling av system behöver gå i takt med utveckling 

av processer och regelverk. Sammanhållna användarupplevelser måste säkerställas, 

effektivt nyttjande av resurser mellan projekten måste säkras, förändringsledning genom 

samordnad information och utbildning av intressenter och målgrupper behöver tryggas, 

tid- och leveransplaner behöver koordineras och förutsättningar för nyttohemtagning i 

verksamheten behöver skapas. 

En förutsättning för att kunna realisera detta är att organisera arbetet med 

ansvar/roller/beslutsprocesser tydligt beskrivna. För att hantera denna komplexitet ska 

utvecklingsarbetet inom ramen för tjänsteområde Utbildning de närmsta åren drivas i ett 

program. 

Program tjänsteutveckling utbildning är nu etablerat och det finns en styrgrupp. 

 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande budgeten slutade på ett positivt resultat om 1,3 miljoner kronor. Detta 

kan i första hand förklaras med lägre licenskostnader än planerat då det bland annat 

blivit försenade leveranser i lärmiljöprojektet samt att en planerad ökning av samtidiga 

användare i Hjärntorget inte genomfördes. 

Utvecklingsbudgeten slutade på ett positivt resultat med 16,4 miljoner kronor. 

Avvikelsen kan i första hand förklaras med reviderade projektplaner utifrån kunskaper 

och insikter från projektens första faser. En försenad bemanningsprocess samt 

bemanning med interna resurser istället för konsulter har påverkat utfallet positivt. 

Leverantörskostnader i samband med upphandling blev lägre än väntat. I projektet "ny 

lärmiljö" har tidplanen inte hållits, vilket förskjutit projektet med lägre kostnader 2018 

som ett resultat. 

 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Inom välfärdsområdet har arbetet med att leverera välfärdstekniktjänster inom ramen för 

attraktiv hemtjänst fortsatt i ordinarie linjeverksamhet under 2018 och utökats till att 

omfatta hela välfärdsområdet, enligt stadsdelarnas önskan. För att samordna arbetet, öka 

takten i införandet och ge stöd till verksamheterna har nya funktioner inrättats, bland 

annat har en planeringsledare rekryterats för att leda arbetet med att införa ett nationellt 

systematiskt arbetssätt, IBIC (Individens behov i centrum) i socialtjänsten. På 

förvaltningen arbetar tre personer med planering, införande och stöd i 

förändringsledning kopplat till välfärdsteknik. Under året har gruppen arbetat med 

acceptanstester av den upphandling som gjorts, samt införandet av digitala 

trygghetslarm. Gruppen har även påbörjat piloter kring tillsynskamera i bostad med 

särskild service och äldreboende som andra exempel. 

Införandet av nytt system för den kommunala hälso- och sjukvården blev under året 

ytterligare försenat. Leverantören av ViGo, som tidigare haft betydande problem med 

kvalitén i leveransen av det nya systemet, har under 2018 delvis levererat enligt 

förväntan. Förseningarna får konsekvensen att stadens befintliga systemlösning fortsatt 

måste vara i drift och användas trots att det i alla delar inte stödjer de krav och behov 

som staden har, till exempel att kunna arbeta mobilt via en läsplatta eller en smartphone. 
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Under våren och sommaren infördes det nya systemet i en stadsdel och från och med 

september infördes systemet i ytterligare två stadsdelar och en plan för övriga stadsdelar 

har tagits fram för 2019. 

Under året var meningen att den kommunala hälso- och sjukvården skulle börja använda 

NPÖ, nationell patientöversikt, vilket innebär att hemsjukvårdens personal via 

kommunens journal kan läsa i sjukvårdens journaler med ett samtycke från patienten. 

Detta har inte kunnat genomföras av leverantören av nytt journalsystem ViGo. Troligen 

finns möjligheten via SAMSA (systemet för samordnad vårdplanering) under första 

kvartalet 2019. 

Arbetet med att ta fram tjänster som stödjer införandet av LOV (lagen om valfrihet) 

blev klart inom hemtjänsten under våren. Projekt för att införandet av LOV i daglig 

verksamhet har pågått hela 2018 och beräknas vara klart första kvarttalet1 2019. En 

något förskjuten tidplan som påverkar projektbudgeten negativt. 

Under tredje kvartalet har hemtjänsten fått ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning 

(PluGo). Hemtjänsten får tillgång till smartphones med applikationer för ett mobilt 

arbetssätt. Systemet kopplar ihop uppgifter om brukare och beviljad tid med schema och 

tillgängliga kompetenser och skapar en dagsplanering för brukare och personal. 

Dagsplaneringen skickas till en app. i undersköterskornas smartphone, som ger dem 

tillgång till information i realtid och där de också registrerar insatser och utförd tid, 

vilket sedan blir underlag för uppföljningen. PluGo ger staden ett gemensamt IT-stöd 

och innebär för flera stadsdelar att man nu kan lämna ett manuellt sätt att planera, 

rapportera och följa upp, med effektivisering och ökad kvalitet som följd. 

Under hösten och våren 2019 införs tjänsten planering och uppföljning inom 

boendestöd och personlig assistans. 

Inom mobilt arbetssätt har under året i ett pilotprojekt testat en app. för att hantera 

meddelanden och dokumentation kopplat till verksamhetssystemet Treserva. Genom en 

app. i en mobil enhet får medarbetarna i hemtjänsten tillgång till korrekt och aktuell 

information i Treserva, oavsett var de befinner sig. De kan också uppdatera 

dokumentationen direkt på plats hos brukaren. Under andra kvartalet implementerades 

appen i alla stadsdelar. 

För både mobilt arbetssätt och planerings- och uppföljningsstödet har nyttor tagits fram. 

Gemensamt enades man om kontinuitet hos brukaren, mer utförd tid av beviljad tid. En 

tredje nytta som ska mätas i medarbetarenkäten med en fråga om attraktiv arbetsgivare. 

Pilotinförande av e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd samt 

breddinförande av e-tjänst där medborgaren kan följa sitt ärende ekonomiskt bistånd har 

pågått under hela året. De elektroniska tjänsterna (e-tjänster) ska underlätta för 

medborgarna att ansöka och följa sina ärenden. Det ska också minska den 

administrationen för handläggarna. Ett pilotinförande av e-tjänst för att ansöka om 

försörjningsstöd samt e-tjänst där medborgaren kan följa sitt socialtjänstärende har 

genomförts. Driftstarten har försenats, och kom igång i oktober. Sedan december är två 

piloter igång Centrum och Östra Göteborg. Detta beror dels på att den föreslagna 

lösningen har varit en utmaning för leverantören, dels på att verksamheterna behövt 

utveckla processer och arbetssätt. För att e-tjänster och processer ska passa ihop ställs 

stora krav på att samordning mellan stadsdelarna samt med stadsledningskontoret och 

konsument- och medborgarservice. 
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3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande budgeten slutade på ett positivt resultat om 4,4 miljoner kronor. Detta 

beror på sänkta licenskostnader/nyttjanderätt för Treserva med 2,1 miljoner kronor, 

kostnader som avsåg 2018, men belastade 2017. Minskade konsultkostnader som beror 

på fokus på utveckling, gör att de istället syns på projektmedel i tjänsteplan inte på 

förädling inom vidmakthållandet. 

Minskade licenskostnader 1,2 miljoner kronor, på grund av minskad Swedbank-

betalning, försörjningsstödkort. Att prognostisera kostnader för försörjningsstödkort är i 

princip omöjligt. 

Utvecklingsbudgeten fick positivt resultat med 8,5 miljoner kronor. Initiativ som inte 

använde hela sin budget var e-tjänster IFO/FH/ÄO, IBIC ÄO/FH, förstudier, digitalt 

faderskap, NPÖ (nationell patientöversikt), Planerings- och uppföljningssystem 

(PluGo). Orsakerna är ändrade tidplaner, att tekniken från nationell nivå inte är klar, 

leverantörernas leveransförmåga, och förändrat arbetssätt. 

Några initiativ kostade mer än budget. För LOV hemtjänst och LOV dagligverksamhet 

var orsaken ändrade tidplaner på grund av politiska beslut. För SPINK (samlad 

placerings och inköpsfunktion) kvarstod åtgärder från 2018. 

 

 

  

  

  


