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Projektplan 
Utbildning inom område Ekonomi 

 

Planen är en överenskommelse mellan projektägare Jenny Johnsén och projektledare Sidi 

Stoor om projektets åtagande. 
 

Verifieras genom styrgruppsbeslut 
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1 Mål 

1.1 Bakgrund 
Tidigare arbete har identifierat ett utbildningsbehov ute i stadens verksamheter, vilket omfattar 

systemstödens funktionalitet och den praktiska användningen av systemstöden, i de 

stadengemensamma ekonomiprocesserna. Denna kunskapsbrist kan skapa en osäkerhet ute 

hos användarna, vidare kan det bidra till att vi inte använder systemstöden fullt ut.  

 

För att möta verksamheternas utbildningsbehov behöver vi behöver stärka förutsättningar för 

att ta utforma utbildningsinsatser inom område Ekonomi. Utbildningsinsatser som använder 

olika former av utbildningsmetodik, till exempel webbutbildningar, traditionella utbildningar och 

”train the trainer”. 

1.2 Effektmål  
En ökad kunskap om verksamheternas utbildningsbehov avseende IT-stödens funktionalitet. 

Bättre förutsättningar för framtagande av utbildningsupplägg som främjar ett effektivare arbete 

i de fastställda stadengemensamma ekonomiprocesserna och IT-stöden. 

1.3 Projektidé  
Projektet ska bidra till att möta verksamheternas utbildningsbehov inom område Ekonomi, 

genom att definiera utbildningsbehovet och lämna förslag inför utformningen av 

utbildningsinsatser. 

1.4 Projektmål 
I december 2020 är behovsanalys och förslag på utbildningsinsatser levererat. 

 

Leveransobjekt: 

- Behovsanalys – praktisk användning av systemstöd i ekonomiprocesserna (1) 

- Förslag på utbildningsinsatser inom befintlig förvaltning (2) 

- Sammanställning av utbildningsinsatser som kräver ytterligare resurser utanför 

befintlig förvaltning (3) 

 

Projektet är kostnadsstyrt, det vill säga kostnaden är högre prioriterad än resultat och tidpunkt 

(se Tabell 1-1Tabell 1-1Tabell 1-1). 
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Tabell 1-1 Beskrivning av projektmål och projektmålets prioritering. 

Mål Beskrivning Prioritet 

Resultat  - Genomförd inventering över vilka 

behov som finns hos användare 

vad gäller utbildning som syftar 

till att arbeta effektivare i de 

kommungemensamma IT-

stöden.  

- En sammanställd lista på mindre 

utvecklingsåtgärder för att möta 

användarnas utbildningsbehov 

som kan utvecklas i 

linjeorganisationen.  

- En sammanställd lista på 
ytterligare aktiviteter som kräver 
vidare resurser, dvs som inte går 
att hantera i löpande 
linjeverksamhet, överlämnade till 
styrgrupp och tjänsteforum. 

0,3 

Tidpunkt December 2020 0,1 

Kostnad 320 tkr 0,6 

 

1.5 Avgränsningar 
Följande ingår inte i projektets resultat: 

- Att fokusera på utbildningsinsatser inom ämnet ekonomi. 

- Att utforma utbildningsinsatser inom området. 

- Att utforma utbildningsplaner för definierade utbildningsbehov.  

- Att ansvara för eller genomföra utbildningsinsatser inom identifierade 

utvecklingsområden.  

1.6 Mottagare och godkännandekriterier 
 

Tabell 1-2 Beskrivning av projektets leveransobjekt, godkännandekriterier, leverans och överlämning. 

Leveransobjekt Godkännandekriterier  Leveranspunkt Mottagare, 
leverans 

Mottagare, 
överlämning 

Behovsanalys – 
praktisk användning 
av systemstöd i 
ekonomiprocesserna 
(1) 

Redogöra för användarnas utbildningsbehov: 

- -avseende systemstödens 

funktionalitet 

- avseende relationen mellan 

ekonomiprocesserna och 

systemstöden 

2020-09-30 Projektägare Projektägare 

Förslag på 
utbildningsinsatser i 
befintlig förvaltning (2) 

- Bedömning av utbildningsbehov med 
stöd av behovsanalys (1) 

- Sammanställd lista på mindre 
utbildningsinsatser och 
utbildningsmetodik 

2020-12-21 Projektägare enhet 
Ledningsstöd 

Projektägare 
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Sammanställning av 
utbildningsinsatser 
som kräver ytterligare 
resurser utanför 
befintlig förvaltning (3) 

- Bedömning av utbildningsbehov som 
ej kan omhändertas inom befintlig 
förvaltning  

o Med stöd av behovsanalys 
(1) 

o Med stöd av leveransobjekt 
(2) 

- Sammanställning av 
utbildningsinsatser och 
utbildningsmetodik 

2020-12-21 Projektägare Projektägare 

 

Projektet ska leva upp till målen beskrivna i avsnitt 1.4. Projektets resultat ska uppfylla ställda 

krav enligt Tabell 1-2 och godkännas av projektägaren. Styrgruppen är rådgivande inför och 

står bakom projektägarens beslut. 

2 Tidsplan och kostnader 
Projektet kommer att pågå mellan januari och december 2020. För detaljerad tidsplan se 

Projekttidsplan i Antura Projects. 

2.1 Beslutspunkter och milstolpar 
Projektets milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade i Projekttidsplanen i Antura 

Projects. 

2.2 Projektkalkyl 
 

Tabell 2-112 Beskrivning av projektets arbetspaket. Fördelade enligt tid och kostnad. 

Arbetspaket Timmar Kostnad 

Projektledning och planering1  126 h 69,3 tkr 

Behovsanalys2  137 h 143 tkr 

Framtagning av förslag på utbildningsinsatser3  318 h 107,2 tkr 

Summa 581 h  320 tkr 

 

I budgeten ingår egen arbetad tid för personal på Intraservice. 

Projektnummer: 060DU00216 

Kontering: Ansvar 060TUET, lämpligt konto 

Mottagarkod: STININ 

Prognos tas fram månadsvis tillsammans med portföljledare och tjänsteansvarig. 
  

 
1 Innefattar kunskapsinhämtning, sammanställning och analys av tidigare arbete. Merparten av resursbehovet avser projektets 
förberedelsefas. 
2 Innefattar planering och genomförande av utredning och analys av resultat. 
3 Innefattar analys, verifiering och remiss av utbildningsinsatser.   
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3 Organisation  
 

Tabell 3-1 Beskrivning av projektorganisationen, fördelat efter roll, namn och förvaltning. 

Roll Namn 

Projektägare Jenny Johnsén, Intraservice 

Styrgrupp Jenny Johnsén, Intraservice (ordförande) 

Annelie Gärdmark, Inköp- och upphandlingsförvaltningen 

Pär Eriksson, Intraservice 

Åsa Andersson, Kretslopp och vatten 

Birgitta Andersson, Intraservice 

Peyman Emami, Stadsledningskontoret 

Ulrika Johansson, Grundskoleförvaltningen 

Projektledning Sidi Stoor, Intraservice 

Ref. Grupp Centralt verksamhetsstöd: UBW, Hypergene. 

Lokalt verksamhetsstöd: UBW, Hypergene. 

Centrala processgrupper. 

Processgrupp för Utbildningsprocessen, HR Intraservice. 

Arbetsgrupp Central processledare, Intraservice 

Centralt verksamhetsstöd, Intraservice 

4 Arbetsformer 
Arbetet i projektet bedrivs i enlighet med projektstyrningsmodellen PPS. Allt arbete 

dokumenteras i projektverktyget Antura Projects. 

4.1 Kravdialog och ändringshantering 
Kravdialogen avseende projektets leveranser sköts via löpande statusuppdatering till 

projektägare och beställare, alternativt vid styrgruppsbeslut. 

4.2 Leverans och överlämning  
Leverans sker vid två tillfällen enligt avsnitt 1.6, i form av utredningsunderlag till projektägaren. 

Överlämning av slutleverans sker genom möte med mottagande part enligt avsnitt 1.6. 

4.3 Uppföljning och lärande 
Projektet tillämpar Göteborgs Stads modell för projektstyrning (PPS). Projektet kommer att 

dokumenteras löpande i projektverktyget Antura Projects. Genom detta arbetssätt görs 

erfarenheter och kunskaper tillgängliga för omgivningen. 

 

I projektets syfte och mål ingår utveckling där projektets arbete och slutsatser bidrar till lärande 

och kompetensbyggande för Intraservice, stadens digitaliseringsarbete och stadens 

medarbetare inom område Operativt inköp. 

4.4 Informationsspridning 
Information om projektet och dess framfart kommer att publiceras löpande på stadens intranät 

och skickas ut till specifika målgrupper. Följande intressenter har identifierats: 
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Primär målgrupp: 

- Verksamhetsstöd för ekonomisystem på lokal- och central nivå. 

- Lokal- och central processledning för stadens ekonomiprocesser. 

- Dagliganvändare av stadens ekonomisystem, till exempel chefer, ekonomer och 

administratörer. 

Sekundär målgrupp: 

- Intraservices dataskyddsorganisation. 

- Ekonomiansvariga såsom ekonomichef, redovisningsansvarig. 

- Enhetschefer över stadens ekonomienheter. 

5 Risker 
För aktuell risklista för projektets leverans, se Antura Projects. Identifierade risker ska 

systematiskt följas upp i samband med projektarbetsmöten, projektavstämningsmöten och 

styrgruppsmöten. 
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Utgåvehistorik  
 

Utgåva Datum Kommentar Ändrat av 

1.0 2020–03–19 Slutgiltig projektplan för styrgruppsmöte Sidi Stoor 
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