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1 Översikt - Ekonomi 

Resultatet per augusti visar på ett överskott om 42,1 miljoner kronor bättre än budget, 

varav 9,3 miljoner kronor avser förvaltning och 32,8 miljoner gäller utveckling. 

Nedan visas budgetavvikelsen ackumulerat till och med augusti 2021 per 

verksamhetsområde jämfört med budget. 

 

Förvaltning 

Avvikelser mot budget inom förvaltning beror till största del på överskott inom område 

IT och inom utbildning, kultur och fritid och vård och omsorg. Prognosen för område IT 

visar på underskott, så här kommer kostnader att uppstå under resten av året. För 

välfärdsområdena prognosticeras överskott även för helåret. Underskottet inom område 

HR beror till stor del på att Center för ledarutveckling inte haft de intäkter från 

utbildning och annat som planerats under året. 

Utveckling 

Utvecklingsinitiativen visar lägre kostnader än budgeterat, främst inom område IT med 

11,2 miljoner kronor, inom kommunikation, ledning och styrning med 6,7 miljoner och 

utbildning, kultur och fritid med 9,1 miljoner. Detta beror framför allt på att projekt inte 

startat i den utsträckning som planerats. Bedömningen är att resterande kostnader ska 

uppkomma under hösten. Inom område utbildning, kultur och fritid avslutas projekt. 
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2 Översikt - Tjänster 

Inköp 

Digitaliseringsarbetet inom området inköp löper på men har blivit något fördröjt 

eftersom arbetet med att få den tekniska plattformen på plats har försenats. 

Förstudien ”Gemensam förprocess inköp” påbörjades i augusti och beräknas vara klar 

under november. Tjänsteforum ska få information om förstudien ser att något arbete 

kvarstår inför kommande år. 

Ekonomi 

Digitaliseringsarbetet inom området ekonomi löper på men har blivit något fördröjt 

eftersom arbetet med att få den tekniska plattformen på plats har försenats. 

Ett delprojekt inom digitaliseringen är att genomföra en RFI (Request for information) 

av systemstöd för digitala bokslut. 

HR 

Inom ramen för utvecklingsinitiativet digitalisering inom HR, pågår en pilot för att 

automatisera tjänstgöringsintyg. Tidplanen har reviderats och utvärderingen slutförs 

under hösten. Förvaltningen som deltagit kommer fortsatt nyttja roboten för 

tjänstgöringsintyg. 

Förstudie HR-svit följer tidplanen. I början av juli genomfördes ansökningsinbjudan 

med tillhörande utvärdering och beslut om kvalificering. 

Utvecklingsinitiativet IT-stöd för avvikelsehantering (IA, informationssystem för 

arbetsmiljösystem) är försenat och har förlängts till 31 mars 2022. Beslut är fattat 

avseende att systemstöd IA ska användas av hela staden. 

IT 

De gemensamma IT-tjänsterna är en förutsättning för att kunna tillvarata 

digitaliseringens möjligheter i form av gemensam infrastruktur, gemensamma 

standarder, ramverk, arkitektur, informationssäkerhet, kostnadseffektiv drift, förvaltning 

och utveckling av plattformar, system och tjänster. IT-tjänsterna är en förutsättning för 

att kunna dela information och data enkelt och säkert inom staden. 

Förstudie integrationsverktyg och molntjänster 

När tjänsteutbudet inom Göteborgs Stad utökas, ökar behovet av integration mellan IT-

system. Det finns behov av att utvärdera möjligheterna att nyttja molntjänster inom 

området för IT-integration: Vilka konsekvenser fås utifrån gällande lagar, förordningar 

och styrande dokument. Genom att kombinera dagens produkter med olika molntjänster 

är förhoppningen att få en bra hybridlösning för integrationsplattformar och dess data. 

Utvecklingsorganisationen Office 365 

Intraservice arbetar tillsammans med stadens förvaltningar och bolag för att utveckla 

tjänster inom plattformen Office 365. Initiativet innebär en satsning för att stödja 

Göteborgs Stads behov av utveckling och digitalisering. Plattformen Office 365 

förändras över tid med nya funktioner, verktyg och arbetssätt. 

Avveckling Lotus Notes och Domino 

Förändringsinsatsen för att avveckla Lotus Notes och Domino är omfattande. Initiativet 

arbetar under året med att etablera rutiner för export från Notes till utpekade målsystem 

såsom Sharepoint, nytt politiskt ärendesystem, nytt system för mellanarkiv och till 

regionarkivet. 

Projektet kommer även erbjuda metodstöd och webbinarier för att hjälpa 

verksamheterna med arbetet att tömma sina notesdatabaser på information. 

Digital signering etapp 3 
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Digitalisering av underskrifter underlättar för medborgare och minskar tid i 

verksamhetens olika arbetsflöden och processer. E-signering ger också förutsättningar 

att bedriva ett effektivt förbättringsarbete så att mer tid kan läggas på 

kärnverksamheten. 

Kommunikation 

Inom tjänsteområde kommunikation pågår tre större projekt som var och en påverkar 

leveranser framåt. Det interna digitala navet är områdets största projekt som befinner sig 

i en genomförandefas. En förvaltningsorganisation kommer att startas upp under våren 

och succesivt ta över från projektet. 

När det gäller externa digitala kanaler, medverkar Intraservice med två leveranser in i 

projektet att revidera goteborg.se som drivs av stadsledningskontoret samt konsument- 

och medborgarservice. Utveckling fortsätter under nästa år. 

Stadsutvecklingswebben har gjort ett flertal utvecklingsinsatser så som nya illustrationer 

och ikoner, ny design för nyhetsblock samt en del navigering och struktur på 

webbplatsen. 

Inom Visuell kommunikation införs nu en ny videoplattform. En utbildning i 

plattformen har genomförts med 150 redaktörer i staden. Arbetet går enligt plan och är 

på väg att avslutas. 

Ledning och styrning 

Inom Ledning och styrning är utvecklingstakten fortsatt hög. Efterfrågan från stadens 

verksamheter kring nya stöd är också stor och har resulterat i att ett par nya initiativ 

startats under hösten. 

Den mest omfattande insatsen att Införa politisk ärendehantering har avslutat 

upphandling och skrivit avtal med Visma rörande systemstödet Ciceron. Detta är en 

omfattande förflyttning för staden och omfattar flera delar: stöd för diarium, styrande 

dokument, synpunktshantering, ärendehantering samt dokumenthantering av övriga 

allmänna handlingar. 

Det tredje upphandlingsprojektet i år är konkurrensutsättning av systemstöd för 

planering och uppföljning. I början av hösten tilldelades leverantören Stratsys ett nytt 

uppdrag för staden med bland annat ny funktionalitet. 

Tjänsten dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets roll innebär inslag av både rådgivning, informationsgivning och 

oberoende kontroll med råd om åtgärder. En digital interaktiv webutbildning om 

dataskydd är framtagen och kan användas kostnadsfritt av alla stadens verksamheter. 

Dataskyddsenheten har under året sjösatt ett nytt sätt att arbeta med strukturerad 

kontroll. Detta följer ett årshjul och momenten framgår av en kontrollplan. 

Utbildning 

Tjänster för förskole- och skoladministration 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) arbetar med att 

göra anpassningar efter införandet i grundskola. Både grundskoleförvaltningen och 

förskoleförvaltningen har gjort organisationsförändringar under året vilket påverkar 

uppsättning och konfigurering samt en del av leveranserna. 

Projektet digital informationsförvaltning (DIF) har en del utmaningar och risker att 

hantera. En risk är att leveranser till mellanarkivet inte kan ske enligt tidplan då det är 

ett hårt tryck på den nya tjänsten. Arkivarbete, informationskartläggning och 

gallringsbeslut drar i flera fall ut på tiden hos våra kunder och regionarkivet. 

Tjänster för kulturskola 

Grundskoleförvaltningen tar över ansvar för förvaltning och utveckling av tjänster för 
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kulturskolan vid årsskiftet 2021/2022. I tjänsteplan 2021 finns budget för en förstudie 

inför upphandling av ny tjänst för kulturskolan. 

Vård och omsorg 

En förstudie har startat för beslutsstöd inom vård och omsorg. Förstudien syftar till att 

driftsätta och testa/utvärdera en ny modul för statistik och utdata i Treserva. Planen är 

att kunna driftsätta den nya modulen under våren 2022. 

Projektet hanterar i dagsläget vilka krav som ska finnas i den nya upphandlingen. Nästa 

steg blir att upphandla och införa systemet. 

Kopplat till vård- och omsorgsboende ÄVO pågår två förstudier. En förstudie för att 

undersöka behov och förutsättningar för ett planeringsstöd för vård- och omsorgsboende 

och en förstudie för att undersöka behov och förutsättningar för digital visning av vård- 

och omsorgsboende ut mot brukare och anhöriga. 

HS - Digitalt träningsredskap för rehab 

Projektet har tillgängliggjort det nya digitala verktyget ExorLive för legitimerad 

personal. Under projektets gång har det identifierats ett behov av att även införa 

verktyget till samtlig utförarpersonal som en etapp två. 

Kultur och fritid samt service 

I samband med styrgruppsmötet den 7 oktober godkändes leveransen av ny 

måltidstjänst, etapp 2, avser förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. 

Införandet av etapp 3 pågår enligt plan och provdrift för etapp 3 sker under november 

månad 2021. Inom äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen pågår nu uppbyggnad av 

grunddata i måltidssystemet och utbildningar hålls för de användare som har i uppdrag 

att lägga in grunddata. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Inköp 

I år har vi två initiativ inom tjänsteplan inköp. Det ena är fortsatt arbete med 

digitalisering och det andra är en förstudie "Gemensam förprocess inköp". 

Digitaliseringsarbetet har blivit något fördröjt, eftersom den tekniska plattformen inte 

kom på plats så tidigt på året som vi hoppats. 

Förstudien påbörjades i början på augusti och vi har haft svårt att nå personer i 

verksamheten i staden som kan och har tid att bidra i arbetet. Arbetet beräknas vara klart 

under november och tjänsteforum ska i början på oktober få en indikation om förstudien 

ser att något arbete kvarstår inför kommande år. 

Leverans av tjänster inom området följer planen. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

En förutsättning för digitaliseringsprojektet i tjänsteplan är den tekniska plattformen. 

Den blev inte klar som planerat, vilket gör att vi tappat produktionstid. En konsekvens 

av det är att projektet lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 0,5 miljoner 

kronor. 

Ytterligare en bidragande orsak till överskottet är att varje initiativ vi har fördjupat oss i 

har hittills tagit färre timmar än vad vi planerade i budgeten. Förutsatt att 

produktionsplattformen kommer på plats kommer vi därför kunna leverera enligt plan. 

Förstudien "Gemensam förprocess inköp" prognosticerar ett överskott på helåret. I 

slutet av september vet vi mer om storleken på överskottet då förstudien kommit lite 

längre i analysen av behov och möjliga lösningar. 

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Inom tjänsteplan har vi i år två initiativ; fortsatt arbete med digitalisering samt fortsatt 

arbete med utbildning. Digitaliseringsarbetet har blivit något fördröjt, eftersom den 

tekniska plattformen inte kom på plats så tidigt på året som vi hoppats på. Ett delprojekt 

inom digitaliseringen är att genomföra en RFI (Request for information) hos potentiella 

leverantörer av it-stöd för digitala bokslut. Delprojektet har kommit igång, men är något 

försenat. 

Utbildningsprojektet följer planen och samtliga utbildningar som planerats är nu 

påbörjade. Projektet arbetar även med att lämna över fortsatt arbete och utveckling till 

linjeorganisationen. 

Tjänsterna inom området levereras enligt plan. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

En förutsättning för digitaliseringsprojektet i tjänsteplan är den tekniska plattformen. 

Den blev inte klar som planerat, vilket gör att vi tappat produktionstid. En konsekvens 

av det är att projektet lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 0,7 miljoner 

kronor. Arbetet med att göra en RFI (Request for information) hos potentiella 

leverantörer av IT-stöd för digitala bokslut är en del i digitaliseringen, men drivs som ett 

delprojekt. Delprojektet har kommit igång, men är något försenat och få leverantörer har 

svarat på vår RFI. Det gör att vi troligen kommer visa ett överskott även här vid nästa 

prognostillfälle. 

Ytterligare en bidragande orsak till överskottet är att varje initiativ vi har fördjupat oss i 
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har hittills tagit färre timmar än vad vi planerade i budgeten. Förutsatt att 

produktionsplattformen kommer på plats kommer vi därför kunna leverera enligt plan. 

3.3 Tjänsteområde HR 

Majoriteten av HR tjänsterna inom vidmakthållandet har levererats enligt plan. Tjänster 

som förutsatt fysisk närvaro har fortsatt påverkats av covid-19 och i viss utsträckning 

ställt om och utförts på distans, till exempel utbildningar. Tjänsten "Stöd i arbete med 

chefsrekrytering och chefsutveckling" har inte levererats fullt ut. Riktade utbildningar 

på beställning har ersatts av efterfrågade utbildningar som varit allmänt tillgängliga på 

distans och digital testning har ersatt Assessment center men utförts i betydligt mindre 

omfattning än under normala omständigheter. Från och med maj har det skett en 

successiv återgång till ordinarie tjänsteleveranser för "Stöd i arbetet med 

chefsrekrytering och chefsutveckling". Full leverans sker från och med november. 

Inom ramen för utvecklingsinitiativet digitalisering inom HR pågår en pilot för 

automatisering av tjänstgöringsintyg. Den har dock har försenats till följd av byte av IT-

miljö. Tidplanen har reviderats och piloten inklusive utvärdering slutförs hösten 2021. I 

avvaktan på produktionsmiljö är beslutet om breddinförande vilande. Förvaltning som 

deltagit i pilot kommer fortsatt nyttja robot för tjänstgöringsintyg. 

Förstudie HR-svit följer tidplanen. I början av juli genomfördes ansökningsinbjudan 

med tillhörande utvärdering och beslut om kvalificering för steg två. 

Förstudie IT-stöd för löneanalys är påbörjad men för närvarande vilande, vilket beror på 

dess koppling till förstudie HR-svit (se Tjänsteuppföljningsrapport 1). Planerad 

återupptagning hösten 2021. 

Utvecklingsinitiativet IT-stöd för avvikelsehantering (IA, informationssystem för 

arbetsmiljösystem) från föregående år är, till följd av uppmärksammade 

informationssäkerhetsrisker, försenat och har förlängts till 31 mars 2022. 

Samtliga förvaltningar och bolag i staden ska använda IA. Förvaltningar ingår i 

gemensam installation medan bolag väljer huruvida de köper IA på egen hand eller via 

den kommungemensamma interna tjänsten. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

På grund av pandemin har Assessment center inte kunnat genomföras, vilket inneburit 

ett inkomstbortfall för tjänsten "stöd i arbete med chefsrekrytering och 

chefsutveckling". Därutöver har det tillkommit kostnader för förvaltningsövergripande 

projekt. Minskade kostnader för övriga tjänster bidrar till att minska underskottet men 

prognos visar trots detta på ett underskott motsvarande 3,6 miljoner kronor för 

tjänsteområde HR. Kostnad för HR-tjänster som faktureras enligt fördelningsnyckel 

kommer att öka för att omhänderta underskottet. 

För utvecklingsinitiativet digitalisering inom HR har prognosen skrivits med 100 000 

kronor på grund av att projektet är försenat. För utvecklingsinitiativ översyn IT-stöd 

inom HR skrivs prognosen ned med 200 000 kronor till följd av att det inte behövs lika 

mycket resurser. 

Utvecklingsinitiativet från föregående år, IT-stöd för avvikelsehantering har på grund av 

försening kostnader för vilka det saknas budget i tjänsteplan 2021. Förseningen beror 

bland annat på att projektet prioriterades ned under hösten 2020 för att ge utrymme för 

NNO-projektet. Kostnaden motsvarande 1,2 miljoner kronor ingår i ovan nämnda 

projekt och underskottet på 3,6 miljoner. 



Intraservice, Tjänsteuppföljningsrapport 2 2021 9(22) 

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Inom tjänsteområde IT ingår 15 infrastrukturella IT-tjänster med leveranser till 

förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Dessa tjänster/komponenter gör i stor 

utsträckning övriga kommungemensamma eller verksamhetsspecifika tjänster möjliga. 

Under 2021 genomförs det elva utvecklingsinitiativ. 

IT-tjänsterna är generellt sett infrastrukturella till sin uppbyggnad. De levererar 

egenskaper och förmågor som möjliggör för andra tjänster att effektivt leverera 

verksamhetsnytta. Det är de tjänster som nyttjar IT-tjänsterna som i huvudsak 

säkerställer nyttohemtagningen. Utan de infrastrukturella IT-tjänsterna kan andra 

tjänster inte leverera i någon större utsträckning. IT-tjänsternas infrastrukturella 

betydelse åskådliggörs av bild 1. 

 

Bild 1: Illustrerar hur IT-infrastrukturella tjänster är en förutsättning för många 

verksamhetsnära tjänsteleveranser och den visar de lager som verksamhetstjänster kan 

delas upp i. 

Utveckling av City Information Platform (CIP) 

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora 

mängder data. Intraservice arbetar med att ta fram en City Information Platform (CIP), 

en grundsten för att hantera stora mängder data, där informationen är samlad på ett 

strukturerat och användbart sätt. Det finns också behov i staden av att etablera en 

sammanhållen tjänst som säkrar arbetssätt, informationssäkerhet och en sammanhållen 

informationsarkitektur inom detta område. 

Initiativet underlättar för förvaltningar och bolag att effektivisera sin verksamhet. Att 

tillgängliggöra data på ett strukturerat sätt är även en förutsättning för att ta nästa steg 

inom artificiell intelligens (AI) och innovation. 

Genomförda leveranser: 

• Inventering av resursbehov och bemanning 

• Påbörjat kravinsamling och samverkan i staden 

• Arbete med framtagning av testscenarier och testfall för till exempel 

badtemperaturer 

• Framtagning av servermiljö för testscenarier och testfall 
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Planerade leveranser: 

• Framtagande av projektplan 

• Fortsatt översyn av bemanning i projektet 

• Fortsatt arbete med utveckling av kravprocess 

• Fortsatt kravinsamling/samverkan i staden 

• Fortsatt arbete med att ta fram testscenarier och testfall för sensorer 

• Framtagning av datamodeller 

Förstudie integrationsverktyg och molntjänster 

När tjänsteutbudet inom Göteborgs Stad utökas, ökar behovet av integration mellan IT-

system (data och information). Det finns behov av att utvärdera möjligheterna att nyttja 

molntjänster inom området för IT-integration: Vilka konsekvenser fås utifrån gällande 

lagar, förordningar och styrande dokument. Genom att kombinera dagens produkter 

med olika molntjänster är förhoppningen att få en bra hybridlösning för 

integrationsplattformar och dess data. 

Inom initiativet undersöks förutsättningar för en integrationsplattform som ska vara lätt 

att hantera och underhålla med lägre driftkostnader som följd. Den framtida lösningen 

kommer att vara skalbar och skapa förutsättningar för att rekrytera personal med 

kunskaper om dagens tekniker. 

Omfattningen på projektet har minskat på grund av nya förutsättningar inom området 

jämfört med när tjänsteplanen togs fram under 2019. 

Genomförda leveranser: 

• Projektdirektiv 

• Projektplanering 

• Workshops 

• Projektplan 

Planerade leveranser: 

• Riskanalys 

• POC/Test 

• Informationsklassning 

• Beslutsunderlag för eventuell förflyttning 

• Underlag för anskaffning 

Utvecklingsorganisationen Office 365 

Intraservice arbetar tillsammans med stadens förvaltningar och bolag för att utveckla 

tjänster inom plattformen Office 365. Initiativet innebär en satsning för att stödja 

Göteborgs Stads behov av utveckling och digitalisering. Plattformen Office 365 

förändras över tid med nya funktioner, verktyg och arbetssätt. Intraservice arbetar därför 

tillsammans med staden för att på ett strukturerat sätt fånga in, analysera och prioritera 

behov; för att kunna lansera nya tjänster och arbetssätt. 

Genomförda leveranser: 

• Lanserat ny möjlighet till samarbete i grupper 

• Lanserat Komigång-app i Teams till stöd för användare 

• Genomfört digitala utbildningar om samarbete i Teams, cirka 380 deltagare från 

hela staden 

• Genomfört digitala utbildningar om att leda digitala möten i Teams, cirka 1700 

deltagare från hela staden 

• Uppdaterat Kunskapsportalen för Office 365 med nya funktioner/beskrivningar 
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• Lanserat verktyget Bookings för hantering av enklare bokningstjänster 

internt/externt i kalendern 

• Genomfört förstudie om digital signering som resulterat i rapporten ”Elektronisk 

underskrift – en kort rapport” 

• Aktiverat ett Google Meet-tillägg i Outlook för enklare mötesbokning för 

utbildnings- och grundskoleförvaltningarna 

• Avvecklat Alfresco-tjänsten som ersätts av samarbetsytor i Office 365 

Planerade leveranser: 

• Genomföra och fastställa riskanalys dataskydd för verktygen i Power-

plattformen 

• Ta fram lösningsförslag för lansering av nya verktyg i Power-plattformen 

• Utreda förutsättningar för dokumenthantering i Office 365 i förhållande till 

andrapågående initiativ 

• Utreda förutsättningar för mallar för olika typer av samarbetsgrupper 

• Genomföra fler tillfällen av de digitala utbildningarna kring samarbete och 

digitala möten 

Avveckling Lotus Notes och Domino 

Förändringsinsatsen för att avveckla Lotus Notes och Domino är omfattande. Initiativet 

arbetar under 2021 med att etablera rutiner för export från Notes till utpekade 

målsystem såsom Sharepoint, nytt politiskt ärendesystem, nytt system för mellanarkiv 

och till regionarkivet. Genom att utföra pilotmigreringar till olika målsystem med olika 

exportformat/metoder under året skapar projektet förutsättningar för en effektiv 

avveckling av tillämpningar i plattformen under de kommande åren. 

Projektet kommer även erbjuda metodstöd och webinarier för att hjälpa verksamheterna 

med arbetet att tömma sina notesdatabaser på information. Det betyder att 

informationen som finns i befintliga databaser antingen migreras till en ny lösning eller 

rensas/gallras/arkiveras av verksamheten. 

Genomförda leveranser: 

• Tagit fram krav på exportverktyg och arkitektur. Satt upp produktionsmiljön 

efter dessa 

• Tagit fram kommunikationsmaterial för projektet 

• Tagit fram en manual för inventering, rensning och gallring av information 

• Tagit fram ett verktyg för att generera/hantera verksamhetsspecifika listor över 

Notesdatabaser 

• Provexport av projektdatabas för Social resursförvaltning Hisingen är 

genomförd och resultatet är godkänt av verksamheten 

• Exporten av projektdatabas för Social resursförvaltning Hisingen är avstämd och 

godkänd med SDM O365 och Intern och Extern kommunikation 

Planerade leveranser: 

• Exporter till regionarkivet från databaser 

• Driva ett stödforum för verksamheterna i arbetet med avvecklingen 

• Utvärdera arbetet med stödforum 

• Planera ytterligare två till tre POC gällande LIS Projektdatabaser 

• Ta fram ett underlag för beslut om migrering för PÄH och Mellanarkiv 

Flexibel OU-struktur - ökad automatisering 

Projektet syftar till att undersöka hur vi kan underlätta organisationsförändringar i 

staden med stöd av de kommungemensamma interna tjänsterna. Målet är enklare, 
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flexiblare och snabbare organisationsförändringar, samt en rekommendation i vilken 

prioriteringsordning förändringar i olika IT-system bör göras. 

Nuvarande aktivitet är en förstudie som kommer att rekommendera vilka förändringar i 

IT-system, primärt utifrån kvalitetssäkrade datakällor, som är genomförbara och i vilken 

ordning dessa skulle kunna göras för att möjliggöra automatisering. Detta för att 

organisationsdata ska spegla verkligheten bättre än idag. 

Genomförda leveranser: 

• Direktiv 

• Projektplan 

• Teknisk nulägesanalys 

• Analys av aktiviteter vid omorganisation 

• Förberedande åtgärder inom område för behörighets- och kontohantering 

Planerade leveranser: 

• Övergripande lösningsförslag för att ersätta OU-beroenden med bibehållen 

funktionalitet 

• Presentera rekommenderad lösning för representanter för övriga system som 

eventuellt behöver anpassas 

• Förstudierapport med rekommendation på lösningar 

• Projektdirektiv för nästa fas 

Avveckling hemkataloger - implementering OneDrive 

Projektet har tillfälligt pausats på grund resursproblematik. 

Användare av Göteborgs Stads klienter (IT-arbetsplats) kan idag välja mellan flera olika 

system för lagring av arbetsdokument. Projektet ska minska antalet system för lagring 

genom att avveckla hemkatalog H:\ till förmån för Onedrive. 

Nuvarande aktivitet är en förstudie som skall utreda hur användningen av hemkatalogen 

H:\ respektive Onedrive ser ut idag. På vilket sätt kan man migrera befintliga data till 

Onedrive och vilka förutsättningar behöver finnas på plats för att helt kunna övergå till 

Onedrive för lagring av personliga arbetsdokument. 

Genomförda leveranser: 

• Uppdragsdirektiv 

• Projektplan 

• Nulägesanalys för nyttjande av hemkatalog och Onedrive 

• Omvärldsbevakning 

Planerade leveranser: 

• Definiera omfattning av införande 

• Belysa nödvändiga åtgärder inför en migrering 

• Ta fram migreringsstrategi för befintliga data 

Behörighets och kontohantering 

Projektet har varit pausat större delen av tiden sen föregående rapportering på grund av 

resursbrist. 

Initiativet är en fortsättning från föregående år och framtagna lösningar kommer att ge 

en automatiserad och effektivare hantering av konton och behörigheter, vilket medför 

förbättrad informationssäkerhet i staden. Andra effekter och nyttor är att antalet 

supportärenden och den totala kostnaden för att hantera konton och behörigheter i 

staden beräknas minska. Det finns risk för avvikelser inom detta projekt på grund av 
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brist på specialistkompetens. 

Initiativet pausades under hösten 2020 till förmån för projektet ny nämndorganisation 

2021. Initiativet återupptogs i mitten av februari 2021. 

Genomförda leveranser: 

• Kompletterande förstudie 

• Förändrad arkitektur för integration genom att data hämtas via MMD 

• Påbörjat uppgradering av servermiljön och av plattformen för kontohantering 

• Påbörjat implementation av system av en governance-modul för konto- och 

behörighetshantering 

• Förberedande arbete för kontohantering inom digital lärplattform 

Planerade leveranser: 

• Uppdaterad arkitektur för livscykelhantering av personliga konton och 

behörigheter 

• Projektplan utifrån uppdaterad arkitektur (ISIM 2.0) 

• Kompletterande förstudie för livscykelhantering av opersonliga konton och 

behörigheter 

IAM Självservice / Mina sidor 

Projektet har pausats på grund av resursbrist och på grund av beroenden mot 

senarelagda aktiviteter inom projektet behörighets- och kontohantering. Planen är att 

starta igen under 2022. 

Initiativet syftar till att ta fram förutsättningar för en självserviceportal där medarbetare 

och chef/administratör kan se detaljer om medarbetaren: Staden-konto, anställning, 

kontaktuppgifter med mera. Initiativet påbörjades 2020 men det pausades under hösten 

till förmån för projektet Ny nämndorganisation 2021. Initiativet är beronde av initiativet 

för behörighets- och kontohantering och behöver till stor del planeras utifrån det, vilket 

har inneburit att projektstarten lags senare. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Planerade leveranser: 

• Genomlysning - säkerställa tidigare definierade aktiviteter 

• Kravarbete för flytt av funktionalitet av kontohantering från portalen Mina 

Verktyg 

• Kravarbete för bättre livscykel- och behörighetshantering av politikerkonton 

• Testa visning av behörigheter för IT-system och applikationer 

• Utveckling och implementation av funktionalitet 

Digital signering etapp 3 

Digitalisering av underskrifter underättar för medborgare, kunder och invånare och 

minskar tid i verksamhetens olika arbetsflöden. E-signering ger också förutsättningar att 

bedriva ett effektivt förbättringsarbete så att mer tid kan läggas på kärnverksamheten. 

Det finns ett stort behov i många olika verksamheter i staden att kunna signera 

dokument och beslut digitalt med ett certifikat från Göteborgs Stad. Olika digitala e-

tjänster har varierande digitalt innehåll och en effektiv e-signeringsprocess som är 

anpassad efter verksamheternas många olika system behövs. För att uppnå detta behövs 

ett stadengemensamt gränssnitt som hanterar uppladdning av dokument, notifiering till 

mottagare, signering och listning av dokument via e-tjänstplattformen. 
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Projektet är beroende av ett datalager och arkiv vilket är ett separat projekt. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

• Utvärdering av olika lösningar 

• Enklare designskisser 

Planerade leveranser: 

• Detaljerat lösningsförslag utifrån utvärderingen 

• Kommunikationstjänst mot datalager 

• Applikation i webformat för presentation 

• Framtagning av gränssnitt gentemot användare 

Datalager för digital signering 

Detta projekt har pausats efter sommaren på grund av resursbrist och kommer att 

färdigställas under 2022. 

Projektet är delat i två delar: Ett för att anpassa gränssnittet för e-signering, ett för att 

skapa ett datalager och arkiv där alla dokument som behöver eller har blivit signerade 

kan sparas för att sedan kunna gallras eller arkiveras. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Planerade leveranser: 

• Anpassning av gränssnitt 

• Framtagning av datalager/arkiv 

Utveckling av e-tjänstplattformen 

Staden behöver bättre ta hand av serviceärenden från synpunktshanteringen, en 

förenklad hantering och fördelning mellan verksamheter och bättre möjlighet till 

uppföljning. Det är även en förutsättning för att kunna avveckla Lotus Notes. 

Projektet innebär framtagande av en ny funktion i befintlig e-tjänstplattform, ny 

infrastruktur och en gemensam arkitektur för att kunna möjliggöra en effektiv hantering 

och handläggning av serviceärenden. Projektet går ut på att använda stadens e-

tjänstplattform som lösning på behovet. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

• Service för ärendeaccess 

• Separat applikation för handläggare (kräver vidare utveckling) 

Planerade leveranser: 

• Omarbetning av separat applikation 

• Prestandahöjande databasjusteringar 

• Införande av ny fördelningsfunktionalitet 

• Utveckling av e-tjänstplattformen som stadengemensam funktion 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Prognosen för helåret visar ett överskott inom utvecklingsinitiativen på cirka 8,2 

miljoner kronor. Detta beror främst på resursbrister inom ett flertal områden, men även 

att omfattningen i några av projekten har minskat utifrån ändrade förutsättningar. 
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Vidmakthållande 

Prognos för tjänsteområdets vidmakthållande i förhållande till budget ökar med 4 

procent, vilket motsvarar 20,2 miljoner kronor. Ökningen beror i huvudsak på en 

satsning inom IT-säkerhet. 

De främsta orsakerna till ökningen är: 

• IT-säkerhet anpassas efter en förändrad hotbild och ökade krav inom 

informations- och IT-säkerhetsområdet. Under året planeras ett arbete med 

kravhantering, upphandling och att införa nya och förstärkta funktioner och 

förmågor inom området, vilket medför ett ökat resursbehov och högre 

licenskostnader. 

• Systemintegration ökar i omfattning för att möta stadens krav på utveckling och 

digitalisering vilket medför behov av utökad förmåga och kompetenssatsningar. 

• Datalagring ökar i omfattning på grund av avtalslöshet (stadens ramavtal). 

Inom följande tjänster sker en minskning: 

• Master- /metadata minskar i prognos på grund av senareläggning av rekrytering. 

• Office 365 minskar i prognos på grund av senareläggning av aktiviteter och 

licensinköp. 

• E-tjänstekort minskar i omfattning på grund av effektivare hantering av resurser 

samt att förväntad volymökning uteblir. 

• Licens som tjänst minskar i omfattning på grund av senareläggning av 

aktiviteter. 

3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Inom tjänsteområde kommunikation pågår tre större projekt som var och en påverkar 

leveranserna framåt. Det interna digitala navet är det största. Lanseringen var tänkt till 

slutet av 2021 men har skjutits fram då mycket utvecklingsarbete fortfarande återstår. 

Projektet har fått ett större tillskott av resurser under hösten för att säkra framfarten. En 

förvaltningsorganisation startar under våren som succesivt ta över efter projektet. 

Inom telefoniområdet pågår upphandling av service- och kundtjänstsystem som närmar 

sig slutfasen. Implementering sker 2022. Projektet fortgår i stort enligt plan. 

När det gäller externa digitala kanaler, medverkar Intraservice med två leveranser in i 

projektet att revidera goteborg.se som drivs av stadsledningskontoret samt konsument- 

och medborgarservice. Planerna har fått ändrats vid ett par tillfällen vilket skjutit fram 

tidplanen. Utveckling fortsätter under nästa år. 

Även arbetet med att se till att man kan lagra och strukturera data så som öppettider, 

kontaktuppgifter och beskrivande information för anläggningar med mera på ett korrekt 

sätt har fortsatt. 

Stadsutvecklingswebben har gjort ett flertal utvecklingsinsatser så som nya illustrationer 

och ikoner, ny design för nyhetsblock samt en del navigering och struktur på 

webbplatsen. 

Under året har det också gjorts mindre utveckling inom Mina sidor så att medborgare 

ska kunna lämna sina kontaktuppgifter så som e-post och mobiltelefon på ett ställe. 

I början av 2021 slutade Intraservice att använda Google Analytics på de 

kommungemensamma tjänsterna inom kommunikation. Istället tecknades ett nytt avtal 

med Siteimprove. Tjänsten är inte i drift ännu då PUB-avtal inte har tecknats, men 

förhoppningen är att ett sådant avtal är på plats under fjärde kvartalet 2021. 

Inom Visuell kommunikation sker utveckling gällande upphandling och införande av ny 
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videoplattform. Utbildning har genomförts gällande den nya videoplattformen med 150 

redaktörer i staden. Arbetet går enligt plan och är på väg att avslutas. Inom 

vidmakthållande har bland annat tjänsten bildförsörjning fått 50 nya illustrationer till 

mediabanken men även löpande korrigeringar illustrationer. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Som helhet visar utvecklingsinitiativen på en ansträngd budget på helåret. Vi 

prognostiserar just nu ökade kostnader till 15,7 miljoner kronor, jämfört med budget. 

Ökade behov av resurser identifierades efter sommaren inom projektet "Lansera interna 

digitala navet". Medel har tillförts projektet som från början hade 6,5 miljoner kronor, 

till en ny budget på 9,4 miljoner. 

Utvecklingsinitiativet inom demokrati och delaktighet avvecklades efter en kort 

beredning då behovet inte fanns kvar. Dessa medel tillfördes projektet strukturerad data 

med 500 000 kronor som kan dubblera sin utveckling under året. En del kvarstår för att 

färdigställa denna teknik under 2022. 

Kostnaden för utvecklingen av stadsutvecklingswebbens har blivit 200 000 kronor lägre 

än beräknat. 

När det gäller tjänsterna i vidmakthållandet handlar det om mindre justeringar i 

kostnadsutvecklingen med undantag av telefoni och stödsystem som uppvisar lägre 

kostnader om cirka 2 miljoner kronor. Detta beror på att behovet av 4G 

(inomhustäckning) sjunker rejält då teknik nu ersätter i form av wifi. 

Intranätet har lägre kostnader beroende på att resurser gått till utvecklingsprojektet 

interna digitala navet som blir stadens nya intranät under 2022. 

Tjänsten webbpublicering har gått ned i kostnad då tjänsteerbjudandet pedagog 

Göteborg avvecklats från nyår. 

Det totala utfallet för vidmakthållandet är 43,5 miljoner kronor. 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Inom ledning och styrning är utvecklingstakten fortsatt mycket hög med pågående 

upphandlingar inom de två största tjänsterna. Efterfrågan från stadens verksamheter 

kring nya stöd och modernare och mest effektiva arbetssätt är också stor och har 

resulterat i att ett par nya initiativ startats under hösten. 

Den mest omfattande, projektet införa politisk ärendehantering, har avslutat 

upphandlingen och skrivit avtal med Visma för systemstödet Ciceron. Tester pågår 

under hösten och förberedelser inför ett breddinförande under våren 2022. Detta är en 

omfattande förflyttning för staden och omfattar flera delar: stöd för diarium, styrande 

dokument, synpunktshantering, ärendehantering samt dokumenthantering av övriga 

allmänna handlingar. 

Mindre justeringar har gjorts i tidplanen men framförallt skjuts kostnader över till 2022 

på grund av kompetens- och resursbrist. Arbetet har även visat sig vara mer omfattande 

exempelvis med migrering och integrationer vilket kommer kräva att resurser skjuts till. 

Införandet pågår till och med 2024 och har ett nära beroende till projekt och tjänst för 

mellanarkivering samt även avvecklingen av Lotus notes. 

Projektet för att införa mellanarkiv har under året köpt en systemlösning som är på väg 

att testas och implementeras. En tillkommande teknisk utredning har genomförts under 

sommaren för att bland annat granska IT-säkerhetsdelar kring uppsättningen. Projektet 

avslutas i oktober. En förvaltningsorganisation är under uppbyggnad för att omhänderta 
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fortsatt drift och förvaltning. En stor efterfrågan på mellanarkiv finns från stadens 

verksamheter. I den anslutningsplan som tagits fram har prioriteringar skett, där behov 

från projekt avveckla Notes samt projekt Införa politisk ärendehantering står överst. En 

viktig del i det nya ärendehanteringssystemet är automatiserade moment i ärendeflödet 

till mellanarkivet. 

Det tredje upphandlingsprojektet i år inom ledning och styrning är konkurrensutsättning 

av systemstöd för systemstöd för planering och uppföljning. I början av hösten 

tilldelades den  leverantören Stratsys ett nytt uppdrag för staden med bland annat ny 

funktionalitet. Implementeringen förväntas att starta före jul och pågå under 2022. 

Särskild hänsyn tas till att stadens löpande processer för planering och uppföljning ska 

påverkas så lite som möjligt av systemuppgraderingen. 

Under hösten startar ett par tillkommande uppdrag upp som är planerade till tjänsteplan 

2022. Det gäller en förstudie inför upphandling av personuppgiftsregister. Stadens avtal 

med Draftit går ut sommaren 2022. En särskilt finansierad förstudie inför upphandling 

av ett projektverktyg för staden pågår under hösten. Dessutom, genom ett initiativ från 

tjänsteforum ledning och styrning har ett projekt satts igång gällande tekniskt 

arkivansvar, något som berör samtliga kommungemensamma tjänster som Intraservice 

levererar till staden. 

Intraservice fick i budget 2021 i uppdrag att ta fram en modell för digital signering för 

staden. En nulägesanalys gjordes tillsammans med tjänsteområde IT i våras och 

fortsätter utredas i höst. 

Redan idag finns tekniskt stöd för elektroniska underskrifter i drift. Tjänsteerbjudandet 

för elektroniska underskrifter med Netpublicator lanserades under sommaren och är nu i 

drift. 37 procent av förvaltningarna och 7 procent av bolagen använder erbjudandet. 

Nuvarande ärendehanteringssystem LIS hanteras idag av en mindre grupp än tidigare 

(cirka 1,5 årsarbetare). Detta har möjliggjort att resurser kunnat lånas ut till några av 

utvecklingsinitiativen. 

Under året har avtalet med vår leverantör av enkätsystem Defgo avslutats. Defgo har 

ersatts med Insurvey. Defgo avvecklas helt sista december 2021. 

Tjänsten stöd för arkivering har lanserats men är ännu inte helt upprättad. 

Acceptanstester av mellanarkivet har fortsatt vilket tagit resurser från planerade 

aktiviteter att färdigställa guider och förbereda för anslutningsprojekt. 

Tjänsten dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets roll innebär inslag av både rådgivning, informationsgivning och 

oberoende kontroll med råd om åtgärder. En digital interaktiv webutbildning om 

dataskydd är framtagen och kan användas kostnadsfritt av alla stadens verksamheter. 

Utbildningen kan hittas i utbildningsportalen. Även satsning på lärarledda utbildningar. 

Hittills har två grundkurser i dataskydd genomförts samt en grundutbildning särskilt 

framtagen för kommunikatörer. Fler utbildningstillfällen och fler nischade utbildningar 

kommer inom kort. 

Dataskyddsenheten har under året sjösatt ett nytt sätt att arbeta med strukturerad 

kontroll. Detta följer ett årshjul och momenten framgår av den kontrollplan som alla 

verksamheter fick del av i början av året. Årets arbete kommer att, tillsammans med en 

återblick på tidigare lämnade rekommendationer, sammanfattas i en årsrapport. 

Dataskyddsombudet ska enligt lagen rapportera till högsta förvaltningsnivå och 

muntliga föredragningar av rapporterna planeras ske till styrelse/nämnd i början av 

nästa år. 
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3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsprojekten 

2021 har varit ett extraordinärt år med sina många upphandlingsprojekt, vilka är 

svårbedömda att prognosticera ekonomiskt. Nu har tilldelning skett i de tre projekten 

vilket gör att bilden är klarare gällande både systemkostnader och 

implementeringskostnader framåt. Denna information gör att kalkyler behöver justeras 

då även konkreta resursbehov och tillgången till dessa stämts av. Sammantaget är 

senaste utfall för utvecklingsinitiativen på 16,8 miljoner kronor. 

Initiativet för styrande dokument har lyfts in som ett delprojekt inom projekt Införa 

politisk ärendehantering. På grund av kompetens- och resursbrist kommer kostnader att 

flyttas från 2021 till 2022 för projektet som helhet. En viss förskjutning i tidplan 

gällande piloterna har även gjorts. Därav har prognosen justerats nedåt för projektet. 

Projektet Införa mellanarkiv har inte gjort av med tilldelade resurser fullt ut. 

När det gäller upphandlingen av systemstöd för planering och uppföljning så kommer 

nästa fas som påbörjas i slutet av året innebära en något högre kostnad mot budget. 

Tjänster i drift och förvaltning 

De befintliga tjänsterna inom ledning och styrning har mindre förändringar 

kostnadsmässigt. Det enda undantaget är LIS där kostnaderna är knappt 2 miljoner 

kronor lägre än budget. Detta beror på att personella resurser medverkar i flera 

utvecklingsprojekt men också att andra löpande kostnader blivit lägre än beräknat. 

Den nystartade tjänsten stöd för arkivering erbjuds från hösten till stadens 

verksamheter. 

Det totala utfallet för vidmakthållandet är 38,3 miljoner kronor. 

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Tjänster för förskole- och skoladministration  

Projektet NAIS (nytt administrativt IT-stöd för skolverksamheten) arbetar med att göra 

anpassningar efter införandet i grundskolan. Införandet av IST administration för 

förskola och fritidshem pågår parallellt. Både grundskoleförvaltningen och 

förskoleförvaltningen har gjort organisationsförändringar under 2021 vilket påverkar 

uppsättning och konfigurering samt en del av leveranserna i projektet. 

Under perioden har det varit en del incidenter och driftstörningar som projektet följer 

upp och säkerställer att leverantörer tar fram rutiner för att minimera störningar 

framöver. 

Det finns fortfarande utmaningar kopplat till leverantören och bristande leveranser och 

leveransförmåga. Leveransgodkännande har ännu inte gjorts för 

utbildningsförvaltningen eller för grundskoleförvaltningens första etapp då det 

fortfarande saknas viss funktionalitet. En konsekvens av detta är att ingen förvaltnings- 

och licenskostnad utgår under 2021 för varken gymnasium eller för grundskola. Då 

leverantören inte levererat nödvändig funktionalitet för förskola och fritidshem i tid har 

projektet inte kunnat acceptanstesta och godkänna leveranserna enligt plan. Detta har 

fått som konsekvens att driftsättningen för förskoleförvaltningen och fritidshemmen 

senarelagts tre veckor. 

Projektet har etablerat strukturer/rutiner kring ändringshanteringen.Man arbetar 

kontinuerligt med de åtgärdsplaner som har tagits fram för att hantera de risker som 

finns. Bland annat innebär det rutiner för manuell hantering tills dess att det finns 

funktionalitet i systemet. En allt intensivare dialog pågår med leverantören då de 

försenade leveranserna påverkar tidplaner, budget och avtal. 
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Tjänster för lärmiljö   

Under våren har upphandlingen av ny lärplattform slutförts och staden har tecknat avtal 

med V-klass för grundskola och gymnasieskola samt Unikum för förskola. Arbetet med 

att rigga för införandet har påbörjats. Målsättningen är att den nya lärplattformen 

(inklusive närvaro) ska vara lanserad i samband med läsårsstart 2022/2023 för samtliga 

användargrupper. 

Ett arbete pågår med att analysera beroenden mellan införandeprojekten och 

värdera/åtgärda risker för att utifrån dessa insikter ta fram en detaljerad tidplan. Det kan 

visa sig vara nödvändigt att göra vissa, enligt avtal tillåtna, justeringar i tidplanen för att 

hantera beroenden (till exempel mellan införandeprojekten samt till andra pågående 

initiativ så som NAIS-införandet och planerade omorganisationer), balansera 

resursbehov mot tillgänglig kapacitet samt vara följsam mot skolverksamhetens 

förutsättningar i stort. I samtliga införandeprojekts uppstartsfaser är arbetet med 

tidplaner ett prioriterat område. 

Digital informationsförvaltning (DIF)  

Projektet har en del utmaningar och risker att hantera. Det finns en risk att leveranser till 

mellanarkivet, en tjänst inom annat tjänsteområde, inte kan ske enligt tidplan då det är 

ett hårt tryck på den nya tjänsten. Arkivarbete, informationskartläggning och 

gallringsbeslut drar i flera fall ut på tiden hos våra kunder och regionarkivet, vilket leder 

till att vi behöver sätta upp fleråriga arkiveringslicenser för tjänster som vi planerat att 

lämna (exempelvis Procapita och Pingpong). Detta kan påverka kostnader och avtal 

samt när arkivering blir möjlig att genomföra. 

Tidplanerna revideras under hösten men har en preliminär justering redan nu. Det pågår 

arbete med att göra en uppdaterad juridisk bedömning kring Google (GWFE före detta 

GSFE). Då det kommit nya förutsättningar inom staden med tjänsteutlåtande för 

molntjänster och riktlinjer från Dataskydsstyrelsen (EDPB), inväntar vi den pågående 

prövningen av Office 365. Den förväntas ge vägledande underlag även för kommande 

bedömning av Google. 

Ny kund  

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen har behov av att kunna 

dokumentera i PMO. Ett införandeprojekt pågår. Tjänsten finns nu tillgänglig och 

utbildning görs för de olika professionerna. 

Tjänster för kulturskola  

I samband med att tjänsteplan 2022-2024 bereddes, beslutades att tjänster för 

kulturskola inte skulle nomineras som kommungemensam intern tjänst. Detta innebär 

att grundskoleförvaltningen tar över ansvar för förvaltning och utveckling vid årsskiftet 

2021/2022. I tjänsteplan 2021 finns budget för en förstudie inför upphandling av ny 

tjänst för kulturskolan. Förstudien är påbörjad. Det har dock varit utmaningar kopplat 

till resurstillsättningen, vilket har gjort att tidplanen förskjutits och vi ser risker att vissa 

leveranser i direktivet inte kommer kunna genomföras innan årsskiftet. En dialog pågår 

med grundskoleförvaltningen om det fortsatta arbetet. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på 3,9 miljoner kronor. 

Förskole- och skoladministration har ett överskott på 1,4 miljoner kronor som beror på 

ökad arbetad tid i projekt och minskade personalkostnader eftersom en planerad halvtids 

nyrekrytering ej genomförs. Även konsultkostnader minskar. Elevhälsan har ett 

överskott på 1,2 miljoner kronor varav hälften utgör ökade intäkter för egen arbetad tid i 
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projekt och hälften minskade IT-program och licensavgifter. 

Lärmiljö visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror på att vi har ökad 

arbetad tid i projekt 0,6 miljoner kronor. IT-program och licensavgifter minskar med 2 

miljoner kronor för Google Enterprice däremot ökar kostnaderna för Ping Pong med 1,5 

miljoner kronor på grund av ökat antal samtida användare. Resterande är lägre 

personalkostnader på 0,4 miljoner kronor. 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 42,8 miljoner kronor och prognosen i augusti beräknas till 44,8 

miljoner kronor. Ett underskott med 2 miljoner kronor. Ökningen av kostnaderna görs 

inom initiativen NAIS Införande och Lärmiljö etapp 3. DIF dokument och 

informationshantering har en något lägre kostnad än budgeterat. 

  

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Pågående initiativ 

Automatisering av försörjningsstöd innebär en stor förändring av nuvarande arbetssätt 

och behöver göras i flera steg. En befintlig digital ansökan behöver justeras och 

införas brett, en ny kontrollplan och arbetsprocess behöver tas fram. Nya verktyg för 

automatisering (RPA) behöver testas. Under året har en styrgrupp och en arbetsgrupp 

formerats. En kontrollplan har tagits fram och ska nu tas upp för beslut. Arbetet med att 

utforma och utveckla e-ansökan har påbörjats. Inledande tester av RPA har gjorts. 

Planen framåt är att fatta besluta om kontrollplan under hösten och driftsätta e-ansökan 

för hela staden, inklusive automatiserat slumpvist uttag av stickprov under våren 2022. 

Nästa steg blir fortsatt automatisering så långt det går. Projektet förväntas pågå de 

kommande åren. 

En förstudie har startat för beslutsstöd inom vård och omsorg. Förstudien syftar till att 

driftsätta och testa/utvärdera en ny modul för statistik och utdata i Treserva. Testerna 

har hittills fallit väl ut. Planen är att kunna driftsätta den nya modulen under våren 2022. 

Initiativet ersätta planeringssystem vård och omsorg, grundar sig i att nuvarande avtal 

för planering och uppföljning, populärt kallat PluGO, upphör i början av 2023. Projektet 

hanterar i dagsläget vilka krav som ska finnas i den nya upphandlingen. Steg två blir att 

upphandla och steg tre att införa systemet. Projektet förväntas pågå de kommande åren. 

Utvärdera digital signering i Treserva. Planen är att testa ny funktionalitet i Treserva 

App skarpt i verksamheten för att efter utvärdering förhoppningsvis kunna införa de nya 

funktionerna brett i verksamheten. Testet bedrivs som proof of concept (POC) och har 

av olika anledningar (covid, ny organisation, saknad funktionalitet) skjutits fram till 

hösten. 

HS - Införa PMO etapp 2. PMO infördes som nytt journalsystem för kommunal hälso- 

och sjukvård under 2020. Det nya projektet arbetar med att införa kompletterande 

funktionalitet i PMO. 

Kopplat till vård- och omsorgsboende ÄVO pågår två förstudier. En förstudie för att 

undersöka behov och förutsättningar för ett planeringsstöd för vård- och omsorgsboende 

och en förstudie för att undersöka behov och förutsättningar för digital visning av vård- 

och omsorgsboende ut mot brukare och anhöriga. 

Införa välfärdsteknik 

Fokus har fortsatt varit på arbetet med upphandling av digitala lås för 

hemtjänst/hemsjukvård och upphandling av trygghetslarm för boenden under hösten. 
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Arbetet med test av gps-larm slutförs under hösten. Övrigt fokus har varit arbetet med 

program attraktiv hemtjänst, arbete kring effektkedjor och nyttorealisering för att 

realisera och slutföra de välfärdsteknikstjänster som beslutats. 

Avslutade initiativ 

Go-DigIT i sin nuvarande form har avslutats och projektet höll en uppskattad 

slutkonferens. Go-DigIT har finansierats via EU. En ny ansökan om extern finansiering, 

denna gång via omställningsfonden, har godkänts och planering pågår kring detta. 

HS - Digitalt träningsredskap för rehab. Projektet är nu slutfört. Projektet har gjort det 

nya digitala verktyget ExorLive tillgängligt för legitimerad personal. Under projektets 

gång har framkommit behov av att även införa verktyget till samtlig utförarpersonal 

som en etapp två. När i tiden det är möjligt att genomföra etapp två beror i mycket på 

verksamhetens behov och önskemål samt att all tilltänkt personal har tillgång till en 

säker mobil device. Därför finns i dagsläget ingen tydlig tidplan för när etapp två kan 

genomföras. 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Budget är totalt på 74,6 miljoner och prognosen beräknas till 73 miljoner. Ett överskott 

på 1,6 miljoner kronor. Överskottet kommer till stor del från ökade intäkter för uthyrd 

personal och ökad arbetad tid i projekt i bland annat Ny nämnd projektet. It program 

och licensavgifter får också ett lägre utfall än planerat på 0,7 miljoner kronor. 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 13,7 miljoner kronor och prognosen i augusti beräknas till 12,1 

miljoner kronor. Främst lägre kostnader för välfärdsteknik men även inom digital 

signering Treserva och köhantering. 

3.9 Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 

Tjänster för service, ny måltidstjänst.   

I samband med styrgruppsmötet 7 oktober godkändes leveransen av etapp två till 

förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Införandet av etapp tre, för samma 

förvaltningar, pågår enligt plan. Provdrift för denna etapp sker under november 2021. 

Inom äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen pågår nu uppbyggnad av grunddata i 

måltidssystemet. Utbildningar hålls för de användare som har i uppdrag att lägga in 

grunddata. Projektet håller tidsplanen. 

Tjänsteplan   

Den 11 februari beslutade prioforum att inte ställa sig bakom utvecklingsinitiativ 

tjänster för service samt digitalisering av bokning- och bidragsprocesser 2022–2024. 

Den 22 februari återremitterade beslutforum budget 2022. Intraservice fick i uppdrag att 

se över de uppskattade kostnaderna inom samtliga tjänsteområden och återkomma med 

ett nytt, nedbantat förslag. Mot bakgrund av detta beslutades att: 

avnominera digitalisering av bokning och bidragsprocesser som kommungemensam 

intern tjänst 

avnominera tjänster för service som kommungemensam intern tjänst 

lyfta bort utvecklingsinitiativ kopplat till digitalisering av bokning och bidragsprocesser 

lyfta bort utvecklingsinitiativ kopplat till tjänster för service. 

Det behövs konsekvensanalyser och handlingsplaner då utvecklingsbehoven kring 

digitalisering av bokning och bidragsprocesser och tjänster för service behöver hanteras 
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av berörda förvaltningar utanför tjänsteplan, men med stöd av Intraservices resurser. 

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på 4,2 miljoner kronor. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser sänker prognosen med 2,9 miljoner kronor, 

från 3,7 miljoner kronor till 0,8 miljoner kronor. Projektet bokning och bidrag har 

stoppats och uppdraget förs över till idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF) och 

därmed sänks kostnaderna i vidmakthållandet. 

Tjänsten för intern service har ett överskott på 1,3 miljoner kronor som främst kommer 

från ökade intäkter för arbetad tid i projektet måltid. 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 17,7 miljoner kronor och prognosen i augusti beräknas till 8,2 

miljoner kronor. Överskottet beräknas till 9,5 miljoner kronor. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser sänker prognosen från 9,5 miljoner kronor 

till 1,6 miljoner. Ett överskott på 7,9 miljoner kronor eftersom projektet har stoppats 

och överförts till IOFF. Tjänster för internservice, en ny måltidstjänst, sänker prognosen 

med 1,1 miljoner kronor. Kostnaden för planerad utveckling i kulturskolan sänks med 

0,5 miljoner kronor. 
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