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1 Översikt - Ekonomi 

Resultatet per helåret visar på ett överskott om 61,6 miljoner kronor bättre än budget, 

varav 30,7 miljoner kronor avser förvaltning och 30,9 miljoner gäller utveckling. 

Resultat per verksamhetsområde 

Nedan redovisas utfallet per verksamhetsområde jämfört med senaste prognos. Område 

IT visar den största avvikelsen och denna beror på flera orsaker, framför allt minskade 

kostnader för licenser och konsultkostnader än prognosticerats. 

 

Resultat per tjänsteområde 

Nedan finns en sammanställning över resultatutfall per tjänsteområde jämfört med 

budget och helårsprognos oktober. 
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Förvaltning (vidmakthållandet) har under året legat rimligt i förhållande till budget och 

det uppkomna överskottet är hänförligt till årets sista månader, vilket beror på flera 

orsaker. I maj prognosticerade förvaltningen en ökad insats om 14 miljoner kronor inom 

IT-säkerhet, vilken genomförts. Överskottet under året mot budget beror bland annat på 

vakanser inom vissa verksamhetsområden, minskade kostnader för licenser samt 

avtalsförändringar med positiv ekonomisk effekt. Jämfört med prognos har kostnaderna 

minskat inom verksamhetsområde IT på grund av lägre licenskostnader än beräknat vid 

årets slut. 

Utvecklingsinitiativen har visat överskott mot budget och prognos sedan 

helårsprognosen som upprättades i augusti. Att kostnaderna blivit lägre beror på att 

anpassningar har fått ske i projekten utifrån förändrade förutsättningar. Dialog om 

anpassningar och förskjutningar i planeringen sker gemensamt med kundråden 

(Tjänsteforum). Överskott uppkom med cirka 4 miljoner kronor sedan senaste prognos i 

oktober. 
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2 Översikt - Tjänster 

Ett stort antal utvecklingsinitiativ inom tjänsteplan 2021 har pågått under året. 

Digitalisering är avgörande för att lyckas med innovation och skapa förutsättningar för 

verksamhetsutveckling. I alla tjänsteplanera finns ett stort antal utvecklingsinitiativ som 

är direkt kopplat till digitalisering och där Intraservice har bidragit till högre effektivitet 

för staden genom teknik, Robotic process automation (RPA). Vi har tagit fram 

processer och rutiner inom flera områden. 

Ett stort antal digitala utbildningar har skett inom alla områden och möjligheten till 

webbutbildningar har ökat avsevärt och de flesta utbildningar och möten går nu att 

genomföra på distans. 

Nedan är ett urval av utförda aktiviteter under det gånga året. 

Inköp 

Förstudien ”gemensam förprocess inköp” identifierade flera åtgärder som är bra att ha 

med i implementeringen av ny styrmodell inför 2023. Även en förenklad 

skattningsmodell för verksamheternas inköpsorganisation togs fram. 

 

Fakturavolymerna ökar, även andelen e-fakturor ökar och är nu cirka 94 procent, vilket 

är 1,5 procent mer än 2020. Både kvalitet och effektivitet på fakturahanteringen har ökat 

tack vare digitalisering av arbetsmoment och processer. 

Ekonomi 

Digitaliseringsarbetet inom området har löpt på under året varav ett delprojekt inom 

digitaliseringen bestod i att ställa en förfrågan (RFI Request for information) av 

systemstöd för digitala bokslut. Det innebär att vi har kunnat göra jämförelser mellan 

leverantörer på marknaden. 

HR 

Inom HR pågår digitalisering och utveckling inom flera områden, bland annat 

automatiserad hantering av tjänstgöringsintyg baserad på RPA. 

 

En pilot pågår för e-Learning för nya chefer. Inspelade utbildningsavsnitt som ersätter 

fysiska utbildningar i chefsintroduktionen och gör det möjligt för deltagare att ta del av 

utbildningen då det passar dem bäst. 

IT-tjänster 

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. 

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. 

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. 

 

Initiativet för behörighets- och kontohantering fortsätter från föregående år och 

framtagna lösningar ger en automatiserad och effektivare hantering av konton och 

behörigheter, vilket medför förbättrad informationssäkerhet i staden. 

 

Digitalisering av underskrifter underlättar för medborgare, kunder och invånare och 
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minskar tid i verksamhetens olika arbetsflöden. E-signering ger också förutsättningar att 

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

Genomförda leveranser under året är bland annat, utvärdering av olika lösningar och 

enklare designskisser. 

Kommunikation 

Det digitala navet är ett nytt intranät med information medarbetaren behöver för att 

utföra sitt jobb eller kring sin anställning. Men det digitala navet är också en plats att 

starta arbetet, en ingång till den digitala arbetsplatsen. Det handlar om att ta del av 

information men också om att samarbeta och att enkelt komma åt sina verktyg och 

tjänster. Förankring har skett med flera intressenter kring det nya konceptet, bland annat 

har 30 lokala införandeprojekt etablerats vilka har bidragit till den gemensamma 

ämnesstrukturen. 

Under året fortsatte projektet ”upphandling kundtjänst och serviceärendesystem” inom 

området telefoni. Syftet är dels att ersätta nuvarande kundtjänst och telefoni 

administrativa system vars avtal går ut, men också att förstärka kundtjänst delen med 

förbättrad ärendehantering. 

Ledning och styrning 

Området har präglats av stor transformation och nytänkande för att säkerställa moderna 

verktyg och arbetssätt till staden. Projekt ”införa stöd för politisk ärendehantering” har 

under året bland annat upphandlat systemstödet Ciceron som nu ska implementeras 

under en treårs-period. Under året har ett arbete pågått med att påbörja designarbetet för 

tjänstens olika erbjudande bland annat, register, politiska ärendehantering, hantering av 

styrande dokument, avtalshantering. 

Nära kopplat till ärendehanteringen är projekt ”införa mellanarkiv” där ett avtal är 

skrivet med leverantören Visma och deras produkt: Ciceron e-arkiv. Behovet av ett 

mellanarkiv ökar då det handlar om avställning av gamla system och befintliga 

applikationer. 

Inom tjänsten dataskyddsombud har ett stort utvecklingsarbete pågått under året med 

förbättrad planering ut mot stadens verksamheter, ökad utbildningsverksamhet samt en 

förändring av rollen dataskyddsombud som numera omfattar hela enheten och inte 

individ. 

Utbildning 

Stadens nya beslutade styrmodell för verksamhetsutveckling genom digitalisering 

påverkar samtliga projekt inom området. Projekten ska lämnas över till 

skolförvaltningarna den 1 augusti 2022.  Ett flertal uppsägningar har medfört att det 

finns stora risker för försämrad leveranskvalitet under 2022. 

Projektet NAIS (nytt administrativt IT-stöd för skolverksamheten) har under året infört 

tjänsten i grundskoleförvaltningen. Projektet arbetar fortfarande med att göra vissa 

anpassningar efter införandet i både grundskolan och gymnasieskolan. 

Under våren har upphandlingen av nya tjänster för lärmiljö slutförts och staden har 

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

Projektet går enligt plan och målsättningen är att den nya lärplattformen ska vara 

lanserad i samband med läsårsstarten 2022/2023. 

Tjänsteområde Vård och omsorg 

Projektet ”automatisering av försörjningsstöd” har fokuserat på att ta fram de digitala 

verktyg som krävs för att automatisering ska vara möjligt. 

Arbetet med att justera befintlig digital ansökan har genomförts och ett arbete med att ta 

fram en ny arbetsprocess har påbörjats. Dessutom har inledande tester av RPA 
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genomförts. 

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

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

Projektet har under året arbetat med krav och behov och tagit fram ett 

upphandlingsunderlag. 

Go-DigIT lever vidare i ny form och ser till att medarbetare kan fortsätta ta del av 

utbildningar för att höja sin digitala kompetens. Syftet med GoDigIT 2.0 är 

kompetensutveckling inom digitalisering genom att: Stärka den grundläggande digitala 

kompetensen hos ”sällananvändare”, öka den digitala kompetensen och förändra 

arbetssätt hos ”oftaanvändare” samt stötta organisationen i tillämpning av digitala 

arbetssätt. 

Kultur och fritid samt service 

Projektet som ska leverera den nya måltidstjänsten går enligt plan. Deletapperna för 

gymnasieskola, grundskola och förskola är införda och leveransgodkända under året. 

Inom äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen pågår nu införandet av projektets sista 

etapp och detta planeras att vara klart våren 2022 

 

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

3.1 Tjänsteområde 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” var klar under november. Förstudien 

identifierade flera åtgärder som är bra att ha med i implementeringen av ny styrmodell 

inför 2023. Även en förenklad skattningsmodell för verksamheternas 

inköpsorganisation togs fram. Modellen bygger på den modell som togs fram 2018, men 

är något mer konkret och förenklad för att öka användandet. 

Samtliga tjänster har färdiga SLA. 

Fakturavolymerna ökar fortfarande, även andelen e-fakturor ökar och är nu cirka 94 

procent, vilket är 1,5 procent mer än 2020. Både kvalitet och effektivitet på 

fakturahanteringen har ökat tack vare digitalisering av arbetsmoment och processer.  

  

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Initiativen inom tjänsteplan går båda med överskott på helåret. 

Under året har färre antal timmar, än planerat, lagts på digitaliseringsprojektet. Det finns 

två skäl till det nämligen; Att vi redan hade tydliga processbeskrivningar på plats, vilket 

underlättat och effektiviserat arbetet. Vi tappade även produktionstid i början på året 

eftersom den tekniska plattformen var försenad. Detta har dock inte påverkat projektets 

leverans. 

Förstudie "Gemensam förprocess" kom igång för sent på året och hann därmed inte 

genomföra det arbete som förväntats. Ytterligare förklaring till överskottet är att 

förutsättningarna ändrats sedan initiativet lyftes in i tjänsteplanen. Den nya 

styrmodellen medför andra beslutsvägar och ansvarsfördelningen förtydligas, vilket 

förstudien lämpligen inte skulle föregripa. 

  

3.2 Tjänsteområde 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. Trots vissa förseningar har vi kunnat göra 

jämförelser mellan leverantörer på marknaden. 

Utbildningsprojektet följer planen och samtliga utbildningar som planerats är nu klara 

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

till linjeorganisationen. 

Samtliga tjänster har färdiga SLA. 

  

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Digitaliseringsprojektet lämnar ett överskott på helåret, precis som systerprojektet inom 

område inköp och förklaringen är densamma. Under året har färre antal timmar, än 

planerat, lagts på digitaliseringsprojektet. Det finns två skäl till det nämligen; Att vi 
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redan hade tydliga processbeskrivningar på plats, vilket underlättat och effektiviserat 

arbetet. Vi tappade även produktionstid i början på året eftersom den tekniska 

plattformen var försenad. Projektet har ändå levererat enligt plan. 

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 kom igång något sent på året, vilket gör att vi visar ett överskott även här. 

  

3.3 Tjänsteområde HR 

Tjänsteområde HR tillhandahåller Göteborg Stads förvaltningar och bolag 17 tjänster, 

varav samtliga utom en är kommungemensamma interna tjänster. Under 2021 bedrevs 

fem utvecklingsinitiativ och därutöver ytterligare fyra projekt. 

Inom tjänsteområde HR pågår digitalisering och utveckling inom flera områden: 

• Automatiserad hantering av tjänstgöringsintyg baserad på RPA (Robot Process 

Automation). Pilot genomfördes 2021 och breddinförande sker 2022. 

• Utökad funktionalitet i form av digital referenstagning samt kompetensbaserad 

rekrytering i IT-stöd för rekrytering. 

• Förstudie av digitalt verktyg för temperaturmätningar som utökad funktionalitet 

inom ramen för arbetsmiljö och hälsa. 

• Införande av nytt IT-stöd för avvikelsehantering. Lösningen möjliggör 

uppföljning av avvikelser på staden nivå. Förvaltningar nyttjar IT-stödet fr o m 

2022 och bolagen ansluter sig under 2022. 

• Pilot pågår för E-learning för nya chefer. Inspelade utbildningsavsnitt som 

ersätter tidigare fysiska utbildningar i chefsintroduktionen och möjliggör för 

deltagare att ta del av utbildningen då det passar dem bäst. 

Utvecklingsinitiativet Översyn IT-stöd inom HR, som är mycket omfattande och löper 

under flera år, fortskrider enligt plan. Under andra halvåret gick projektet in i en 

intensivare fas i samband med upphandling av nytt lönesystem. Utvecklingsinitiativ 

Förstudie IT-stöd för löneanalys påbörjades under året och fortsätter under 2022. Inom 

ramen för utvecklingsinitiativ Digitalisering inom HR har projekt för framtagning av 

och pilot för automatiserat tjänstgöringsintyg genomförts under året. 

Utvecklingsinitiativ från tjänsteplan 2020, IT-stöd för avvikelsehantering, har fortsatt 

under 2021. Projektet är försenat och förlängt till och med 2022 till följd av bland annat 

ökade krav på informationssäkerhet samt att många bolag visat intresse av att använda 

IT-stödet. Utvecklingsinitiativ från TP2020 Införande av förmånsportal för bolag 

avslutades. 

Kännetecknande för året är att kraven på informationssäkerhet har ökat betydligt. Det 

har inneburit förseningar i vissa projekt för att säkerställa kvalitet. Införande av nya 

tjänster/funktionalitet hos bolagen är mer komplext och därmed mer tidskrävande. 

Majoriteten av HR tjänsterna inom vidmakthållande 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. Erfarenheterna visar att vissa 

utbildningar med mera lämpar sig väl för detta och därför kommer att kvarstå i digitalt 

format. Support till IT-stöd HR har haft ökade volymer, vilket dels beror på att vissa 

utbildningar inte ger samma kvalitet på distans, dels att NNO-projektet inneburit större 

behov hos de nya fackförvaltningarna. 

Tjänsten "Stöd i arbete med chefsrekrytering och chefsutveckling" har inte levererats 

fullt ut. Riktade utbildningar på beställning har ersatts av efterfrågade utbildningar som 
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varit allmänt tillgängliga på distans. Digital testning har ersatt assessment center men 

utförts i betydligt mindre omfattning än under normala omständigheter. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Sammanlagd budget för utvecklingsinitiativen var 3 miljoner kronors och utfallet blev 

1,9 miljoner. Avvikelsen avser främst utvecklingsinitiativen Översyn IT-stöd inom HR 

till följd av minskat behov av resurser (projektet följer tidplanen) samt IT-stöd för 

Löneanalys som senarelagts. 

Vidmakthållande (drift och förvaltning) 

Vidmakthållande uppgick till 102,9msek, vilket är knappt 3 miljoner kronor över 

budget. Underskottet beror på minskade intäkter för tjänsten Stöd i arbete med 

chefsrekrytering och chefsutveckling som ej kunnat levereras fullt ut under pandemin, 

försening av projekt IA (IT-stöd för avvikelsehantering) som finansieras inom 

vidmakthållande samt förvaltningsövergripande projekt: Digital signering, RPA, NNO. 

  

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

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

förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Under 2021 genomföres elva 

utvecklingsinitiativ. 

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

egenskaper och förmågor som gör det möjligt för andra tjänster att effektivt leverera 

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

säkerställer nyttohemtagningen. IT-tjänsternas infrastrukturella betydelse åskådliggörs 

av bild 1.

 

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

verksamhetsnära tjänsteleveranser och 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 
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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. 

På grund av svårigheter med resurser och bemanning samt byte av projektledare har 

projektet haft svårt att hålla tidplanen. Trots detta har arbetet genomförts efter bästa 

förmåga och med nedanstående leveranser i projektet. 

Genomförda leveranser: 

• Inventering av resursbehov och bemanning 

• Genomfört kravinsamling, iteration 1 

• Genomfört testscenarier och testfall för badtemperaturer och markfuktsensorer 

• Tagit fram servermiljö för datainsamling av testscenarier och testfall 

• Tagit fram ett första förslag av minsta gemensamma funktionalitet för produkt 

• Påbörjat leveransdialog tillsammans med SKR 

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 det får utifrån 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 minskats på grund av nya förutsättningar inom området 

jämfört med när tjänsteplanen togs fram 2019. 

Genomförda leveranser: 

• Målbild för 1 och 3–5 år 

• Kravinsamling 

• Nuläge och GAP-analys inklusive del av arkitekturbeskrivning 

• Riskanalys 

• (Proof of Concept) / Test 

• Organisationsförslag 

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 grupp 

• Lanserat Komigång-app i Teams till stöd för användare 
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• Genomfört digitala utbildningar om samarbete i Teams, ca 700 deltagare från 

hela staden 

• Genomfört digitala utbildningar om att leda digitala möten i Teams, ca 2000 

deltagare från hela staden 

• Uppdaterat Kunskapsportalen för Office 365 med nya funktioner/beskrivningar 

• 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 

• Fastställt riskanalys dataskydd för verktygen i Powerplattformen. 

• Tagit fram en prototyp för ny del i administratörsportalen som ska möjliggöra 

kontroll och överblick av automatiserade flöden, inför framtagandet av 

lösningsförslag för verktyg i Powerplattformen. 

Avveckling Lotus Notes och Domino 

Arbetet med att avveckla Lotus Notes och Domino är omfattande. Initiativet arbetade 

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 webbinarier för att hjälpa 

verksamheterna med arbetet att tömma sina notes-databaser på information. Det betyder 

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

eller rensas/gallras/arkiveras av verksamheten. 

Den budgeterad kostnaden för inköp av verktyg kunde undvikas på grund av effektivare 

nyttjande av befintliga system och licenser. 

Genomförda leveranser: 

• Tagit fram och publicerat stödmaterial, rekommendationer och råd i datorhjälpen 

för arbete med avveckling av tillämpningar inom Lotus Notes 

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

utefter 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 

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, 

flexiblare och snabbare organisationsförändringar, samt en rekommendation i vilken 

prioriteringsordning förändringar i olika IT-system bör göras. 
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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 och projektplan 

• Teknisk nulägesanalys 

• Analys av aktiviteter vid omorganisation 

• Förberedande åtgärder inom område för behörighets- och kontohantering 

• Grovt lösningsförslag för att ersätta OU-beroenden med bibehållen 

funktionalitet 

• Presenterat rekommenderad lösning för representanter för övriga system som 

eventuellt behöver anpassas och sammanställt vilka system som berörs 

• Förstudierapport med rekommendation på lösning 

• Projektdirektiv för nästa fas 

Avveckling hemkataloger - implementering OneDrive 

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

system för lagring av arbetsdokument. Projektet ska förenkla administrationen genom 

att minska antalet system för lagring genom att avveckla hemkatalog H:\ till förmån för 

Onedrive. 

Nuvarande aktivitet är en förstudie som ska 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. 

Projektet pausades under året på grund av resursproblematik. 

Genomförda leveranser: 

• Uppdragsdirektiv 

• Projektplan 

• Nulägesanalys för nyttjande av hemkatalog och OneDrive 

• Omvärldsbevakning 

• Strategi för migrering, tekniska förutsättningar och beroenden 

• Beslutsunderlag 

• Slutrapport 

Behörighets- och kontohantering 

Projektet har varit pausat större delen av året på grund av resursbrist. 

Initiativet fortsätter 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 bedöms minska. 

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 Master- /metadata 
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(MMD) 

• Förberedande arbete för kontohantering inom digital lärplattform 

• 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 

• Uppdaterat/skapat nytt direktiv utifrån nuvarande förutsättningar 

• Resursplanering – säkerställt projektorganisation 

• Påbörjat uppgradering av servermiljön och av plattformen för kontohantering 

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

behörighetshantering 

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 pausades under hösten till 

förmån för projektet Ny nämndorganisation 2021. Initiativet är beroende av initiativet 

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

har inneburit att projektstarten senarelagts. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Digital signering etapp 3 

Digitalisering av underskrifter underlättar 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 det behövs en effektiv e-signeringsprocess 

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

ett stadengemensamt gränssnitt som hanterar uppladdning av dokument, notifiering till 

mottagare, signering och listning av dokument via e-tjänstplattformen. Projektet är 

beroende av ett datalager och arkiv vilket är ett separat projekt. 

Projektet pausades under hösten på grund av svårigheter med resurser och bemanning. 

Trots detta har arbetet genomförts efter bästa förmåga med nedanstående leveranser i 

projektet. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

• Utvärdering av olika lösningar 

• Enklare designskisser 

• Applikation i webformat för presentation 

Datalager för digital signering 

Projektet pausades under augusti på grund av resursbrist och planen är att färdigställa 

projektet under 2022. 

Projektet är delat i två delar: Ett för att anpassa gränssnittet för e-signering, ett för att 
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skapa ett datalager och arkiv där alla dokument som behöver eller har blivit signerade 

kan sparas för att senare kunna gallras eller arkiveras. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Utveckling av e-tjänstplattform 

Staden behöver bättre ta hand om serviceärenden från synpunktshanteringen: Förenkla 

hantering och fördelning mellan verksamheter och ge bättre möjlighet att följa upp. 

Utvecklingen är en förutsättning för att kunna avveckla Lotus Notes. 

Projektet innebär att ta fram en ny funktion i befintlig e-tjänstplattform, ny infrastruktur 

och en gemensam arkitektur för att göra en effektiv hantering och handläggning av 

serviceärenden möjlig. Projektet syftar till att använda stadens e-tjänstplattform som 

stadengemensam. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

• Service för ärendeaccess 

• Separat applikation för handläggare (kräver vidare utveckling) 

• Omarbetning av separat applikation 

• Prestandahöjande databasjusteringar 

• Ny behörighetsmodell 

• Ny notifieringsfunktionalitet 

• Ny påminnelsefunktionalitet 

• Krav framtagna för ny fördelningsfunktionalitet av ärenden 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Utfallet för tjänsteplan IT visar ett överskott inom utvecklingsinitiativen på cirka 13 

miljoner kronor. Detta beror främst på resursbrister inom ett flertal områden som IT-

säkerhet, Integration samt olika specialistroller, men även att omfattningen i några av 

projekten har minskat utifrån ändrade förutsättningar. 

Vidmakthållande 

Utfall för tjänsteområdets vidmakthållande i förhållande till budget minskar med 2 

procent, vilket motsvarar 10,3 miljoner kronor. 

• Domino minskar i omfattning på grund av nytt licensavtal med fördelaktigare 

pris 

• E-tjänsteplattformen minskar i omfattning på grund av vakanser (flera olika 

orsaker) E-tjänstekort minskar i omfattning på grund av att förväntad 

volymökning uteblivit 

• Fjärråtkomst minskar i omfattning på grund av senareläggning av rekrytering 

• Licens som tjänst minskar i omfattning på grund av senarelagd upphandling av 

konsulter samt en utebliven intern omfördelning av resurser 

• Office 365 (tidigare e-post) minskar i omfattning på grund av senareläggning av 

aktiviteter och licensinköp 

• Master-/metadata (MMD) minskar i omfattning på grund av senareläggning av 

rekrytering 

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

digitalisering vilket medför behov av utökad förmåga och kompetenssatsningar 
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3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Tjänsteområde kommunikation arbetar med utveckling inom ett brett område: 

webbutveckling, Mina sidor kopplat till e-tjänster, telefoni, interna digitala kanaler samt 

visuella tjänster. Området har ett par fleråriga satsningar. 

Projekt Lansera digitala navet har påbörjat utveckling i den nya tekniska miljön men 

även fortsatt planering av det redaktionella nya arbetssätten. Förankring har skett med 

flera intressenter under året kring det nya konceptet. Andra större aktiviteter: 

• Etablerade 30 lokala införandeprojekt vilka bidrog till den gemensamma 

ämnesstrukturen och inledande innehållsproduktion. 

• Utvecklade grundfunktionalitet för innehållspublicering och etablerade en 

produktionsmiljö. 

• Inledde redaktörsutbildningarna 

Det interna digitala navet går över i en förvaltning under våren och nya resurser är 

under rekrytering för att möjliggöra de nya arbetssätten. 

Projekt revidera goteborg.se drivs från konsument- och medborgarservice samt 

stadsledningskontoret. Inom tjänsteplan Kommunikation levereras två delar, teknisk 

utredning och teknisk utveckling till detta huvudprojekt. Ny planering och förändrade 

förutsättningar gjorde att dessa delleveranser påbörjades under hösten 2021. Arbetet 

fortsätter under 2022. 

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. Projektet fick utökade medel för att komma längre i önskade leveranser 

under 2021. Viss fortsättning under 2022. 

Stadsutvecklingswebben har gjort ett flertal utvecklingsinsatser så som nya illustrationer 

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

webbplatsen. Utvecklingen avslutas under 2021 då tanken är att 

stadsutvecklingswebben ska integreras i goteborg.se under 2022. 

Under året har det också gjorts mindre utveckling inom Mina sidor för att göra det 

möjligt för medborgare att ämna sina kontaktuppgifter så som e-post och mobiltelefon 

på ett ställe. 

En Proof of Concept (POC) har gjorts för att vara förberedda inför framtida 

tjänster/Mina sidor för företagare. Det betyder en testmiljö har byggts för att se om 

konceptet för företagsinloggning fungerar på en teknisk nivå. Observera att det är 

funktionalitet som inte idag går att driftsätta i en skarp miljö. 

Under 2021 fortsatte projektet ”Upphandling kundtjänst och serviceärendesystem” inom 

området telefoni. Syftet med projektet är dels att ersätta nuvarande kundtjänst och 

telefoni-administrativa system vars avtal går ut, men också att förstärka kundtjänst 

delen med förbättrad ärendehantering. Under 2021 gjordes ett gediget arbete med att ta 

fram det underlag som skulle ligga till grunden för upphandlingen. Viktigt var att göra 

detta tillsammans med stadens kundtjänster och med insikter ifrån tidigare upphandling 

för att säkerställa en framtidssäker lösning. 

En mindre upphandling har gjorts under året från Visuell kommunikation kopplat till 

tjänsten Bildförsörjning: ny videoplattform erbjuds staden från 2022. 

I början av 2021 upphörde 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 ytterligare utredning av 

dataskyddsfrågorna har krävts men förhoppningen är att driftsätta i början av 2022. 
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I slutet av 2021 startades ett förvaltningsteam för Externa digitala kanaler upp. Teamet 

består av representanter från IT på Intraservice och utvecklingsledare samt 

huvudredaktör från demokrati och medborgarservice. Teamet leds av förvaltningsledare 

från intern och extern kommunikation. Under 2022 kommer teamet att påbörja 

beskrivning av tjänsten Stadens officiella webbplats och färdigställa en förvaltningsplan 

för densamma. 

Ett förvaltningsteam har även startats för tjänsterna inom Visuell kommunikation med 

deltagare från enheten. En förvaltningsplan väntas under första kvartalet 2022. Inom 

tjänsten bildförsörjning samt tjänsten stadens grund- och designmallar har bland annat 

genomgångar för nya mallredaktörer till mallgeneratorn hållits, presentationer om 

syntolkning, tillgänglighet och lagkrav kring film för olika grupper, demonstrationer 

och utbildningar för de kommunala bolagen om mediabanken, samt föreläst om 

dataskyddsförordningen kopplat till film för stadens kommunikatörer. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Den sammanlagda budgeten för utvecklingsinitiativen var 14 MKR, utfallet blev 15,6. 

Utökning skedde under hösten för att tillföra nödvändiga resurser till Projekt Lansera 

interna digital navet. 

Utvecklingsinitiativet Strukturerad data var från start något underfinansierat och fick ett 

omfördelat tillskott vid halvårsskiftet vilket möjliggjort ökad progress mot ursprunglig 

plan. Kvarstående delar utvecklas under 2022.  Budgeterade medel för Demokrati och 

delaktighet behövde inte utnyttjas då Konsument- och medborgarservice pausat tilltänkt 

utveckling. När det gäller stadsutvecklingswebben fanns outnyttjade medel som 

omfördelats efter beställd leverans var klar. I ett sent skede stod det även klart att alla 

tilldelade medel till revidera goteborg.se inte kunde omsättas bland annat av resursbrist.  

Vidmakthållande (drift och förvaltning) 

Vidmakthållande uppgick till 43, 6 MKR vilket är ca 2 MKR lägre än mot budget. 

Orsaken är främst omfördelning av tjänst inom Telefoni. Ett antal resurser inom 

tjänsterna har under året lånats ut till projekt, exempelvis Interna digitala navet, Service- 

och kundtjänstplattform vilket minskat den ordinarie förvaltningen något. 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Området präglas av stor transformation och nytänkande för att säkerställa moderna 

verktyg och arbetssätt till staden. Det innebär också att befintliga systemstöd i vissa fall 

fasas ut. 

Utvecklingsdelen inom Ledning och styrning har under året dominerats av upphandling 

inom tre tjänster. Detta har organiserats i tre projekt. Projekt Införa stöd för politisk 

ärendehantering har under året bland annat handlat upp systemstödet Ciceron som nu 

ska implementeras under en treårs-period samt startat arbetet med att konfigurera det 

nya IT-stödet för att säkra att det lever upp till ställda krav, samt att genomföra 

acceptanstester. 

Ett omtag har tagits i projektet utifrån flera faktorer, bland annat resurser och politiskt 

beslut under året om att omorganisera stadsutvecklande förvaltningar från 2023. 

Tidplanen har förskjutits vilket innebär att breddinförandet för stadens förvaltningar och 

bolag startar 2023 och fortsätter fram till 2025. De tilltänkta piloterna har utgått men 

ambitionen är nu att införa det nya IT-stödet i de nya förvaltningarna inom 

stadsutvecklingsområdet (NOS-förvaltningar). Projektet har även startat upp 
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förberedelsearbetet i förvaltningar och bolag genom att ta fram handlingsplaner och 

genom löpande styrning och stöd för de lokala genomförandeprojekten. 

Under året har även arbetet pågått med att identifiera och påbörja designarbetet för 

tjänstens olika erbjudanden: Register, Politisk ärendehantering, Ärendehantering för 

verkställighet och löpande förvaltning, Hantering av styrande/stödjande dokument, 

Hantering av fristående allmänna handlingar, Synpunktshantering och Avtalshantering. 

Utvecklingsinitiativet Styrande dokument har under året blivit ett delprojekt till Införa 

politisk ärendehantering. Dagens lösning behöver ersättas skyndsamt, samtidigt finns 

beroende dels till den externa webbplatsen för staden liksom Intranät/det interna digitala 

navet. Arbetet pågår i nära samarbete med stadsledningskontoret, inte minst för att 

säkerställa att de styrande och stödjande dokument som är kommungemensamma 

tillgodoses i första hand. 

Nära kopplat till ärendehanteringen är projekt Införa mellanarkiv. Efter ett omtag skrevs 

ett avtal under våren med leverantören Visma och deras produkt: Ciceron e-arkiv. 

Behoven av ett mellanarkiv ökar från flera verksamheter. Det handlar både om 

avställning av gamla system, omorganisation i staden men också avställning av 

befintliga applikationer och system för att frigöra data och påbörja gallring och 

arkivering. 

Informations- och dokumenthantering och arkivfrågor är sammantaget mycket aktuella 

och angelägna då beroenden finns mellan utvecklingsinitativ både inom och utom 

Ledning och styrning. Ett antal frågeställningar har även lyfts från stadens 

verksamheter. Tjänsten stöd för arkivering har lanserats under året och är under 

uppbyggnad. Rekrytering pågår bland annat gällande systemförvaltare. Inom tjänsten 

ingår även it-stöd för arkivförteckning, särskilt inköp för staden blev klart i december. 

Den tredje upphandlingen inom området gäller systemstöd för planering, uppföljning 

och intern kontroll. Upphandlingen gick i mål i september med ett nytt avtal med 

leverantören Stratsys. Införandet började i december och pågår under 2022. 

En förstudie om ev stadengemensamt projektverktyg gjordes koncentrerat i slutet av 

hösten tillsammans med de stadsutvecklande förvaltningarna samt projekt- och 

portföljkontoret på Intraservice. Förstudie belyste krav och intressenter samt visade på 

ekonomiska nyttor med ett samtal avtal för staden. En upphandling planeras under 

2022. 

Även när det gäller stadens verktyg för personuppgifter och dataskydd pågick en kort 

förstudie under 2021. Förstudien rekommenderade en förlängning av nuvarande system 

ytterligare ett par år. 

Inom tjänsten dataskyddsombud har ett stort utvecklingsarbete pågått under året med 

förbättrad planering ut mot stadens verksamheter, ökad utbildningsverksamhet samt en 

förändring av rollen dataskyddsombud som numera omfattar hela enheten och inte 

individ. Det utvecklade arbetssättet inom tjänsten innebär att arbetet utförts efter en 

kontrollplan som alla verksamheter fick ta del av i början av året. Under våren har en 

verksamhetsspecifik granskning genomförts och rapporterats i en delårsrapport. 

Under hösten har en bredare granskning skett genom bland annat fasta kontrollpunkter 

som bedömts genom självskattning. Därefter har alla verksamheter tillställts en 

årsrapport som också presenteras för styrelser och nämnder. En digital utbildning har 

tagits fram som är fri för alla stadens verksamheter att använda. Lärarledda utbildningar 

har också erbjudits i utbildningsportalen. 

Dataskyddsfrågorna har haft en hög angelägenhet även kopplat till flera projekt och 

även befintliga leveranser/tjänster. 



Intraservice, Tjänsteuppföljningsrapport helår 19(24) 

Elektroniska underskrifter och e-signaturer efterfrågas i hög utsträckning. För att möta 

detta behov har ett nytt tjänsteerbjudande kopplat till Netpublicator Sign lanserats från 

halvårsskiftet 2021. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Utvecklingsinitiativen budgeterades till 17 miljoner kronor men bokslut visar på 15,4 

miljoner. En stor faktor som påverkar är en tilltagande brist på kompetens och resurser 

till projekt generellt inom förvaltningen. Det medför även att konsulter behöver tas in, 

en process som tar tid och riskerar att försena projektprogressen. 

Projekt Införa mellanarkiv har inte nyttjat tilldelade medel, bland annat på grund av 

brist på önskade resurser. Projekt Införa politisk ärendehantering har inte fullt ut 

utnyttjat tilldelade medel då bland annat implementering skjutits framåt i tid. 

Vidmakthållande (drift och förvaltning) 

Budget för vidmakthållande var satt till 40,7 miljoner kronor, utfallet blev 2,4 miljoner 

lägre. Orsaken är bland annat vakanser på dataskyddsenheten samt att personal inom 

Ledning och styrnings tjänster lånats ut till pågående utvecklingsprojekt på området. En 

stor modernisering sker nu kopplat till upphandlade systemstöd som ska implementeras, 

samtidigt som förvaltning och support minskar i system som ska avvecklas. 

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Tjänster för förskole- och skoladministration 

Projektet NAIS (nytt administrativt IT-stöd för skolverksamheten) har under året infört 

tjänsten i grundskoleförvaltningen. Projektet arbetar fortfarande med att göra vissa 

anpassningar efter införandet i både grundskolan och gymnasieskolan. Den sista 

etappen i projektet, införandet av IST administration för förskola och fritidshem, 

genomförs under januari och februari 2022. Det införandet sker efter några månaders 

försening. Både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har gjort 

organisationsförändringar under 2021 vilket påverkar uppsättning och konfigurering 

samt en del av leveranserna i projektet. 

Det finns fortfarande utmaningar kopplat till leverantören och bristande leveranser och 

leveransförmåga. Leveransgodkännande har ännu inte gjorts för 

utbildningsförvaltningen eller för grundskoleförvaltningen, då det fortfarande saknas 

viss nödvändig funktionalitet. En konsekvens av detta är att ingen införande-, 

förvaltnings- eller licenskostnad betalats ut under 2021, varken för gymnasium eller för 

grundskola. En dialog pågår med leverantören för att hantera försenade leveranserna 

och dess påverkan på tidplaner, budget och avtal. I nuläget pekar dialogen mot att 

staden börjar betala IST för införandeprojekt och licenser under 2022, etapp 1 

Gymnasieskolan kan komma att efterfaktureras från mitten av 2021. 

Tjänster för lärmiljö  

Under våren har upphandlingen av nya tjänster för lärmiljö slutförts och staden har 

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

När vi avslutar året kan vi se att projektet går enligt plan och att vi startat införande och 

pilotverksamhet för respektive system både i förskolan och i grundskolan och 

gymnasieskolan. 

Piloterna kommer att pågå under vårterminen 2022. Målsättningen är att den nya 

lärplattformen (inklusive närvaro) ska vara lanserad i samband med läsårsstarten 

2022/2023 för samtliga användargrupper. 

Digital informationsförvaltning (DIF) 
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Projektet hanterar dels avvecklingen av de tjänster som NAIS och lärmiljö ersätter, dels 

framtagandet av ett datalager med möjlighet att göra dataanalyser på. 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. Detta 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 det blir möjligt att börja 

arkivera. 

Projektet har tappat flera centrala resurser och just nu pågår utredning och 

konsekvensanalyser med utgångspunkt i detta. 

Ny kund 

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen har behov av att kunna 

dokumentera i PMO. Ett införandeprojekt genomfördes under 2021. Tjänsten är nu 

implementerad och överlämnad till förvaltningsorganisationen. Dialog med ARBVUX 

kommer, under 2022, inledas för att ta fram en plan för förvaltning av tjänsten inom 

ramen för den nya styrmodellen för verksamhetsutveckling genom digitalisering i 

staden. 

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 startade sent på året och avslutas med ett sista styrgruppsmöte under början 

på 2022. Förstudien kom igång sent på grund av utmaningar kopplat till 

resurstillsättningen, vilket medförde att tidplanen försköts. Konsekvensen blev att alla 

pengar som var avsatta i tjänsteplan inte gick åt. Just nu pågår överlämningsdialog med 

grundskoleförvaltningen för att ge dem bästa möjliga start på nästa projektfas, 

upphandlingen. 

Ny styrmodell 

Stadens nya styrmodell för verksamhetsutveckling genom digitalisering påverkar 

samtliga våra projekt. Projekten ska lämnas över till skolförvaltningarna den 1 augusti 

2022. Innan dess ska tjänsterna avnomineras som kommungemensamma tjänster. Den 

omorganisation som inletts har fått påverkan på projektresurserna i samtliga projekt. Ett 

flertal uppsägningar har medfört att det finns stora risker för försämrad leveranskvalitet 

under 2022. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på 5,9 miljoner kronor. 

Förskole- och skoladministration har ett överskott på 2 miljoner kronor som beror på 

mer arbetad tid i projekt och minskade personal och konsultkostnader. Även 

gemensamma kostnader har påverkat resultatet. Elevhälsan har ett överskott på 1,3 

miljoner kronor, varav hälften utgör ökade intäkter för egen arbetad tid i projekt och 

hälften minskade IT-program och licensavgifter för PMO. 

Lärmiljö visar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Överskottet beror på att vi har ökad 
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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 

1,2 miljoner kronor på grund av ökat antal samtida användare. Resterande är lägre 

gemensamma kostnader. 

Utveckling 

Inom utveckling är det ett överskott med 1,5 miljoner kronor. Det har varit högre 

kostnader inom initiativen NAIS Införande och Lärmiljö etapp 3. Dessa har finansierats 

delvis av att DIF dokument och informationshantering har haft en lägre kostnad än 

budgeterat och att nya eventuella utvecklingar skjutits på framtiden. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Pågående initiativ 

Automatisering av försörjningsstöd 

Under året startade projekt Automatisering av försörjningsstöd. Projektet har fokuserat 

på att ta fram de digitala verktyg som krävs för att automatisering ska vara möjligt. 

Projektet har även identifierat att automatisering innebär en stor förändring av 

existerande arbetssätt vilket behöver göras i flera steg. 

Arbete med att justera befintlig digital ansökan har genomförts, en kontrollplan har 

tagits fram som också har beslutats av verksamheten vilket har lett till att arbete med att 

ta fram en ny arbetsprocess har påbörjats. Dessutom har inledande tester av RPA 

genomförts. 

Under 2022 fortsätter arbetet i två steg. Först kommer e-ansökan med viss 

automatisering tillgängliggöras under första halvåret. Därefter fortsätter arbetet med 

ytterligare automatisering, implementering av nytt arbetssätt och att motivera sökande 

att använda det nya sättet att ”återansöka”. 

GoDIGIT 2.0 

Go-DigIT lever vidare i ny form och ser till att medarbetare kan fortsätta ta del av 

utbildningar för att höja sin digitala kompetens. Rollen IT-ambassadör blir kvar och 

kommer att erbjuda utbildningstillfällen i verksamheten. Syftet med GoDigIT 2.0 är 

kompetensutveckling inom digitalisering genom att: Stärka den grundläggande digitala 

kompetensen hos ”sällan – användare”, öka den digitala kompetensen och förändra 

arbetssätt hos ”ofta – användare” samt stötta organisationen i tillämpning av digitala 

arbetssätt. 

Nytt beslutsstöd 

En förstudie har genomförts för att utvärdera ny funktionalitet i Treserva för 

beslutsstöd/statistik. Förstudien drar slutsatsen att den nya modulen i Treserva fungerar 

och kommer erbjuda flera förbättringar. Under våren 2022 planeras ett införande och 

driftstart. 

Införandet kräver att förvaltningsstrukturer kopplat till beslutsstöd/utdata görs tydligt 

och förankras i verksamheten. 

Nytt planerings och uppföljningsstöd 

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

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

Projektet har under året arbetat med krav och behov och tagit fram ett 

upphandlingsunderlag. 

Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas kommer upphandlingen starta under 

första kvartalet 2022. 

Utvärdering av digital signering i Treserva 
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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 en så kallad proof of concept (POC) och har av olika anledningar 

(covid, ny organisation, saknad funktionalitet) skjutits fram men pågår nu och förväntas 

avslutas under våren 2022. Efter en utvärdering av testet kan det bli aktuellt att införa de 

nya funktionerna. 

PMO fas II 

PMO infördes som nytt journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård under 2020. 

Det nya projektet arbetar med att införa kompletterande funktionalitet i PMO. 

Ytterligare en fas kan komma att behöva planeras under 2022 för att ytterligare 

optimera IT stödet. 

Förstudier VoB 

Kopplat till vård- och omsorgsboende ÄVO genomfördes två förstudier. 

En förstudie för att undersöka behov och förutsättningar för ett planeringsstöd för vård- 

och omsorgsboende samt en 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. 

Arbetet med test av gps-larm slutfördes under hösten. Övrigt fokus har varit arbetet med 

programmet attraktiv hemtjänst, arbete kring effektkedjor och nyttorealisering för de 

välfärdsteknikstjänster som beslutats. 

Avslutade initiativ 

Go-DigIT 

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 ett fortsättningsprojekt är igång. 

 

HS - Digitalt träningsredskap för rehab 

Projektet har gjort det nya digitala verktyget ExorLive tillgängligt för legitimerad 

personal. Under projektets gång har det framkommit behov av att även införa verktyget 

till samtlig utförarpersonal som en etapp två. När i tiden det är möjligt att genomföra 

detta beror i mycket på verksamhetens behov och önskemål samt att all tilltänkt 

personal har tillgång till en säker mobiltelefon. 

Därför finns i dagsläget ingen tydlig tidplan för när etapp två kan genomföras. 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på 7,2 miljoner kronor. 

Överskottet kommer från ökade intäkter för utlånad personal och ökad arbetad tid i 

projekt i bland annat Ny nämnd projektet. It-program och licensavgifter får också ett 

lägre kostnader än planerat för Medidoc, Treserva och Plugo samt diverse mindre poster 

som utgått eller varit svårprognostiserade. Kurs och konferens och gemensamma 

kostnader har också haft ett lägre utfall på grund av pandemin. 

Utveckling 

Inom utveckling är det ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Främst lägre kostnader för 
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välfärdsteknik men även inom digital signering Treserva och köhantering. Digitalisering 

Vård och omsorgsboende liksom ett antal andra mindre projekt har skjutits på till 2022. 

3.9 Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 

Tjänster för service, ny måltidstjänst 

Projektet som ska leverera den nya måltidstjänsten går enligt plan. Deletapperna för 

gymnasieskola, grundskola och förskola är införda och leveransgodkända under året. 

Inom äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen pågår nu införandet av projektets sista 

etapp och detta planeras att bli färdigt under våren 2022. Det höga smittoläget ser ut att 

leda till vissa justeringar i sista etappen, vilket utreds just nu. Trots eventuella 

justeringar är målsättningen att avsluta projektet till sommaren, i linje med tidplanen. 

En del av de kostnader som planerades för 2021 kommer att hamna på 2022. Det gör att 

utfaller 2021 blev något lägre än förutspått, dessa kostnader faller istället ut 2022. 

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. 

Konsekvensen av avnomineringarna är att den enda tjänst som ligger kvar i Tjänsteplan 

2022 är Måltidstjänsten. Avnomineringarna ligger i linje med den nya styrmodell som 

från 1 januari 2023 ska gälla i staden för verksamhetsutveckling genom digitalisering. 

Den nya styrmodellen påverkar måltidstjänsten eftersom tjänsten skär över  

fackförvaltningar inom både utbildningsområdet samt vård och omsorgsområdet. Under 

2022 behöver en hemvist hittas för måltidstjänsten inom den nya styrmodellen. 

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

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

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser har ett överskott på 3 miljoner kronor. 

Projektet Bokning och Bidrag stoppades och uppdraget fördes över till IOFF och 

därmed sänktes 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 

Inom utveckling har vi ett överskott på 10,6 miljoner kronor. 

Initiativet bokning och bidrag hade ett överskott på 8 miljoner kronor eftersom projektet 

stoppades och överfördes till IOFF. Tjänster för Internservice, en ny måltidstjänst har 

haft lägre kostnader med 1,9 miljoner kronor för utveckling av integration och närvaro 
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men till stor del är det kostnader som skjuts till 2022. Utveckling planerad för 

kulturskolan sänktes med 0,7 miljoner kronor på grund av förseningar i projektet. 


