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Projektplan 

1. Syfte med dokumentet 
Projektledaren beskriver hur projektet ska genomföras utifrån projektägarens 

förutsättningar i det beslutade direktivet. Dokumentet motsvarar i praktiken en ”offert” 

till projektägaren. 

2. Mål   
Projektets målsättning är att etablera en bolagsgemensam systemkonfiguration, 

utformningsmaterial och dokumentation anpassade till bolagens förutsättningar innan 

Utrullningsprojektet startas 2017-09-01. 

Utöver ovanstående är projektets målsättning också att kunna leverera en Nyttokalkyl 

utifrån Hela Staden perspektivet. Nyttokalkylen skall baseras på genomförda PENG-

analyser på respektive bolag. 

2.1 Nyttor som verksamheten ska uppnå 

Projektet förväntas leverera standardiserade systemkonfigurationer samt 

utformningsmaterial och dokumentation i syfte att användas i samband med utrullning 

av ekonomi- och e-handelstjänsterna till stadens bolag. Det innebär att utrullningen 

kommer kunna genomföras i rätt tid, till rätt kvalitet och rätt kostnad. Övergripande 

nyttan för utrullningen identifieras i direktivet för Utrullningsprojektet.  

Projektet avser också leverera en nyttokalkyl per bolag som ska påvisa de ekonomiska 

fördelarna med införande av ekonomi- och e-handelstjänster. 

2.2 Projektets leveranser 

Följande leveranser är planerade för projektet: 

 Fastställda bolagsspecifika utformningsprinciper för respektive IT-komponent 

som ingår i tjänsterna inom ekonomi och e-handel. 

 Bolagsgemensam systemkonfiguration i de ingående IT-komponenterna. 

 Presentationsmaterial och fastställda checklistor för respektive systemlösning i 

syfte att användas i samband med lokalt utformningsarbete. 

 Fastställda mallar att användas av respektive bolag för användning i 

uppsättningsarbetet. 

 PENG-analys per bolag samt en total sammanställd Nyttokalkyl utifrån Hela 

Staden perspektivet. 
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3. Intressenter 

3.1.1 Målgrupp 

 Alla medarbetare inom tjänsteområde Ekonomi och Operativt inköp på 

Intraservice  

 Projektmedarbetare i Utrullningsprojektet 

 Projektmedarbetare i kommande utrullningsdelprojekt i respektive bolag 

 Ägare av modell- och processorienterade principer och regelverk 

 Ledning i respektive bolag avseende PENG-analysen 

3.1.2 Övriga intressenter 

 Berörd personal på Intraservice inom t.ex Integration; Servicedesk, Plattform  

 Berörd personal på Gbg Stadshus AB och Stadsledningskontoret 

 Berörd personal på respektive bolag 

 Resurser från respektive leverantör av IT-komponenter ingående i tjänsterna. 

4. Förutsättningar för projektet 

4.1 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat från pågående verksamhetsutvecklingsprojekt inom 

kundreskontra, anläggning, momshantering och bokslut.  

Projektet är avgränsat från Utrullningsprojekt. 

4.2 Tidsram 

Projektet kommer bedrivas under perioden 10/4-30/10. Under tiden 1/9-31/10 kommer 

projektet bedrivas parallellt med utrullningsprojektet vilket ställer krav på samordning. 

4.3 Finansiering 

Projektet förväntas behöva cirka 2000 timmar i resurser som fördelas enligt följande: 

Projektledningsstab/Lösningsexperter 900 tim  

Applikationskonsulter leverantörer 300 tim  

Centralt verksamhetsstöd  500 tim  

Intraservice övriga resurser  100 tim  

Stadshus/andra staden resurser  200 tim 

Projektet kostnadsberäknas till 2 Mkr. 
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4.4 Projektets prioritering 

Riktlinjer för projektets prioritering inför eventuella vägval är att tid går före kvalitet 

och kostnad. Projektet behöver leverera resultat innan utrullningsprojektet påbörjas. 

 Kvalitet 

 

 

 

 

Kostnad/resurser    Tid  

4.5 Övriga förutsättningar 

Projektstyrningsmodell och projektstyrningsverktyg 

Göteborg stads projektstyrningsmodell och projekthanteringsverktyg Antura ska 

användas. 

5. Relationer till andra projekt och aktiviteter 
Inom tjänsteområde Ekonomi bedrivs för närvarande några 

verksamhetsutvecklingsprojekt inom områdena: 

 Kundreskontra 

 Anläggning 

 Bokslut 

 Moms 

 Ekonomihandbok 

Resultatet av ovanstående projekt kan påverka arbetspaketens innehåll. 
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6. Planer 

6.1 Övergripande tidplan 

Tidplan återfinns i Antura med tillhörande milstolpeplan och leveranser. 

 

6.2 Resurser 

Namn Uppdrag/roll Period Antal timmar 

alt. % av heltid 

Fredric Holm Projektledare 2017-05 – 2017-10 20% 

Bosse Fahlberg Delprojektledare 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Carmen Claesson Kommunikatör 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Christian Gebel CVS Agresso 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Hanna Lindqvist CVS Winst 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Heidi Lindgren CVS Nekksus 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Birgitta Andersson Intraservice 

Ekonomi 

2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Eva Hedenström Expertkonsult 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

Josephine Andersson PENG 2017-05 – 2017-10 enl. Antura 

  

Utöver ovan nämnda resurser kommer projektet att använda resurser från Intraservice 

verksamhetsområde IT (IT-infrastruktur och Plattform) och systemleverantörer. 

Uppskattning av dessa timmar återfinns i projektkalkyl och Antura. 

 

6.3 Kostnader 

 

Kostnader Kostnad (tkr) 

Resurser 2 000 

Resor  0 

Konferens 0 

Övrigt 0 

Totalt 2 000 
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7. Projektorganisation 
Projektet samordnas och koordineras av en projektledningsstab bestående av: Fredric 

Holm, Bosse Fahlberg och Eva Hedenström.  

Respektive arbetspaket och övriga aktiviteter i tidplanen leds av någon från 

projektledningsstaben, se Antura Projects. Övriga resurser tillkallas efter behov. 

Följande resurs/kompetenser/roller har definierats: 

 CVS Agresso 

 CVS Operativt Inköp 

 CVS Hypergene 

 Applikationskonsulter från systemleverantörer 

 Intraservice verksamhetsområde IT (IT-infrastruktur och Plattform)  

 Modell- och processägare på Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret 

7.1 Roller  

7.1.1 Projektägare 

Projektägare är Jenny Johnsen 

Ansvar: 

 Inneha det yttersta ansvaret för projektets resultat 

 Ansvara för att godkänna projektets mål, ekonomiska ramar samt att resurser 

tillförs projektet. 

 Justera projektets ramar och mål inom beslutade ramar. 

Befogenheter:  

 Utse medlemmar i styrgruppen. 

 Utse och byta ut projektledaren  

 Godkänna projektdirektiv 

 Besluta ändring av projektets inriktning  

 Besluta väsentliga förändringar i projektets budget, finansiering inklusive 

medfinansiering 

 Fatta beslut avseende projektledarens förslag till projektets fortsatta 

framskridande 

 Godkänna och avsluta projektet och dess delleveranser 
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7.1.2 Styrgrupp 

Deltagare: 

 Jenny Johnsén - projektägare (styrgruppsordförande) (Intraservice) 

 Mari Larsson - bolagsansvarig (Intraservice) 

 Stig Kelmeling - enhetschef (Intraservice) 

 Berndt Sundström (Göteborgs Stadshus AB) 

 Johanna Hasselgren (Göteborgs Stadshus AB) 

 Anders Söderberg (Turism, kultur och evenemang) 

 Fredrik Setterberg (Lokal) 

 Robert Casselbrandt (Energi) 

 Lars Just (Bostad) 

 Fredric Holm - projektledare (Intraservice) 

 Bosse Fahlberg - biträdande projektledare (Intraservice) 

 Carmen Claesson - kommunikatör (Intraservice) 

Ansvar: 

 Stödja projektledaren och projektägaren 

 Hålla sig kontinuerligt informerad om projektets status och delta på 

styrgruppsmöten 

 Säkerställa att projektets resultat fortlöpande är i linje med målsättningarna 

 Ge rekommendationer angående projektets ekonomiska ramar  

 Stödja och verka för förslag från projektledaren om åtgärder som behövs för att 

projektet skall bli framgångsrikt 

 Initiera förändring av projektets ramar/mål/inriktning 

 Stödja och marknadsföra projektet och dess resultat i den mottagande 

verksamheten och övrig verksamhet som kan beröras av projektet. 

Befogenheter: 

 Besluta om eventuell projektgranskning inom de ekonomiska ramarna för 

projektet 

 Godkänna förändringar av och tillägg till projektplanen 

7.1.3 Projektledare 

Projektledare är Fredric Holm.  

Ansvar: 
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 Säkerställa att projektet når överenskomna mål vilket också innefattar att 

leverera resultat med avseende på tidpunkt och kostnad. Resultatansvar inför 

styrgrupp och beställaren 

 Styra o leda projektet och ansvara för projektets struktur, planering och 

kommunikation 

 Planera, samordna och följa upp projektet och rapportera till projektägare och 

styrgrupp   

 Utföra aktiv riskhantering  

 Godkänna resurser till projektet, t ex i form av kompetens, utrustning eller 

lokaler inom tilldelade kostnadsramar 

Befogenheter: 

 Leda projektet mot överenskomna mål inom tilldelade ramar 

 Utse eller byta ut projektmedlemmar ev efter samråd med styrgrupp 

 Anskaffa andra resurser till projektet inom tilldelade kostnadsramar 

 Vara projektets kontakt internt och externt 

 Förankra projektresultat inom Göteborgs stad  

7.1.4 Arbetsgrupp 

Deltagare: 

Carmen Claesson  Kommunikatör 

Christian Gebel  CVS Agresso 

Hanna Lindqvist  CVS Winst 

Heidi Lindgren  CVS Nekksus 

Birgitta Andersson Intraservice Ekonomi 

 Bistå med specialistkompetens  

 Utföra aktiviteter enlig uppdrag från projektledaren 

 Lämna status och signalera avvikelser på aktiviteter till projektledaren 

7.1.5 Referensgrupp 

Övriga medarbetare i CVS-grupper 

Representanter från kluster 

 Vara ”bollplank” och diskussionspartner till projektet 

 Vara en kommunikationslänk inom staden och bidra till ett effektivt 

genomförande 
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8. Projektprocesser 

8.1 Rapportering inom projektet 

Statusrapportering sker i projektstyrningsverktyget Antura månadsvis för projektägaren. 

I statusrapporten återfinns bedömningar avseende tid, kostnad och kvalitet samt en 

löpande riskbedömning. Rapporten innehåller även avvikelse från senaste 

statusrapportering, planerade aktiviteter och eventuella beslutspunkter för projektägaren 

att ta ställning till.  

8.1.1 Styrgruppsmöten 

Till varje styrgruppsmöte ska en skriftlig statusrapport enligt ovan överlämnas inför 

styrgruppsmötet.  

8.1.2 Projektavstämningsmöten 

Avstämningsmöten inom projektet hålls varje vecka med arebatsgruppen. 

8.2 Inköps- och fakturarutiner 

Fakturor från externa konsulter attesteras av Stig Kelmeling och konteras på ansvar 

ASFM med speckod T503. Pontus Allert fakturera de uppkomna kostnaderna till 

Stadshus AB.  

8.3 Projektstyrningsmodell 

Göteborg stads projektstyrningsmodell och projektstyrningsverktyg Antura ska 

användas. 

8.4 Riskanalys 

Riskanalysen finns dokumenterad i Antura. 

Riskanalys görs tillsammans med representanter hos beställaren och 

uppdrag/projektgruppen. Riskerna kommer att styra planeringen av arbetet i projektet 

och ajourhålls sedan löpande under projektets gång.  

Metoden som används kallas för Minirisk och innebär att varje risk får ett riskvärde 

samt planerade åtgärder för att förmildra eller eliminera risken. Dessa åtgärder följs 

sedan löpande upp inom projektet. 

8.5 Dokumentation 

Dokumentationen kommer att finnas i projektdatabas i Antura. 

8.6 Ändringshantering 

Ändringshantering sker genom ärendehantering i Antura. 

8.7 Överlämning 

Leveransen från projektet kommer vara dokumentation/mötespresentationer och en 

gemensam uppsättning i ekonomisystemet.  

 


