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Projektdirektiv 
Automatisering av försörjningsstöd 

 
Syftet med projektdirektivet är att från projektägare ge de övergripande direktiven för arbetet 
med projektet. 
 
Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare Demis Stavridis och projektledare 
Karin-Anne Habberstad om förutsättningarna för förberedelsearbetet. 
 
Projektdirektivet verifieras genom styrgruppsbeslut. 
 
Detta projektdirektiv utgår från och ämnar uppfylla den politiska ambitionen som den 
manifesteras i ”Göteborgs Stads Budget 2021”.  
 
”Kontroll och uppföljning av försörjningsstödet behöver fortsätta. Bistånd ska alltid gå till de  
individer som verkligen är i behov av offentligt stöd. På sikt ska hanteringen av ansökningar 
om försörjningsstödet så långt som möjligt automatiseras. Det skapar ökad klienttid och 
ger personalen tid att fokusera på att hjälpa personer med försörjningsstödet tillbaka i egen  
försörjning, istället för administration. För att säkerställa att korrekt och likvärdig bedömning  
inom socialtjänsten ska ett gemensamt bedömningsinstrument vid handläggning av  
ekonomiskt bistånd samt övrig socialtjänst i staden införas. Det bidrar även till att minska 
risken för felaktiga bedömningar. I hushåll där det bor en kvinna och man så ska 
försörjningsstödet framgent utbetalas till kvinnan för att minska destruktiva könsnormer och 
stärka jämställdheten. En gemensam handläggningsprocess för att uppnå resursförskjutning 
från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete ska tas fram, vilket innebär  
framtagande av e-ansökan, gemensam arbetsmodell och kostnadsschabloner för ekonomiskt  
bistånd. En försöksverksamhet med automatisering av individuellt ekonomiskt bistånd 
ska inledas. I detta ska rättssäkerheten särskilt beaktas. 
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1 Bakgrund  
I syfte att öka automatiseringsgraden i staden tecknade Intraservice avtal med GR som i sin 
tur har ett avtal med leverantören XLENT. 
Avtalet tecknades 2019 och sedan dess har det pågått insatser i syfte att höja kompetensen i 
frågan samt skapa en organisation som kan stödja projekt inom automatiseringsområdet.  
 
I Stadens Budget för 2021 ställer de politiska majoriteten tydliga krav på fortsatt 
automatisering för sektor Vård och omsorg i allmänhet och Individ och Familjeomsorg i 
synnerhet.  
 
Syftet med projektet är att möta det politiska målet gällande automatisering inom 
Socialtjänsten.  
Projektet kommer att bidra till en ökad takt av digitaliseringen inom socialtjänsten och 
därigenom öka effektiviteten och rättssäkerheten. 

2 Effektmål 
 
Genom detta projekt ska följande effekter1 uppnås.  

 Bidra till att möta den politikens ambition som utryckt i Stadens Budget 
”För att säkerställa att korrekt och likvärdig bedömning inom socialtjänsten ska ett 
gemensamt bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd samt 
övrig socialtjänst i staden införas. Det bidrar även till att minska risken för felaktiga 
bedömningar.” 

 Ge stöd i införandet av processer och arbetssätt som kompletterar 
automatiseringsinsatsen och säkerställer rättssäkerheten 

 Införa en digital medarbetare inom ekonomiskt bistånd 
 

3 Underlag 
Följande underlag har tagits fram som underlag för initiering av projektet: 

 
 Bedömningsprotokoll  
 Klassificering av projektet  

4 Kontaktpersoner 
 

Roll Namn 

Beställare Fredrik Nilsson (Centrum), Jörgen Larzon (Sydväst), Maria Balaban 
(Hisingen), Arne Wiik (Nordost) 

Projektägare Demis Stavridis, Intraservice 

Sponsor Andreas Arvidsson, Tjänsteansvarig Vård och omsorg, Intraservice 

 
1 Nyttorna bör vara mätbara  



Projektdirektiv   
Automatisering av 
försörjningsstöd 

  

Demis Stavridis   
2021-03-26   
Utgåva: 1.0   
   

 

   
  
 www.goteborg.se 
 Sida: 3 (4) 

 

Styrgrupp Fredrik Nilsson (Centrum), Jörgen Larzon (Sydväst), Maria Balaban 
(Hisingen), Arne Wiik (Nordost) 

Intern styrgrupp 
Intraservice 

Andreas Arvidsson, Agneta Nilsson, Daniel Sköldberg, Jana Olbin och 
Demis Stavridis 

 

5 Krav och önskemål 
 

Mål Beskrivning 
Resultat/ 
Tidpunkt 

2021-06-30 – POC intern automatisering planerad 
 
2021-09-30 – Nylansering av e-tjänst   

 
2021-12-31 – POC intern automatisering utvärderad 
 
2022-09-01 – Pilot automatisering av försörjningsstöd påbörjad 
 
2023-03-31 – Breddinförande automatisering genomförd 
 
2023-04-30 – Projektavslut 

Kostnad Prognostiserad projektkostnad 2021: 900 tkr, 2022: 500 tkr, 2023: 200 tkr 

5.1 Prioritering 
 
Prioritering 50% Resultat 25% Tidpunkt 25% Kostnad  

6 Tid och resurser för förberedelserna 
 

Förberedelserna klara, datum (BP3) 20210501 Utse styrgrupp 

Eventuella avstämningspunkter, datum (BP2) Godkänt direktiv och plan 

Budget för förberedelsearbetet (timmar och 
kostnader) 

Projektledare: 150 timmar 
 

Personella resurser tillgängliga för 
förberedelsearbetet 

Sofia Horrdin – Systemförvaltare 
Susanne Wenblad 
Elisabeth Olinder 

Kostnad Prognostiserad kostnad för 
förberedelser 150 tkr 

7 Finansiering 
Kostnader för timmar som görs i projektet av Intraservices anställda, Personec fördelade 
resurser och inhyrda konsulter samt eventuella inköp skall bokföras på ansvar 060TUVT och 
projektnummer 060DU00646. 
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Kostnader för timmar som görs för lokala arbetet hos respektive förvaltning skall inte belasta 
projektet om inte annat är överenskommet.  
 
De investeringar som krävs sker inom ordinarie förvaltning och projektet finansieras av 
Tjänsteplan Vård och omsorg 2021 - 2022. 
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