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Projektdirektiv 
Ersätta planeringsstöd för vård och omsorg 
 

Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare/beställare Carina Helgesson Björk och 

projektledare Anna Kjellander om förutsättningarna för förberedelsearbetet. 

 

Verifieras genom styrgruppsbeslut. 

 

Projektdirektivet baseras på att förbereda och genomföra ny upphandling av planering- och 

uppföljningsstöd och att införa stödet för hemtjänst och boendestöd.  
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1 Bakgrund  
 

Det fyraåriga avtalet med Decerno för de ingående delarna i konceptet ”PluGo” (Phoniro och 

Kompanion) löper ut 2021-03-31. Option finns att förlänga avtalet med 1 + 1 år vilket innebär 

att senast 2023-04-01 måste ett nytt avtal finnas på plats. 

 

Dagens system upphandlades och implementerades inom ramen för Attraktiv hemtjänst.  

De övergripande målen i programmet Attraktiv hemtjänst är ökat inflytande och 

självbestämmande för brukarna, ökad tillgänglighet och attraktivare jobb för 

medarbetarna. Attraktiv Hemtjänst sträcker sig fram till och med 2022. 

 

IT-stödet används idag för planering och uppföljning i Hemtjänsten och för Boendestöd. 

Personlig assistans var med i tidigare upphandling men efter bristande funktionalitet vid 

pilotinförandet beslutades att avbryta införandet. Nytt projekt är initierat inom verksamheten 

och kommer tillgodose de specifika behov Personlig assistans har med en koppling till 

Försäkringskassan. 

Inom ramen för detta projekt ska det nya IT-stödet ersätta befintligt stöd för planering och 

uppföljning för Hemtjänsten och Boendestöd. 

 

Förvaltningen har omhändertagit flera brister i dagens system efter implementeringen. Dessa 

erfarenheter ska användas vid framtagandet av upphandlingsunderlaget av nytt system.  

 

Förutsättningarna gällande säkerhet för mobilitet begränsade den tekniska och funktionella 

lösningen vid tiden för införandet. Teknikutvecklingen går snabbt och en översyn av befintlig 

lösning behöver göras. En kartläggning av andra pågående och planerade projekt avseende 

välfärdsteknik, mobilitet och utveckling av verksamheterna ska göras inom ramen för 

förberedelsefasen av projektet då möjligheterna, behoven och nyttan kan ha förändrats sedan 

den tidigare upphandlingen. I förberedelsefasen behöver även en omvärldsanalys göras för att 

få förståelse för framtida behov. 

 

Vid införandet av IT-stödet skiljde sig arbetsprocesserna mellan stadsdelar, områden och även 

mellan enheter i samma områden åt. Ett förändrat arbetssätt var en förutsättning för att 

förverkliga nyttan. En kartläggning och nulägesanalys av de olika enheternas arbetsprocesser 

behöver göras för att få en enhetlig bild av behovet och för att underlätta implementeringen av 

nytt IT-stöd.  

 

2 Effektmål 
 

 

Inom ramen för detta projekt ska nyttoanalys göras tillsammans med representanter från 

verksamheterna med fokus på direkta nyttor avseende ett nytt IT-stöd för planering och 

uppföljning.  

 

Följande effektmål är beslutade initialt efter resultat från effektkedja i verifieringsfasen: 

 

• IT-stöd som underlättar planering och uppföljning i det dagliga arbetet för 

medarbetarna 

• IT-stödet ska synliggöra brukarnas beviljade behov och tillgängliga resurser 

• IT-stödet tillsammans med arbetssättet ska innehålla alla olika parametrar som 

behövs för planeringen 
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3 Underlag 
 

Projektdokumentation från tidigare upphandling och implementering av Plugo. 

Program attraktiv hemtjänst 2014-2022 

Bedömningsprotokoll 

Klassificering av projektet 

Tjänsteplan vård och omsorg 

Effektkedja initial 

Work Breakdown Structure (WBS) 

 

Klassificering är gjord med bedömningen att det är ett Projekt Medel. 

4 Kontaktpersoner 
 

Roll Namn 

Beställare Katarina Meuller, Avdelningschef Hemtjänst, Äldre samt vård- 
och omsorgsförvaltningen 

Monica Sörensson, Avdelningschef Myndighet och 
socialpsykiatri, Förvaltningen för funktionsstöd 

Projektägare Carina Helgesson Björk, Verksamhetschef Välfärd, 
Intraservice 

Projektledare Anna Kjellander 

Styrgrupp Carina Helgesson Björk 

Katarina Meuller 

Monica Sörensson 

Emma Höjgaard 

Ann-Louise Östman 

Representation från Kvalitet och utveckling från 
förvaltningarna Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
och Funktionsstöd 

    

5 Krav och önskemål 
 

I projektet ingår att förbereda och genomföra ny upphandling av nytt planering- och 

uppföljningsstöd och att införa stödet för verksamheterna. 
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5.1 Uppdelning 
 

Projektets genomförande delas upp i olika faser. 

 

• Fas 1 Upphandlingsunderlag 

• Fas 2 Upphandling 

• Fas 3 Införande 

 

 

 

 
 

 

Grov tidplan fasindelad 
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Mål Beskrivning 

Resultat/ 
Tidpunkt 

Fas 1 – Underlag för upphandling klara 31 november 2021 

Fas 2 – Avtal påskrivet 28 februari 2022 

Fas 3 – Införande klart, överlämning till förvaltning 2023-01-31 

Kostnad Resursplanering återstår att göra, i nuläge uppskattad till ca 12 Mkr med 
fördelningen 4,7 Mkr för 2021, 6,3 Mkr för 2022 och 1 Mkr för 2023 

5.2 Prioritering 
 

Prioritering 0,45 Resultat 0,35 Tidpunkt 0,2 Kostnad  

6 Tid och resurser för förberedelserna 
 

 

Förberedelserna klara, datum (BP3) 31 maj 2021 

Eventuella avstämningspunkter, 
datum (BP2) 

6 maj 2021 (eventuellt BP4p), beslut att starta 
genomförandet av arbetspaket Arbetsprocesser. 

Budget för förberedelsearbetet 
(timmar och kostnader) 

400 timmar/ 328 000 kr 

Personella resurser tillgängliga för 
förberedelsearbetet 

Verksamhetsutvecklare, systemförvaltare, 
representanter från verksamhet och 
verksamhetsledning. Mer detaljerad uppskattning 
görs i projektets förberedelsefas. 

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 060DU00650. 

 

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 2021-2023. 

 


