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1 Översikt - Ekonomi 

Helårsprognosen för helåret uppgår till överskott om 17,4 miljoner kronor. 

Kostnadsförändringar prognos 2 (augusti) mot budget 2020  

Prognosen för vidmakthållande visar på en kostnadssänkning om 0,7 miljoner kronor 

mot budget 2020. Kostnadsökning ligger främst inom tjänsteområde IT, medan 

kostnadssänkning finns inom tjänsteområde HR samt Vård och omsorg. 

Utvecklingsinitiativens prognos visar på en minskad kostnad på 16,7 miljoner kronor 

mot budget 2020. Flera tjänsteområde IT visar minskade kostnader, vilket beror på att 

aktiviteter inom initiativen minskat. 

Mer information om kostnadsutvecklingen inom respektive tjänsteområde beskrivs 

under tjänsteområdena. 
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2 Översikt - Tjänster 

Samtliga initiativ inom tjänsteplan 2020 – 2022 påverkas av att en ny 

nämndorganisation ska införas. Det kan leda till att beslut kan fördröjas, påverka 

tidplaner och förskjuta aktiviteter samt påverka kostnader för planerad utveckling. Även 

covid-19 påverkar eller riskerar att fortsättningsvis påverka flera projekt. 

EU-domen Schrems II kan medföra konsekvenser för Stadens användande av 

framförallt molntjänster, då en av de vanligaste juridiska grunderna (Privacy shield) för 

att överföra data till amerikanska bolag underkänts. I väntan på nya riktlinjer från 

Datainspektionen ser alla tjänsteområden över avtal och avvaktar med nya tjänster med 

koppling till USA. 

Nedan hittar du en kortfattad sammanställning över pågående aktiviteter. 

För de områden som löper på utan avvikelser kommer en mer utförlig sammanställning 

över årets aktiviteter att göras till årsrapporten. 

För dig som vill veta mer, se varje tjänsteområdes beskrivning. 

IT 

Inom Digital arbetsplats pågår fem delprojekt: 

• Att arbeta digitalt – ska bidra till att realisera ”Strategi för Digital arbetsplats”. 

• Utveckling inom Office 365 – bland annat införa Teams med chatt och 

mötesfunktioner. 

• Avveckla Notes och Domino – arbete pågår med att ta fram en plan. 

• Införa medarbetarportal för behörigheter – arbete pågår att ta fram 

förutsättningar för en självserviceportal.  

• Rollbaserad applikationshantering – förstudie för att undersöka förutsättningar 

att automatisera distribution av applikationer till användarnas klienter och 

enheter. 

Internet of Things är vardagsföremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling 

som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Projektet Anpassa Lan / Wlan till 

Internet of Things förbereder det lokala nätverket för att kunna hantera information från 

dagens och framtidens enheter på ett säkert och effektivt sätt. 

 

Projektet mobilitet som är en förutsättning för ett mobilt arbetssätt närmar sig ett avslut 

och ska överlämnas till linjeorganisationen. Arbetet pågår med att lansera en 

självserviceportal för mobila enheter. 

 

Automatisering och effektivisering av kontohantering fortsätter som planerat. 

Fortsatt arbete pågår för att minska licenskostnader genom nya affärsregler för 

hantering av timanställd personal och för anställda med vissa specifika löneavtal. Under 

året är planen att identitetshantering automatiseras när någon byter tjänst mellan olika 

förvaltningar och bolag 

 

Det finns idag uppskattningsvis 50 000 mobiler i staden och det behövs regler och 

hjälpmedel för att hantera dem mer kostnadseffektivt. En förstudie har påbörjats som 

ska titta på möjligheten att hantera mobila enheter på samma sätt som klienter. Det 

skulle ge större kontroller över hårdvaran, dess kostnader, uppdateringar och enhetens 

säkerhet. 

Kommunikation 

Under våren avslutades förstudien för det Interna digitala navet – vår största satsning 

inom tjänsteområdet. Beslutsunderlag och nyttoanalys togs fram och därefter har ett 
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genomförandeprojekt startat. Modernisering av dagens intranät och samarbetsytor i 

Office 365 är mycket efterfrågade – inte minst med anledning av det ökade 

distansarbetet i staden. 

Förberedelserna av upphandling av ny Contact centre-lösning i projekt Service- och 

kundtjänstsystem löper i stort sett enligt plan. Upphandlingsfasen sker under hösten 

2020 och ett avtal tros vara på plats till nästa sommar. 

Utveckling sker inom Mina sidor samt fortsatt utveckling av Stadsutvecklingswebben. 

Beredning kring frågan av arkivering av stadens webbplatser pågår. 

För tjänsterna som levereras från Visuella Kommunikation så har vidareutveckling skett 

bland annat enligt nedan: 

Grafisk manual 

Nya gemensamma ikoner för alla kanaler 

Stöd för bildpuffar på goteborg.se 

Uppdateringen om tillgänglighet i film 

Mediabank 

Stadens ikoner 

300 nya stillbilder (bilder på skolavslutning, studentfirande, bad, bilder på staden mm) 

60 filmklipp 

40 nya illustrationer på årstider, högtider, samarbeten och stadens landmärken 

Ledning och styrning 

Ledning och styrning har en hög utvecklingstakt. Just nu moderniseras och 

konkurrensutsätts flera system som funnits länge och som kommer att påverka 

arbetssätten för lång tid framöver. 

Tre stora upphandlingsprojekt pågår i olika faser: 

Införa ny politisk ärendehantering och stöd för diarium. Upphandlingen är något 

försenad men löper i övrigt på enligt plan. Ett breddinförande för stadens verksamheter 

är tänkt att inledas från hösten 2021. En handbok för det kommande gemensamma 

arbetssättet har tagits fram och ska inom kort på remiss inom staden. 

Ett framtida mellanarkiv upphandlas för närvarande och med ambition om att teckna ett 

avtal före nyår. Den kommande nya tjänsten är redan nu mycket efterfrågad. En pilot 

förbereds tillsammans med utbildningsförvaltningen och projekt NAIS från 

tjänsteområde Utbildning. 

Förstudien kring systemstöd för planering, uppföljning och intern kontroll avslutas sista 

september för att övergå i en upphandlingsfas. Behovsanalys och kravspecifikation har 

tagits fram under förstudien i dialog med stadens verksamheter. Avtal tros vara tecknat 

med leverantör under första kvartalet 2021. 

Utbildning 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) är inne i en intensiv 

period av utveckling och planering pågår för införanden i grundskola och förskola. 

Grundskoleförvaltningen förändrar sin organisation och projektet ser över hur detta kan 

påverka tidplanen för införandet där. 

 

Projektet Digital informationsförvaltning (DIF) arbetar intensivt med att göra 

riskanalyser kopplat till användningen av Google/GSFE. Vidare jobbar projektet med 

frågor och aktiviteter kopplat till arkivering, gallring och beslutstöd. Fokus är att skapa 

förutsättningar för att avveckla de system som ersätts genom NAIS och projektet digital 

lärplattform. 
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Vård och omsorg 

Upphandlingen av Digitalt träningsredskap rehab inom hälso- och sjukvård påverkas av 

att gränsvärdet för direktupphandling riskeras att överskridas. Fokus behöver göras på 

hur och när en eventuell upphandling ska gå till. 

Förstudie inför modernisering av välfärdens verksamhetssystem, det finns ett stort 

intresse hos leverantörer att delta i den informationsförfrågan som har publicerats. 

Köhantering inom vård och omsorg, primärt fokus ligger nu på att se om redan 

befintliga systemstöd i Treserva kan användas på nytt sätt. 

Utvärdera digital signering i Treserva, två försöksenheter planeras börja testa digital 

signering under hösten. 

Inom välfärdsteknik är det störst fokus på digitala lås och GPS-larm. Tidigare fattade 

beslut i SDN-organisationen behöver förankras i den nya organisationen för att det ska 

gå i lås. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

Inga avvikelser att rapportera. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Inom utvecklingsarbetet har vi gjort en mindre ekonomisk justering mellan initiativen. 

Tjänsteköp tenderar att inte behöva hela budgeten, medan utbildning inom området går 

med ett litet underskott. Digitaliseringsprojektet drar över budget något. Anledningen är 

att vi kommit längre än väntat tack vare att vi inom område ekonomi hade förarbetat en 

hel del redan 2019. 

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Inga avvikelser att rapportera. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Digitaliseringsprojektet visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Delvis beror det på 

att kostnader istället belastat digitaliseringsprojektet inom område operativt inköp. I 

övrigt förklaras överskottet av färre internt arbetade timmar på grund av resursbrist 

främst inom IT-kompetens. 

3.3 Tjänsteområde HR 

Inga avvikelser att rapporterade inom tjänsteplanens utvecklingsinitiativ. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Prognos för HR:s utvecklingsinitiativ i förhållande till budget visar på ökade kostnader 

motsvarande 0,5 miljoner kronor vilket innebär en prognosticerad kostnadsökning på 

14,7 procent. Det finns dock en osäkerhet i prognosen kopplat till resursåtgång och hur 

mycket resurser som måste frigöras till ny nämndorganisation.  

Det är två av utvecklingsinitiativen som står för kostnadsökningen. Dels projekt 

Förstudie HR-svit där prognosen justerats då vi försökt och försöker genomföra fler 

aktiviteter under hösten inför ev resursbrist med anledning av ny nämndorganisation. 

Prognos för extern konsult har säkerställts med anledning av mer omfattande arbete 

under hösten. 

Projekt ”Införande IT-stöd för avvikelsehantering” har försenats och flera aktiviteter 

kring bl a informationssäkerhet har tagit betydligt mer tid i anspråk. 

Vidmakthållande 

Prognos för vidmakthållande i förhållande till budget visar på ett överskott av 5,5 

procent vilket motsvarar 5,9 miljoner kronor. 

Orsakerna är samma som vid prognos 1 det vill säga, dels lägre licenskostnader för 

förmånsportalen än som beräknades vid budgettillfället. Dels lägre personalkostnader 

som ett resultat av minskning med en årsarbetare inom löneadministration men även 

frånvaro och nedsänkning av tjänstgöringsgrad som inte ersatts.  
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3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Tjänsteplanens utvecklingsprojekt  

Tjänsteområde IT är till stor del en förutsättning för att andra tjänsteområden ska kunna 

leverera tjänster. Under 2020 genomförs tio utvecklingsinitiativ. 

Master/Metadata  

Nuvarande tjänst Verksamhetskatalog ska ersättas av Master/Metadata-tjänsten. Den 

utökas nu för att möta stadens behov av information och gemensamma begrepp. 

Projektet levererar en förbättrad HSA-tillämpning, avvecklar funktioner från Contact-

databasen och anpassas till Master/Metadatatjänsten. En ny förbättrad 

organisationsstruktur ska tas fram för att bland annat möta behov inför stadens 

omorganisation. En förstudie genomförs som hanterar samordningsvinster i 

förändringsinsatsen, City Information Platform, inom tjänsteplan 2021. 

Anpassa Lan / Wlan till Internet of Things  

Projektet förbereder LAN-tjänsten för Internet of Tings (IoT) för att på ett säkert och 

effektivt sätt kunna hantera information från dagens och framtidens enheter. Projektet 

levererar förändrad AD-struktur för att göra automatisering möjlig av enheters 

behörighet till tjänsten. Hårdvara byts ut och mjukvara i infrastrukturen uppgraderas för 

att möta behov av till exempel autentisering av enheter i nätverket. 

Konsolidering av IT  

Projektet förbereder nu för att kunna leverera konsolidering till gemensam IT-

infrastruktur under 2021. Projektet är förankrat hos Göteborgs Stadshus AB:s bolag. 

Planen är att konsolidera stadens bolag 2021–2023. 

Uppbyggnad av 24/7 support  

Projektet har börjat analysera behovet av 24/7-support. I samband med detta ses 

beredskapsorganisationen över inom verksamhetsområde IT. 

Mobilitet - förutsättning för ett mobilt arbetssätt  

Projektet närmar sig ett avslut och ska överlämnas till linjeorganisationen. Arbetet pågår 

med att lansera en självserviceportal för mobila enheter. 

Konto- och behörighetshantering  

Projektet fortsätter med automatisering och effektivisering för att hantera konton. Under 

våren och sommaren har affärsregler ändrats så att anställda inom specifika löneavtal 

inte längre får konton med Office 365-licenser, vilket sparar kostnader för staden. 

Arbete pågår för att minska licenskostnader genom nya affärsregler för att hantera 

timanställda. Under året är planen att identitetshantering automatiseras när någon byter 

tjänst mellan olika förvaltningar och bolag. Det ökar informationssäkerheten i staden 

och minskar administrationen. Att förenkla inom arkitekturområdet ger en stabilare och 

mer förvaltningsbar IT-miljö. 

Software Asset Management (SAM) - funktion  

Ett SAM-verktyg är installerat och ska överlämnas till förvaltning. En tjänst etableras 

inom området som bland annat stödjer livscykelhantering av programvarulicenser och 

molntjänster genom att erbjuda central samordnad hantering av licenser och avtal. 

Livscykelhantering av hårdvara (mobiler)  

En förstudie har påbörjats. Möjligheten att hantera mobila enheter på samma sätt som 

klienter håller på att undersökas. Det innebär en tjänst för leasing av certifierade mobila 

enheter för konfigurering till IT-arbetsplats. Det skulle medföra större kontroll över 

vilken hårdvara man förfogar över men även kostnader, uppdateringar och enhetens 

säkerhet. Det finns idag uppskattningsvis 50 000 telefoner i staden och det behövs 

regler och hjälpmedel för att hantera dem mer kostnadseffektivt. 
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Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning  

Projektet har tagit fram de rutiner och processer som behövs för att efterleva 

dataskyddsförordningen. Projektet har arbetat med efterlevnadskontroll mot 

dataskyddsförordningen, samt tagit fram rutiner och mallar för registerutdrag. Rutiner 

och mallar har även tagits fram för olika former av riskhantering; som riskhantering 

dataskydd, tröskelanalys och konsekvensbedömning. Projektet har drivit arbetet för 

Intraservices riskbedömningar av tjänsten Office 365. 

Digital arbetsplats  

Inom förändringsinitiativet ingår fem delprojekt: 

• Att arbeta digitalt: Ska samordna fem utvecklingsinitiativ från tre olika 

tjänsteplaner för att bidra till ratt realisera ”Strategi för Digital arbetsplats”. 

• Utveckling inom Office 365: Vidareutveckla tjänster efter stadens behov inom 

plattformen Office 365, bland annat införande av Teams med chatt och 

mötesfunktioner. 

• Avveckling Lotus Notes och Domino: Ta fram en plan för att börja avveckla 

Lotus Notes och Domino, samt påbörja en upphandling för att göra det möjligt 

att exportera data och därmed avveckla tillämpningar och applikationer i 

plattformen. 

• Införa medarbetarportal för behörigheter: Ta fram förutsättningar för en 

självserviceportal där medarbetaren och chef/administratör kan se detaljer om 

medarbetaren (staden-konto, anställning, kontaktuppgifter med mera). Nya 

funktioner för att söka person/kollega och för att hantera egen profil är 

etablerade. Nästa steg är att testa visning av behörigheter för IT-system och 

applikationer. 

• Rollbaserad applikationshantering: Förstudie som undersöker förutsättningar för 

att, baserat på användarens roll och hemvist, automatisera distribution av 

applikationer till klienter och enheter som tillhör användaren. 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Prognosen för tjänsteplan IT har gått ner ytterligare 2 miljoner kronor vilket innebär en 

total minskning med 3,9 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken till ytterligare 

minskning är att leveranser har genomförts till en lägre kostnad än plan i några av 

projekten. 

Vidmakthållande 

Prognos för vidmakthållande i förhållande till budget ökar med 2,8 procent vilket 

motsvarar 13,1 miljoner kronor. 

De främsta orsakerna är: 

Lokalt Nät – LAN är en förutsättning för stadens digitalisering, vilket driver på 

volymökningar. Ny upphandling av hårdvara genomförs under året. 

IT-arbetsplats har snabbt anpassats utifrån den rådande situationen med Corona-

pandemin genom att öka distansanslutningar från 3 000 till 36 000 möjliga anslutningar, 

även andra volymökningar påverkar prognosen. En intern omflyttning sker av 

arbetsuppgifter från posten licensadministration och nya arbetsuppgifter för mobila 

applikationer påverkar. 

Office 365 ökar på grund av intern omfördelning av arbetsuppgifter från tjänsten 

Domino samt nyrekryteringar för att möta stadens behov, utveckling av tjänster inom 

plattformen (samarbetsytor, kommunikationstjänster som teams med mera). 
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Fjärråtkomst ökar på grund av ökat behov av distansarbete i samband med Corona-

pandemin. 

Generell IT-säkerhet ökar på grund av ökat resursbehov samt högre licenskostnader. 

3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Under våren avslutades förstudiefasen för det Interna digitala navet – vår största 

satsning inom tjänsteområdet. Beslutsunderlag och nyttoanalys togs fram och därefter 

har ett genomförandeprojekt startat med ny projektledare under hösten. Modernisering 

av dagens intranät och samarbetsytor i Office 365 är mycket efterfrågade – inte minst 

med anledning av det ökade distansarbetet i staden. De digitala verktygen internt blir 

allt viktigare och behöver knytas samman och bli mer tillgängliga. 

Förberedelserna av upphandling av ny Contact centre-lösning i projekt Service- och 

kundtjänstsystem löper i stort sett enligt plan. Upphandlingsfasen sker under hösten 

2020 och ett avtal tros vara på plats till nästa sommar. Viss påverkan finns då ett par 

resurser även ingår arbetet med ny nämndorganisation. 

Utöver dessa satsningar inom externa och interna kanaler så sker utveckling inom Mina 

sidor av mindre art samt fortsatt utveckling av Stadsutvecklingswebben. Beredning 

kring frågan av arkivering av stadens webbplatser pågår, men ambition att snart finns en 

ersättning för det tidigare arbete som utfördes av Regionarkivet. 

Utredningen av goteborg.se som letts av stadsledningskontoret har resulterat i ett 

initiativ kopplat till tjänsteområdet. En förstudie kring nytt koncept för ett 

målgruppsingång för skolområdet är inplanerat under hösten. 

En genomlysning av tjänsten jämför service har gjorts under sommaren för att bedöma 

hur en fortsatt utveckling på bästa sätt kan matcha dagens behovsbild och användning 

med tillgänglig teknik. 

För tjänsterna som levereras från Visuell kommunikation har vidareutveckling skett 

bland annat enligt nedan. 

Grafisk manual 

• Nya gemensamma ikoner för alla kanaler. Instruktioner och ikoner för 

nedladdning. 

• Stöd för bildpuffar på goteborg.se 

• Uppdateringen om tillgänglighet i film, både i grafisk manual och 

Kommunikation i staden. 

Mediabank 

• Stadens ikoner 

• 300 nya stillbilder (bilder på skolavslutning, studentfirande, skolmatsal, 

sommarjobb, fritidsaktiviteter, bad och bilder på staden sedd från havet och 

hamnen). 

• 60 filmklipp 

• 40 nya illustrationer på årstider, högtider, samarbeten och stadens landmärken 

Stadens grund- och designmallar 

Genomgång av administrationsfunktioner i mallgenerator har hållits i augusti. 

Dessutom löper ett särskilt utvecklingsprojekt för animationsbibliotek under hösten 

2020 enligt plan. 



Intraservice, Tjänsteuppföljning rapport 2 2020 11(15) 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativ 

Budget är totalt på 10 miljoner kronor för initiativen och prognos maj beräknas till 9,3 

miljoner. 

Vidmakthållande 

Budget är på totalt 42,8 miljoner kronor vilket i prognos augusti justerats upp till 43,7 

miljoner kronor. Justeringen beror på rekrytering av en portföljledare för 

kommunikation, ledning och styrning samt ökad kostnad för webbpubliceringen. 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Inom Ledning och styrning pågår en hög utvecklingstakt, just nu moderniseras och 

konkurrensutsätts flera system som levt under många år och som kommer att påverka 

arbetssätten för lång tid framöver. Tre stora upphandlingsprojekt pågår i olika faser: 

Införa ny politiskt ärendehantering och stöd för diarium 

Upphandlas under hösten. Upphandlingen är något försenad men löper i övrigt på enligt 

plan. Ett breddinförande för stadens verksamheter är tänkt att inledas från hösten 2021. 

En handbok för det kommande gemensamma arbetssättet har tagits fram och ska inom 

kort på remiss inom staden. 

Projekt Mellanarkiv 

Handlas upp för närvarande och med ambition om att teckna ett avtal före nyår. Den 

kommande nya tjänsten är redan nu mycket efterfrågad. En pilot är under förberedelse 

tillsammans med utbildningsförvaltningen och projekt NAIS från tjänsteområde 

Utbildning.  Tidplanen är mycket tight och projektet kommer att avslutas under våren 

2021 för att övergå i förvaltning och drift, vilket planeras för närvarande. 

Förstudien kring systemstöd för planering, uppföljning och intern kontroll 

Förstudien avsluts sista september för att övergå i en upphandlingsfas. Behovsanalys 

och kravspecifikation har tagits fram under förstudien i dialog med stadens 

verksamheter. Avtal tros vara tecknat med leverantör under första kvartalet 2021. 

Inom området finns även dataskyddstjänsten som igen blivit egen enhet med en 

enhetschef på plats från augusti. Det pågår en översyn av arbetssätt och processer vilket 

kan påverka tjänsten framåt. Exempelvis övergår man till att arbeta mer teambaserat för 

bättre stabilitet i leveranserna till kunderna och för att säkra kompetens internt. Det är 

viktigt att få veta vad kunderna vill få ut av tjänsten. 

När det gäller enkätverktyg som tillhandahålls för staden ersätts dagens verktyg, Defgo, 

med ett modernare enkätverktyg för mer omfattande undersökningar under nästa år. 

Genom Office 365-plattformen finns även enkätverktyget Forms för alla att använda. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativ 

Budget är totalt på 10,7 miljoner kronor för initiativen och prognos augusti beräknas till 

10,7 miljoner. 

Vidmakthållande 

Budget är på totalt 40 miljoner kronor och i prognos augusti är kostnaden något lägre 

(39,3 miljoner), främst till följd av Dataskyddsombud som prognostiserar lägre kostnad. 
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3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Genomförda insatser under perioden 

Utöver nedanstående utvecklingsaktiviteter kopplat till tjänsterna inom området har 

vårens covid-19-situation medfört nya behov och krav på skolans digitala stöd. 

Verksamhetsområdet har arbetat nära skolförvaltningarna för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för exempelvis fjärrundervisning och digitala möten med elever inom 

elevhälsan. Vidare har Schrems II – domen där en av de vanligaste juridiska grunderna 

(Privacy shield) för att överföra data till amerikanska bolag – underkänts. I väntan på 

nya riktlinjer från datainspektionen ser vi över avtal och avvaktar med nya tjänster med 

koppling till USA. 

 

Tjänster för förskole- och skoladministration 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) är inne i en intensiv 

period av utveckling inför höstens införande i gymnasiet. Planering pågår för att införa 

IT-stödet i grundskola och förskola. Grundskoleförvaltningen kommer göra en 

organisationsförändring och projektet ser över hur detta kan påverka tidplanen för 

införandet där. Vidare finns det utmaningar när det gäller myndighetsgränser och 

informationshantering. Det har medfört ett omfattande arbete kring 

informationshantering och att leverantören behövt göra förändringar i den tekniska 

lösningen. 

 

Tjänster för lärmiljö  

I projektet Ny Digital Lärplattform arbetar projektorganisationen med att slutföra 

beskrivningar av behov och kravställan inför att upphandla ersättaren till Ping Pong, 

som är en del av Hjärntorget. Skolan har behov av att kunna dokumentera känsliga 

personuppgifter (informationsklass 2), vilket inte ingick i projektets omfattning från 

början. Projektägare, tjänsteansvarig och projektledning tar fram en plan hur detta 

behov ska hanteras. Förändrade behov som medför ändringar i projektplan och scoop 

kan påverka tidplan och budget kommande år. 

 

Digital informationsförvaltning (DIF)  

Projektet arbetar intensivt med att göra riskanalyser kopplat till användningen av 

Google/GSFE. Vidare jobbar projektet med frågor och aktiviteter kopplat till arkivering, 

gallring och verksamheternas behov av beslutstöd. Fokus är att skapa förutsättningar för 

att avveckla de system som ersätts genom NAIS och projektet digital Lärplattform. 

Prioriterat är nu arbetet med att avveckla Gerda som används i utbildningsförvaltningen. 

Förändrade behov som medför ändringar i projektplan och scoop kan påverka tidplan 

och budget kommande år. 

Avvikelser  

Alla projekt följer tidplan och budget. Organisationsförändringar och prioriterade behov 

som uppkommit efter att projektdirektiv och projektplaner tagits fram och projekten 

startat kan medföra förändrade prioriteringar och justerade tidplaner. GAP-analys pågår. 

Projektägare och tjänsteansvarig kan behöva göra tillägg till beslutade direktiv för att 

hantera dessa förändringar och behov. 

Vidare påverkar Schrems II (en dom i EU som kan medföra konsekvenser för hur staden 

använder framförallt molntjänster) samtliga projekt och tjänster som levereras inom 

utbildningsområdet. Tjänsteområdet följer förvaltningens rekommendationer, att inte 

koppla på nya tjänster. Det påverkar sannolikt lärplattformsprojektets upphandling 

(kravställning och tidplan) men även möjligheten att möta verksamheternas behov av 

nya tjänster inom befintlig förvaltning. 
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3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 38,5 miljoner kronor och prognosen i augusti beräknas till 33,9 

miljoner kronor. En sänkning med 4,6 miljoner kronor. Sänkningen görs främst inom 

initiativet Utveckla tjänsten förskole- och skoladministration och Digital 

Informationsförvaltning. Övriga utvecklingsprojekt löper på enligt plan utan några 

större avvikelser. 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på ca 0,8 miljoner kronor. 

Förskole- och skoladministration har ett överskott på 0,7 miljoner som beror på 

minskade personalkostnader och att en rekrytering inte kommer genomföras på grund 

av besparing i reviderad budget. Elevhälsan har ett överskott på 1,2 miljoner kronor 

vilket beror på ökade intäkter för egen arbetad tid i projekt och sänkta program och 

licenskostnader samt en ej inkopplad SMS-tjänst. 

Lärmiljö visar ett underskott på 1,1 miljoner kronor. Underskottet beror på att vi har 

ökat antal samtidiga användare i Hjärntorget när gymnasiet började bedriva 

fjärrundervisning för samtliga elever till följd av covid-19. Trots underskottet finns det 

nästan 1 miljon kronor i besparing på personalkostnader och IT-program och 

licenskostnader. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Pandemin har under året påverkat möjligheten att få tillgång till lokaler i verksamheten 

och även möjligheten att arbeta med utvecklingsinitiativ. Trots detta har mycket rullat 

på bra. Risk för otydligheter i ansvar på grund av den nya nämndorganisationen. Ny 

nämndorganisation har även tagit resurser i anspråk både i verksamheten och inom 

tjänsteområde Vård och omsorg. Under året märks ett stort ökat fokus på 

informationssäkerhetsarbete (GDPR). 

HS - Ersätta journalsystem HS (PMO) 

Projektet löper på bra och förväntas vara färdigt i fas 1 innan årets slut. Utformning av 

en eventuell fas 2 behöver diskuteras vidare. 

HS - Digitalt träningsredskap rehab 

Projektet löper på men då gränsvärdet för direktupphandling riskerar överskridas inom 

några år behöver fokus läggas på hur och när en eventuell upphandling ska göras. 

Förstudie inför modernisering av välfärdens verksamhetssystem 

Stort intresse hos leverantörer att delta i den RFI som publicerats. 

Go-Digit 

En förskjutning av målgrupp ser ut att möjliggöra att projektet går i mål. 

Köhantering inom vård och omsorg 

Primärt fokus ligger nu på att se om redan befintliga systemstöd i Treserva kan 

användas på nytt sätt. 

Utvärdera digital signering i Treserva 

Två försöksenheter planeras börja testa digital signering under hösten. 

Välfärdsteknik 

Störst fokus på digitala lås och GPS-larm. Tidigare fattade beslut i SDN-organisationen 

måste fullföljas i den nya organisationen för att det ska gå i lås. 
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3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 18,5 miljoner kronor och prognosen augusti beräknas till 13,3 

miljoner kronor. En sänkning med 5,2 miljoner kronor. 

En del av överskottet är ett statsbidrag för utvecklingsinitiativ inom 

välfärdsteknikprojektet på 1,2 miljoner kronor. Dessutom är 2,4 miljoner kronor en 

minskning för LOV inom ledsagning och äldreboende. Initiativen kommer inte att 

genomföras 2020 då det inte finns beslut. Övriga 1,6 miljoner kronor är 

omprioriteringar på grund av resursbrist inom stadsdelarnas verksamheter på grund av 

Coronaviruset och arbetet med Ny Nämndorganisation. 

Vidmakthållande 

Budget är totalt på 72,1 miljoner kronor och prognosen beräknas till 68 miljoner kronor. 

Tjänsten Vård och omsorg har ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Den består till stor 

del på ökade intäkter för arbete i projektet för Ny nämndorganisation men även för en 

periodisering av IT-licens och programkostnader 2019. Överskottet på 0,9 miljoner 

kronor inom välfärdsteknologin är ökade intäkter för arbetad tid i projekt. 

3.9 Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 

Samtliga initiativ inom tjänsteplan 2020 - 2022 samt 2021-2023 påverkas av den nya 

nämndorganisationen med förändring av ägare och finansiärer. Det medför utmaningar i 

ekonomi- och styrningsprocesser för befintliga och planerade tjänster. Det kan leda till 

att beslut kan fördröjas och påverka tidplanerna inom tjänsteplanerna och förskjuta 

aktiviteter samt kostnader för planerad utveckling. 

Utvecklingsinitiativ under 2020 är tjänster för 

• bokning- och bidragsprocesser 

• internservice, en ny Måltidstjänst. 

Projekt bokning- och bidragsprocesser 

Det övergripande målet är att göra det enklare för föreningar, privatpersoner och företag 

att hitta och boka kommunala anläggningar, exempelvis lokaler, samt att söka bidrag. 

Det bidrar till en öppnare tillgång och bättre utnyttjande av kommunala lokaler. Under 

året fortsätter projektet upphandlings- och införandefas för de kommungemensamma 

interna tjänsterna för bokning- och bidragstjänster till kulturförvaltningen, idrotts- och 

föreningsförvaltningen, social resurs samt kultur och fritidsverksamheterna inom 

stadsdelarna. 

Under första kvartalet har projektet genomfört ett gediget arbete för att säkerställa 

avropsunderlaget följer GDPR och Göteborg Stads riktlinjer för informationssäkerhet. 

Arbete har gjort nytta men varit omfattande och tagit mer tid än planerat, vilket medför 

en försening på cirka tre månader. I och med detta förskjuts införandet till 2021, vilket 

förklarar budgetsänkningen för första kvartalet 2020 och att kostnader förskjuts till 

kommande budgetår. 

Detta, tillsammans med att projektet står inför upphandling med möjlig ökad 

leverantörskostnader, kan innebära att det blir dyrare 2021. För 2022 prognostiseras en 

sänkning av kostnaderna för projekt- och vidmakthållande utifrån nuvarande plan. 

Under andra och tredje kvartalet sker scenarioövningar inför en ny nämndorganisation. 

Löpande under året sker även ytterligare budgetdialoger med berörda förvaltningar och 

delprojekten för en ny nämndorganisation. 
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Tjänster för intern service 

• Ny måltidstjänst 

Nya tjänster för måltidsverksamheterna ska effektivt stödja måltids- och 

specialkostprocessen. Tjänsterna ska även skapa förutsättningar för en effektiv 

administration. Stadens nya måltidstjänster ska ge god överskådlighet, likvärdighet och 

kvalitet. 

Under året fortsätter projektets upphandlingsfas och förbereder för införande. 

Under andra och tredje kvartalet sker scenarioövningar inför en ny nämndorganisation 

2021. Löpande under året pågå även ytterligare budgetdialoger med berörda 

förvaltningar och med delprojekten för en ny nämndorganisation. 

  

 

 

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 19,4 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till 14,7 

miljoner. En sänkning med 4,7 miljoner kronor. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser sänker prognosen från 10 miljoner kronor 

till 8,7 miljoner. Korrigeringar i prognos har skett då avropsplan försenats inom 

omfattande kvalitetshöjande aktiviteter kring informationssäkerhet och GDPR. 

Aktiviteter för införandeplan senareläggs därmed till 2021. Tjänster för Internservice, en 

ny måltidstjänst sänker prognosen från 9,4 miljoner kronor till 6 miljoner. Förändringar 

i prognosen från maj förklaras framförallt av att två upphandlingar slutförts vilket 

innebär att kostnaderna kunnat beräknas mer i detalj utifrån tecknade avtal. 

Vidmakthållande 

Budgeten är på totalt 3,8 miljoner och prognosen beräknas till 2,6 miljoner. Överskottet 

på 1,2 miljoner kronor beror främst på ökade intäkter för arbetad tid i projekt för en 

projektledare i måltidsprojektet. 
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