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Projektplan 
Uppföljningsmöjligheter inköp – intern tjänst 

 

Planen är en överenskommelse mellan projektägare Jenny Johnsén och projektledare Ina 

Rehnlund om projektets åtagande. 

 

Verifieras genom styrgruppsbeslut. 
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1 Bakgrund och samband 

1.1 Bakgrund 
Staden har i dag inte möjlighet att på ett enkelt sätt ta fram det analysunderlag som behövs för 

att göra nödvändiga uppföljningar kring inköp. Lokalt i staden har alla organisationer ansvar för 

att rätt produkter och tjänster köps från rätt leverantörer. De ansvarar även för uppföljning och 

att levererade varor och tjänster håller den kvalitet som upphandlats. För att på 

förvaltningsnivå kunna göra ändamålsenliga kontroller och uppföljningar, både vad gäller 

stadens gemensamma ramavtal och verksamheternas egna avtal, behövs användbara 

verktyg. Möjligheterna att skapa rapporter i systemstödet/e-handelsverktyget för att följa upp 

ramavtalsföljsamheten och avtalstroheten är inte tillräckliga. 

 

Förvaltningen för inköp och upphandling har under hösten 2018 upphandlat ett 

spendanalysverktyg som är ämnat att fylla stadens övergripande behov av uppföljning av 

inköp samt uppföljning av stadens gemensamma ramavtal som de tecknar och förvaltar. 

Utformningen av upphandlingen och avtalet ger möjlighet att ansluta tillkommande användare 

från stadens förvaltningar och bolag till verktyget. 

 

Utifrån den kartläggning av verksamheternas behov som genomfördes i Förstudien Utveckling 

av uppföljningsmöjligheter inköp gjordes bedömningen att det upphandlade 

spendanalysverktyget uppfyller det behov av uppföljning som verksamheterna har uttalat. 

Förstudiens inriktades då mot att ta fram förslag, på en övergripande nivå, på hur ett införande 

för nya kunder samt förvaltning av systemet kan utformas. 

1.2 Samband med andra organisationer eller projekt 
Projektets uppdrag angränsar till flera andra pågående projekt i staden. Arbetet behöver 

samordnas med bland annat det projekt som implementerar det spendanalysverktyg som 

Förvaltningen för inköp och upphandling har upphandlat. För att vinna synergieffekter behöver 

projektet stämma av och synkronisera en föreslagen utrullningsplan med det projekt som 

arbetar med införande av ekonomitjänsterna till bolagen. Vidare är det av största vikt att det 

sker en kontinuerlig dialog mellan projektet och linjeverksamheten på Intraservice. 

1.3 Framgångsfaktorer 
Tydliga samarbetsformer mellan nyckelaktörerna Intraservice, Förvaltningen för inköp och 

upphandling och även systemleverantören KMD är av största vikt för att projektet ska nå 

framgång.  
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2 Mål 

2.1 Projektidé 
Projektet bidrar till bättre möjligheter för stadens verksamheter att följa upp och därmed styra 

sina inköp genom att skapa en intern tjänst för stöd vid uppföljning av inköp. 

2.2 Projektmål 
Projektet ska utforma en intern tjänst för stöd vid uppföljning av inköp. Det systemstöd som 

ska ingå i tjänsten är samma systemstöd/spendanalysverktyg som Förvaltningen för inköp och 

upphandling har upphandlat och implementerat under 2018-2019. Projektet 

Uppföljningsmöjligheter inköp – intern tjänst ska ta fram en plan för införande som möjliggör 

för stadens verksamheter att ansluta sig till tjänsten och använda 

systemstödet/spendanalysverktyget. Införandeplanen ska följa Intraservices Utvecklingsmodell 

för IT-system för att säkra att samtliga faser i processen omhändertas. Delarna som beskrivs i 

fasen teknisk förstudie i Intraservices utvecklingsmodell bedöms redan vara klargjorda under 

Förvaltningen för inköp och upphandlings införandeprojekt, varför införandeplanen i detta 

projekt kan börja med att definiera delarna i projektfasen (Initiera – Utveckla – Införa). 

 

Projektet kommer att ge förslag på lämplig driftorganisation. En tidsplan för hur många nya 

kunder Intraservice kan motta per kalenderår behövs även kartläggas i en utrullningsplan samt 

hur en mottagande organisation behöver utformas i de verksamheter som vill ansluta sig till 

tjänsten bör fastställas.  

 

Vidare behöver projektet ta fram en tjänstebeskrivning samt fastställa parametrarna för 

överlämning till drift/förvaltning i linjeverksamheten för att kunna definiera ett tydligt avslut för 

projektets uppdrag. Projektet bör också innefatta utrullning till en eller två pilotverksamheter för 

att verifiera att framtagen modell fungerar.  

 

Projektets genomförande delas in i tre faser. I de två första faserna (initiera och utveckla) 

utformas den nya tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp (arbetsnamn) i enlighet med 

Intraservices utvecklingsmodell för IT-stöd. I den tredje fasen (införa) omhändertas utrullning 

av systemstödet/ spendanalysverktyget till ett par pilotverksamheter. Den tredje fasen är 

beroende och påverkas av både Förvaltningen för inköp och upphandlings 

implementeringsprojekt och projektet för införande av stadens kommungemensamma 

ekonomitjänster till bolagen. En tidig bedömning ger att den tredje fasen kommer att ske först 

under 2020.  

 

Leveransobjekt: 

• Effektkedja, mätetal för uppföljning och enkel nyttorealiseringsplan 

• Plan för införande och förvaltning  

• Förslag på utrullningsplan 

• Tjänstebeskrivning 

• Klara förutsättningar för att ta in en eller två kunder som pilot  
 

Budgeterad kostnad: 1 800 tkr 

Finansieras genom tjänsteplan operativt inköp 2019. Projektnummer samma som förstudien 

DU00806. Ansvar TUBT. 

2.3 Projektmålets prioritering  

Prioritering 0.4 Resultat 0.1 Tidpunkt 0.5 Kostnad  
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2.4 Avgränsningar 
Projektet ska utforma en ny intern tjänst – Stöd vid uppföljning av inköp (arbetsnamn), för nya 

kunder i staden. 

Det ingår inte i projektet att omhänderta implementering och förvaltning av 

spendanalysverktyget för Förvaltningen för inköp och upphandling.  
 

 

2.5 Mottagare och godkännandekriterier 

Leveransobjekt Mottagare, leverans Mottagare, överlämning 

Effektkedja, 
mätetal för uppföljning samt 
enkel nyttorealiseringsplan 

styrgrupp Tjänsteforum Operativt inköp 

Tjänstebeskrivning styrgrupp Intraservice, enhet 
Ledningsstöd 

Plan för införande och 
förvaltning 

styrgrupp Intraservice, enhet 
Ledningsstöd 

Förslag på utrullningsplan styrgrupp Intraservice, enhet 
Ledningsstöd 

Förutsättningar att ta in pilot styrgrupp Tjänsteforum Operativt inköp 
samt Intraservice 

 
Projektresultatet ska leva upp till målen beskrivna i avsnitt 2.2. Mottagare av projektet kommer 

dels vara Tjänsteforum Operativt inköp men även Intraservice. Vid projektets slut ska en 

införande- och etableringsplan skapa möjligheten för Intraservice att sälja tjänsten 

spendanalysverktyg till de verksamheter i staden som önskar ansluta.  
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3 Tidsplan och resursbehov 

3.1 Förutsättningar och inberoenden 

3.1.1 Förutsättningar 
En förutsättning för att kunna nå i mål med projektet under 2019 är att införandet av det av 

Förvaltningen för inköp och upphandling upphandlade spendanalysverktyget följer fastlagd 

tidplan. Vidare behöver de i Intraservices utvecklingsmodell för IT-system angivna tekniska 

momenten vara omhändertagna.  

3.1.2 Inberoenden 

Nr. Beskrivning Ansvarig Datum 

 Förvaltningen för inköp och upphandlings 
införande av spendanalysverktyg är i fas 

Bevakas av PL Q2, 2019 

    

3.2 Projekttidsplan 
Se bilaga 3, Projekttidsplan, DU00806 2019. 

3.3 Milstolpar, beslutspunkter 
Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade: 

Datum MS BP Beskrivning 

2019-01-22  BP1 Beslut att starta projektet 

2019-04-04 MS1  Projektplan, riskanalys och kravlista framtagen  

2019-04-11  BP2 Beslut att fortsätta, förändra eller avbryta förberedelserna 

2019-04-11  BP3  Beslut att godkänna projektplanen 

2019-04-11  BP4 Beslut att starta genomförandet 

2019-06-17 MS2  Effektkedja och mätetal för uppföljning är framtagna 

2019-08-16 MS3  Plan för införande, förvaltning och utrullning samt 
tjänstebeskrivning 

2019-08-23  BP5 Beslut att fortsätta, förändra eller avbryta projektet 

2018-11-18 MS4  Förutsättningar att ta in pilot klara (del 1) klara 

2019-11-25  BP6 Beslut att godkänna resultatet av leveransen 

2019-11-25  BP7 Beslut att överlämna ansvaret för leveransen 

2019-11-25  BP8 Beslut att avsluta projektet 

 

3.4 Resursbehov  

3.4.1 Resurser, kompetens 

Resurser Tid 
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Projektledare, intern cirka 500 h 

Projektmedarbetare, interna cirka 1500 h  

Systemförvaltare cirka 200 h 

Kommunikatör, lösningsarkitekt och 
resurser för nyttokalkyl 

cirka 150 h (punktinsatser, löpande) 

3.4.2 Utbildning 
Projektgruppens medlemmar behöver utbildning i/en genomgång av projektverktyget Antura 

Projects och projektmodellen PPS. 
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4 Organisation 

4.1 Projektorganisation 

Roll Namn 

Styrgrupp Jenny Johnsén, projektägare/ordförande 

Mustafa Ugras Sarioglu, Higab 

Siman Jasim, Higab 

Linda Sörensson, Trafikkontoret 

Johan Karlsson, Park- och naturförvaltningen 

Carin Bergdahl, Inköp och upphandling 

Mats Andreasson, Lokalförvaltningen 

Dag Eliasson, SPINK 

Pär Eriksson, Intraservice 

Jan Gustafsson, Intraservice (adjungerad) 

Projektledning Ina Rehnlund, projektledare Intraservice 

Julia Björk, projektmedarbetare Intraservice 

Sidi Stoor, projektmedarbetare Intraservice 

Staffan Lindh, systemförvaltare Intraservice 

Ref.grupp/experter Systemförvaltare Proceedo, kommunikatör, resurser för nyttokalkyl samt 
inköpsanalytiker INK, m fl 

Arbetsgrupp Arbetsgrupper med användare i form av inköpssamordnare, ekonomer 
med flera från stadens verksamheter 
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5 Arbetsformer 
Arbetet i projektet bedrivs i enlighet med projektstyrningsmodellen PPS. Allt arbete 

dokumenteras i projektverktyget Antura Projects. 

5.1 Kravdialog 
Kravdialogen avseende leveranser till styrgruppen sköts via löpande statusuppdatering till 

projektägare alternativt genom styrgruppsbeslut. 

5.2 Leverans och överlämning  
Leverans sker vid ett tillfälle, vid det avslutande styrgruppsmötet. Överlämning sker därefter till 

driften genom möten med de mottagare av projektet som beskrivs i avsnitt 2.5.   

5.3 Uppföljning och lärande 
Projektet tillämpar Göteborgs Stads modell för projektstyrning (PPS). Projektet kommer att 

dokumenteras löpande i projektverktyget Antura Projects. Genom detta arbetssätt görs 

erfarenheter och kunskap tillgängliga för omgivningen. 

5.4 Ändringshantering 
Alla ändringsförslag klassas efter bedömning av projektledaren. Önskemål som kan hanteras 

inom projektets ramar beslutats av projektledaren i samråd med projektägaren. 
Önskemål om ändringar som påverkar projektets ramar (projekttidsplan, projektkalkyl, 

funktionalitet eller leveransinnehåll) lyfts till styrgruppen. 

5.5 Riskhantering 
Medarbetarperspektivet kommer att belysas utifrån de punkter som projektet bedömer vara 

relevanta i Intraservices mall Tidig riskbedömning. Tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp 

kommer säljas som en intern tjänst till de verksamheter inom staden som är intresserade. Det 

kommer därför vara en mindre och specifik användargrupp som frivilligt ansluter till 

systemstödet/spendanalysverktyget. Det nya systemstödet är upphandlat av Förvaltningen för 

inköp och upphandling (INK) och det är INK som kommer ta emot systemet i ett första läge.  

När projektet skapat den nya tjänsten kommer systemstödet integreras in i Intraservices 

linjeverksamhet och omhändertas av systemförvaltare. Hos Intraservice finns det inte utrymme 

att med nuvarande personalstyrka förvalta ett nytt system, vilket innebär att ny personal 

kommer behöva tillsättas. Den Tidiga Riskbedömningen kommer därför fokusera på 

medarbetarperspektiv med den nya tjänsten i åtanke (bilaga 3). 

Övriga projektrisker redovisas i risklistan i Antura (som även bilageras denna projektplan, 

bilaga 2). Aktuell risklista ska regelbundet följas upp i samband med projektarbetsmöten, 

projektavstämningsmöten och styrgruppsmöten. 

5.6 Informationsspridning 
Information om projektet kommer att skickas ut löpande till intressenter. Följande intressenter 

har identifierats. 

• Förvaltningen för Inköp och upphandling 

• Samtliga som arbetar som stödfunktioner för processen beställning till betalning, 

såsom inköpssamordnare, administratörer och lokala verksamhetsstöd (LVS:er) 

• Alla medarbetare i staden som genomför inköp av tjänster i det kommungemensamma 

systemstödet/e-handelsverktyget 



Projektplan, medel   
Uppföljningsmöjligheter inköp – intern tjänst   
Ina Rehnlund   
2019-04-03   
Utgåva: 1.0   
   

 

   

  
Filnamn: Projektplan Uppföljningsmöligheter inköp - intern tjänst 
(3).docx 

www.goteborg.se 

 Sida: 10 (11) 
 

5.7 Dokumenthantering 
Samtliga styrande dokument, protokoll från styrgruppsmöten och tillhörande presentationer 

och material lagras i projektverktyget Antura Projects. Dokument ska döpas med namnet på 

vad för slags handling det är följt av projektets namn. Ex, Direktiv – Uppföljningsmöjligheter 

inköp intern tjänst.docx Utgåve-/versionshantering hanteras per automatik i Antura Projects. 

5.8 Kvalitetssäkring 
Löpande kvalitetssäkring sker genom tillämpning av PPS-modellen i projektet. Genom 

statusuppdateringar vid styrgruppsmöten säkerställs resultatets kvalitet under arbetets gång. 

5.9 Sekretess 
Göteborgs Stads normala rutiner används. Projektet klassas inte som konfidentiellt.  

5.10 Miljö 
Projektet följer Göteborgs Stads miljöpolicy. 

 

5.11 Administrativa rutiner 
Alla projektmedarbetare ska tidrapportera veckovis i projektverktyget Antura Projects. 

Projektledaren ansvarar för övrig administration. 

6 Risker 
Se Risklista, bilaga 2 och Tidig riskbedömning, bilaga 3. 

7 Projektkalkyl 
Se 3.2 Projekttidsplan samt 3.4.1. Resurser. 
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Utgåvehistorik 

Utgåva Datum Kommentar Ansvarig 

0.1 2019-01-08 Skapelsedatum av projektplan Sidi Stoor 

0.2 2019-02-08 Redigerad efter möte med 
tjänsteansvarig 

Ina Rehnlund 

0.3 2019-03-11 Kompletterad efter projektgruppsmöte Julia Björk, Sidi Stoor, Ina 
Rehnlund 

0.4 2019-03-22 Korrektur och korrigering  Julia Björk, Sidi Stoor, Ina 
Rehnlund 

0.5 2019-04-03 Justering efter avstämning med PÄ Ina Rehnlund 
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