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1HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

I din hand håller du det andra nyhetsbrevet från NAIS-projektet. Projektets första fas,

Behovsanalysen, är nu inne på upploppet. I början av mars ska den avrapporteras. Under februari

kommer fokus därför ligga på att sammanställa en slutdokumentation, bla innehållande ett förslag på

hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Inriktningsbeslut på framtida målbild fattat av NAIS-styrgrupp

På styrgruppsmötet 31 januari fattade styrgruppen ett inriktningsbeslut utifrån projektets förslag på

målbild på lång och kort sikt. Projektet fick i uppdrag att till nästa styrgruppsmöte (1 mar) arbeta

vidare med förslaget och förtydliga vissa delar så att det blir mer kommunicerbart. För att inte gå

händelserna i förväg väljer vi därför att avvakta innan vi kommunicerar målbilden i sin helhet till dess

att styrgruppen slutgiltigt har beslutat om den. Nedan följer dock en kort sammanfattning av den

preliminära målbilden.

Rom byggdes inte på en dag – en ambitiös målbild genomförs bäst stegvis

Projektet har tagit fram en ambitiös långsiktig målbild (obs: fortfarande ej slutligt beslutad i projektets

styrgrupp). För att skapa bra förutsättningar att realisera den krävs att man tar sig an den i delar:

• Etapp 1a. Som en första etapp kommer projektet att under 2017 fokusera på att upphandla ett

nytt elevregistersystem som ersättare för Gerda och Procapita. Målsättningen är att det nya

systemet ska vara infört på gymnasiet inför HT 2018. Det nya elevregistersystemet omfattar stöd

för grundregisterhållning inklusive TF/sekretess, ansökan och placering inklusive digital hantering

av närvaroprincipen, schema, närvaro/frånvaro och betyg inklusive check in/check out,

ekonomihantering, statistik och rapporter sam ett basutbud av e-tjänster etc.

• Etapp 1b. Under 2017 kommer projektet även att titta på möjligheterna att utvidga/förlänga

pilotdriften av Hypergene Skola (Nyckeltalsprojektet) som ett första steg i ett förbättrat

beslutsstöd. Syftet med detta är bland annat att skapa bättre förståelse för verksamhetens behov

för att därigenom kunna fatta ett välgrundat beslut om fortsatt förbättringsarbete.

• Etapp 2. Ytterligare e-tjänster, förbättrade beslutsstödsmöjligheter inklusive stöd för simuleringar

planeras till 2019 – 2020, dvs då det nya elevregistersystemet är infört för samtliga skolformer.

Ovan är alltså en preliminär målbild, i mars månads nyhetsbrev kommer vi att presentera en mer

komplett beskrivning av den framtida målbilden, både på kort och lång sikt.

På gång

Referensgrupper

Projektet arbetar nu med att planera Fas 2: 

Upphandling. För att fånga input från 

verksamheten och därigenom kvalitetssäkra och 

verifiera kravställandet av det nya 

elevregistersystemet kommer projektet att tillsätta 

ett antal referensgrupper. Tanken är att dessa 

grupper träffas regelbundet under våren för att 

bidra till kravställningen inom vissa specifika 

områden. Ambitionen är att så långt som möjligt 

erbjuda de representanter från förvaltningarna 

som varit med på tidigare genomförda workshops 

möjlighet att delta i referensgruppsarbetet. 

Projektet återkommer med mer info om 

referensgrupperna inom kort.

Kontakt 

Har du tankar, frågor eller funderingar om NAIS? 

Skicka ett mejl till oss: 

nais@intraservice.goteborg.se
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