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1 Bakgrund och samband 
 
 

1.1 Bakgrund 
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. 
 
Projektet utgår från politiska beslut –  

Göteborgs Stads Budget 2021 och kommunfullmäktiges budget 2021 
 
Projektet ska bidra till att 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 

1.2 Samband med andra organisationer eller projekt 

1.2.1 Socialförvaltningarna i Göteborgs Stad 
 
I stadens Budget för 2021 ställer den politiska majoriteten tydliga krav på fortsatt 
automatisering inom välfärdsområdet i allmänhet och individ- och familjeomsorg i synnerhet.  
 
Detta projekt utgår från och ämnar uppfylla den politiska ambitionen som den 
manifesteras i ”Göteborgs Stads Budget 2021”. Det finns en tydlig koppling till de initiativ som 
bidrar till digitalisering inom socialtjänsten varför följande utdrag är styrande:   

  
 

1 Nyttorna bör vara mätbara  
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Information tagen från Göteborgs Stads Budget 2021 sid 104 
”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.  
… 
 
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.” 
 
Strategiska mål: 
• Antalet bidragsberoende personer ska halveras (KF Budget s101) 
• På sikt ska hanteringen av ansökningar om försörjningsstöd så långt som möjligt 

automatiseras (se ovan) 
 
Som ett led i automatiseringen behöver socialförvaltningarna inom Göteborgs Stad analysera 
och aktivt ta ställning till de krav som ställs från staden. Ovan nämnda mål får långt dragna 
konsekvenser i det framtida arbetet inom socialtjänsten. Därför bör initiativ finnas för att lösa 
ett antal andra frågor som uppkommer i och med att förändringen ska ske. Exempel på dessa 
frågeställningar är: 
 
• Användning av frigjord tid  - behov av förtydligande och vad denna tid ska användas till 
• Brukarnas behov av att komma i arbete – ett förändrat arbetssätt behövs 
• Kommunikation, information och förändringsledning – centralt för att lyckas 

1.2.2 Robotisering inom Intraservice 
 

Intraservice har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa “Kompetenscenter för 
digitalisering och robotisering”. Utveckling av automatisering av RPA kräver att det finns en 
samsyn kring utvecklingstakten inom organisationen. Verksamhetsområde IT:s egen 
utveckling är en förutsättning för att ovanstående ska kunna realiseras.  
 
Projekt pågår sen 2019 om automatisering med stöd av RPA (Robotic Process Automation) 
för kommungemensamma tjänster inom verksamhetsområdena Ekonomi och Operativt Inköp, 
Välfärd samt HR. För att kunna erbjuda denna tjänst krävs att infrastruktur, arbetssätt samt 
kompetens gällande RPA finns inom Intraservice.   
Projekten som pågår inom verksamhetsområdena är en viktig motor i att testa den 
produktionsmodell, de roller och nya arbetssätt som tagits fram i det övergripande projektet. 
Det finns en hög förväntan på leverans från stadens verksamheter på dessa projekt.  
  
 

1.3 Framgångsfaktorer 
Det finns en rad faktorer som bidrar till framgång i detta projekt. Denna projektplan lyfter upp 
faktorer som också diskuterats i styrgruppsmöten. 
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1.3.1 Kommunikations- /förändringsinsatser med fokus på medarbetaren 
 
Tydlig kommunikation är en framgångsfaktor i detta projekt. Det behövs en stor satsning på att 
förbereda både handläggare och den enskilde medborgaren på att automatisering av 
försörjningsstöd genomförs. För att uppnå acceptans behövs tydlig information om syftet med 
automatiseringen. Särskilda kommunikationsinsatser kommer att krävas för att skapa förankring 
och förståelse gällande de förändrade arbetssätt som införandet av automatisering kommer att 
innebära.  
 

1.3.2 Tydlighet i roller och ansvar 
 
Detta projekt drivs tillsammans med verksamheten och för att lyckas krävs ett aktivt 
deltagande i arbetsgruppen från de utsedda förändringsledare i de fyra socialförvaltningarna; 
Centrum, Sydväst, Nordost, Hisingen. Här rekommenderas att det finns en processledare. 
 
Det finns redan idag en stor kunskap i delar av verksamheten samt inom Intraservice vad 
gäller införande och användning av e-ansökan försörjningsstöd. Denna kunskap ska tillvaratas 
och återanvändas. Som ett led i detta arbete bildades Arbetsgrupp Försörjningsstöd i 
samband med uppstart av projektet där deltagarna är förändringsledare i sin roll som 
enhetschefer/socialsekreterare. Denna arbetsgrupp är viktig för sammanhållande av projektet 
med representanter från de fyra socialförvaltningarna och Intraservice. Arbetsgruppen ska ha 
en gemensam planering och en gemensam checklista detta för att uppnå synergier med 
aktiviteter i verksamheten och säkra kvaliteten i leveransen. 
 
Arbetsgruppens uppgift är att: 
 
• Planera och genomföra breddinförandet av e-tjänsten ”Återansökan försörjningsstöd”, 

etapp 1 
o Framtagande av kontrollplan 
o Medverka till en förbättrad e-ansökan  

• Planera för att uppnå avsedda nyttor inom robotisering, etapp 2 
o Definiera en gemensam process för ”Återansökan försörjningsstöd” 

• Kommunicera förändringen inom sitt eget verksamhetsområde för att förbereda 
handläggare och den enskilde medborgaren inför den förestående automatiseringen 

 
Arbetet utförs på hemmaplan mellan arbetsgruppsmöten, på arbetsgruppsmöten presenteras, 
diskuteras och fördelas arbetsuppgifter. Det måste finnas tid för att genomföra förändringen. 
 
För att uppnå önskad förändring krävs en aktiv kommunikation mellan styrgrupp, arbetsgrupp 
och projektgrupp så expertis tas tillvara och mål uppfylls på ett effektivt sätt.  
 

1.3.3 Uppföljning av effekt, nytta och prioritering 
 
Effektkedja 
Projektet ska jobba med att synliggöra hur helheten ser ut för att nyttorna ska uppstå i 
förändringsinsatsen som automatisering av försörjningsstöd innebär. Denna kartläggning sker 
gemensamt med styrgrupp och arbetsgrupp samt projektgrupp för att skapa en gemensam syn 
på vad automatisering av försörjningsstöd innebär. Projektet kommer utgå från resultatet av 
denna kartläggning.  
Här definieras följande: 
• Strategiska mål / verksamhetsmål (= politiska mål) 
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• Nyttor / mätbara 
• Förändringar / kortsiktigt resultat 
• Införandeinstanser / aktiviteter 
• Möjliggörare / resurser 

 
Vid arbetet med effektkedjan framkommer ett antal möjliga nyttor med automatiseringen. Alla 
dessa nyttor är viktiga men somliga är viktigare än andra, en gemensam prioritering lämplig 
att genomföra. Målet är att komma ner till tre nyttor och fokusera på dessa. 
 
Nytta utifrån ett projektperspektiv 
1. Nytta med e-tjänsten ”Återansökan försörjningsstöd” 
Det är viktigt att synliggöra vad som behövs för att nyttan med e-tjänst försörjningsstöd ska 
uppstå. Denna e-ansökan används redan idag inom socialförvaltningarna nordost och 
centrum. Skillnaden är att bilagorna försvinner och ansökan förenklas för den enskilde 
medborgaren. Arbetsgruppen har till uppgift att se över sättet att jobba med återansökan av 
försörjningsstöd och kommunicera aktivt för en högre nyttjandegrad inom verksamheten.  
 
 
2. Nytta med automatisering av ”Återansökan försörjningsstöd” 
Genom att införa digitala medarbetare (Görel) frigör vi tid som socialförvaltningarna kan 
använda för att möta mål i Göteborgs Stad budget 2021.Görel kommer få till uppgift att ta över 
administrativt arbete och kontroller som är kopplat till återansökan av försörjningsstöd. Det 
slutliga beslutet rörande fortsatt utbetalning av försörjningsstöd kommer även i fortsättningen 
att ligga hos handläggaren. 
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2 Mål 

2.1 Projektidé 
Projektet möjliggör en ökad takt av digitaliseringen inom socialtjänsten där målet är att så långt 
som möjligt automatisera ”Återansökan av försörjningsstöd”. 
 

2.2 Projektmål 
 
Projektet mål är att bidra till att hanteringen av återansökningar om försörjningsstöd så långt 

som möjligt automatiseras genom att:  
 

• Förbättra och breddinföra befintlig e-tjänst för återansökan av försörjningsstöd. 
• Automatisera så långt detta är möjligt genom RPA 

 
 
Etapp 1: Breddinförande e-tjänst ”Återansökan försörjningsstöd” 
Ett breddinförande av e-ansökan innebär att samtliga socialförvaltningar kommer få tillgång till 
denna tjänst. Vissa förbättringar kommer att ske i dagens e-ansökan. 
 
Ansökan förenklas för den enskilde medborgaren i staden. Inloggning sker via Mina Sidor och 
information fylls till viss del i automatiskt. Underlag ska inte längre krävas vid varje 
ansökningstillfälle.  Att bilagorna tas bort är en förutsättning för att handläggningen av 
återansökan ska kunna automatiseras. För att bilagorna ska tas bort krävs en kontrollplan som 
säkerställer att bistånd inte utgår felaktigt.  
 
Befintlig e-tjänst breddinförs med förbättringar i form av att ansökan görs från Mina sidor samt 
vissa förbättringar i formuläret. Krav på bilagor tas bort. Urval av ansökningar för kontroll 
automatiseras med hjälp av RPA. Detta innebär att roboten väljer ut vilka ansökningar som 
ska kontrolleras utifrån premisser som finns i kontrollplanen.  
Problemen med e-tjänsten relaterade till bilagor försvinner därmed. Handläggare behöver inte 
välja ut ansökningar för kontroll manuellt och samtliga e-ansökningar hanteras på samma 
premisser i hela Göteborgs Stad 
 
Införande Etapp 1 - 30 mars 2022 
 

 
Etapp 2: Automatisering så långt detta är möjligt, robotisering 
 
Automatisering av återansökan startar med att processen för urval av ansökningar för kontroll 
automatiseras. Detta innebär att roboten väljer ut vilka ansökningar som ska kontrolleras 
utifrån premisser som finns i kontrollplanen.  

 
Denna fas inkluderar ytterligare digitalisering av återansökan och förutsätter en 
stadenövergripande handläggningsprocess.  

Automatisering av handläggning återansökan innebär att roboten: 
• kontrollera brukarens inkomster genom SSBTEK  
• göra en normberäkning 
• lämna ett förslag till beslut som handläggaren får godkänna 
Automatisering av utbetalning 
• Utbetala försörjningsstöd efter att handläggaren godkänt beslutet. 
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Införandet sker successivt, slutlig leverans Etapp 2 – 30 november 2022 
 
Etapp 3: Överlämning till förvaltning 
Metoder och arbetssätt för förvaltning av den automatiserade processen 
 
Överlämningen ska vara avslutad 30 februari 2023 
 
Övrigt: 
Som en del av lärandet kommer en POC tas fram som ska sköta dokumenthantering i 
Treserva. Denna POC syftar till att genomföra en enkel robotisering enligt 
produktionsmodellen – PRA.  
 
Leverans av POC under hösten 2021.  
Mottagare av leveransen är Tjänsteförvaltningen Vård och Omsorg. 
 
 

2.3 Projektmålets prioritering  
 
Prioritering 50 Resultat 25 Tidpunkt 25 Kostnad  

2.4 Avgränsningar 
 
Projektet ska planera utifrån helhet och möjliggöra nyttohemtagningen 
Projektets ansvar är att 

• identifiera den process som ska automatiseras  
• automatisera processen 
• utveckla metoder och arbetssätt för förvaltning av den automatiserade processen 
• bistår i lokal förankring och verksamhetsutveckling 

 
Projektet bidra med aktiv kommunikation enligt följande strategi: 

• Kommunikationen ska skapa förståelse och kunskap om projektets arbete samt bidra 
till att projektet når sina mål. 

• Kommunikationen ska vara tydlig och begriplig för våra målgrupper och följa 
Göteborgs Stads grafiska profil. 

• Kommunikationen ska präglas av dialog och samverkan mellan Intraservice och 
socialförvaltningarnas verksamheter. 

• Vi använder upparbetade interna kommunikationskanaler. 
 
Kommunikation ska främst komma från verksamheten. Framgångsfaktorer är rätt tajming, att 
informationen är anpassad efter målgrupp och tydliga gränssnitt i vem som kommunicerar vad.  

 
 
Nedan framgår exempel på avgränsningar: 

• Projektet bistår i framtagandet av relevant information och stöttar i kommunikationen 
• Projektet bistår i framtagningen av en stadenövergripande handläggningsprocess men 

ansvaret för att ta fram denna ligger hos socialförvaltningarna 
• Projektet kommer inte att följa upp nyttohemtagningen 
• Projektet hanterar inte bedömningsinstrument för motprestation 
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2.5 Mottagare och godkännandekriterier 
 

Leveransobjekt Mottagare, leverans  
Godkännandekriterier 

Mottagare, 
överlämning 

Uppdaterad e-
ansökan 

Socialförvaltningarna Utrullning klar Enhetschef 
Tjänsteförvaltning 
Vård och Omsorg 

Stickprovskontroll 
med robot 

Socialförvaltningarna Utrullning klar Enhetschef 
Tjänsteförvaltning 
Vård och Omsorg 

Återansökan med 
robot 

Socialförvaltningarna Utrullning klar Enhetschef 
Tjänsteförvaltning 
Vård och Omsorg 

Utbetalning med 
robot 

Socialförvaltningarna Utrullning klar Enhetschef 
Tjänsteförvaltning 
Vård och Omsorg 
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3 Tidsplan och resursbehov 

3.1 Förutsättningar och inberoenden 

3.1.1 Förutsättningar 
 
Det finns en rad förutsättningar för detta projekt. Exempel på detta är: 

o Politiska beslut eller förändringar av dessa 
o De fyra socialförvaltningarnas samverkan för en gemensam process 
o De kommunikativa insatserna för att skapa förståelse för automatisering 
o Konsulter/resurser som står för teknisk kompetens vad gäller robotisering  
o IT infrastruktur kring robotisering 

 
Genom löpande lägesrapporter förs dialog om projektets förutsättningar, risker och 
möjligheter. 

3.1.2 Inberoenden 
 

Nr. Beskrivning Godkännandekriteria Ansvarig Datum 

1 Kontrollplan Godkänd 
kontrollplan 

Godkännes av 
Förvaltningsdirektörerna 

Okt 
2021 

2 Stadenövergripande 
handläggningsprocess 

En process 
framtagen 

Godkännes av 
Socialförvaltningarna 

Dec 
2021 

     

     
 

Kontrollplan 
Att det finns en kontrollplan framtagen är en förutsättning för fortsatt arbete med 
automatisering - detta har förvaltningsdirektörerna fastslagit. Kontrollplanen ska alltså 
förankras hela vägen via Arbetsgruppen, Styrgruppen för att slutligen godkännas av 
Förvaltningsdirektörerna - godkännande förväntas ske i oktober. 
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Stadenövergripande handläggningsprocess 
Idag finns det ett antal olika sätt att handlägga ett ärende inom socialförvaltningarna. Vid 
automatisering måste processen ensas då roboten endast kan hantera en process. Därför är 
denna process en förutsättning för fortsatt automatisering. 

3.2 Projekttidsplan 
Kommer, se milstolpar nedan 

3.3 Milstolpar, beslutspunkter 
 
Status juni 2021 
Projekt 

• Tillgång till nyckelpersoner klarlagd 
• Bemanningen påbörjad 
• Antalet leveranser klarlagda 

Arbetsgrupp  
• Omvärldsanalys påbörjad 
• Kontrollplan påbörjad 
• Förändringar e-tjänst klarlagda 

Analys i form av effektkedja påbörjad 
 

 
Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade 

Datum MS BP BP Beskrivning 

Jan 2021   BP1 Projektet startar (2021-01-21) 

Mars 2021   BP2 Godkänt projektdirektiv (2021-03-26) 

Juni 2021   BP3, 
BP4 

Godkänd projektplan och starta genomförande 
Etapp 1 (breddinföra e-tjänst för försörjningsstöd) 

Okt 2021 MS1   Godkänd kontrollplan 

Nov 2021   BP5 Beslut om att fortsätta Etapp 1 

Dec 2021 MS2   Stadenövergripande handläggningsprocess 
godkänd 

Jan 2022 alt 
mars 2022 

 BP6 
Etapp 1 

BP5 
Etapp 2 

Godkänna leverans av Etapp 1 (breddinföra e-
tjänst) 
Beslut om att starta Etapp 2 (automatisering) 

Nov 2022  BP6 
Etapp 2 

BP5 
Etapp 3 

Godkänna leverans Etapp 2 (automatisering) 
Godkänna överlämning till förvaltning Etapp 3 

Mars 
2023 

 BP6 
Etapp 3 

BP7 Godkänna leverans 

April 2023   BP8 Beslut att avsluta projektet 
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3.4 Resursbehov  

3.4.1 Resurser, kompetens 
 

Resurs Omfattning Kalendertid 
Projektledare 
Karin-Anne Habberstad 

50% 2021-01-13 – 2023-03-31 

Teamsamordnare + RPA 
Analytiker: Sofia Horrdin 

50% 2021-01-13 – 2023-03-31 

RPA CVS:  
Susanne Wenblad 

20% 2021-01-13 – 2023-12-31 

RPA CVS:  
Elisabeth Olinder 

20% 2021-01-13 – 2023-12-31 

Tjänsteansvarig: 
Andreas Arvidsson 

50 timmar 2021-01-13 – 2023-12-31 

Arkitekt: 
Daniel Sköldberg 

110 timmar 2021-01-13 – 2023-12-31 

Kommunikatör: 
Sara Herlitz 

20% 2021-05-01 – 2023-03-31 

Informationssäkerhetsexpert 
Marcus Broman? 

300 timmar 2021-07-01 – 2022-11-30 

IT utvecklare 
Albin Skinnars 

100 timmar 2021-07-01 – 2021-10-01 

IT Välfärd 
Peter Bengtsson 

10% 2021-01-13 – 2021-03-31 

Effektkedja, nyttorealisering 
Emma Jessen Krut, Lena 
Börsum  

100 timmar 2021-05-01 – 2021-09-31 

RPA konsulter, XLENT 
Maria Bohlin, Örjan Almén 

200 timmar 2021-05-01 – 2021-12-31 

RPA konsulter 
RPA Analytiker, RPA Utvecklare 

720 timmar 2022-01-01 – 2022-12-31 

IT Arkitekt 
IT resurs 

50% 2022-01-01 – 2022-11-30 

RPA utvecklare 
IT resurs 

50% 2022-01-01 – 2022-11-30 

RPA förvaltning 
IT Tjänst (SLA) 

200 timmar 2022-12-01 – 2023-03-31 

 

3.4.2 Utbildning 
Projektet bedrivs i ett lärande syfte där utbyten över gränserna blir en naturlig, kontinuerlig och 
viktig del. Kontinuerliga insatser i syfte att stärka förändringsförmåga och utmana upplevda 
egna begränsningar.  
 

3.4.3 Resurser, utrustning mm 
Det kommer finnas behov av flera robotar för att kunna genomföra detta projekt. I dagsläget 
vet vi inte hur många. Kostnad per licens beräknas till 100 KSEK. 
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3.4.4 Avveckling 
 
Personer övergår till ordinarie linjearbete när deras uppdrag och aktiviteter inom projektet 
avslutas alternativt tidigare i samråd med respektive linjechef. Samtidigt kan projektet och på 
det sätt det genomförs skapa nya möjligheter till framtida spännande tjänster. Ingen utrustning 
eller lokaler behöver avvecklas på Intraservice.  
 

3.5 Inköp 
 
Robotiseringen av försörjningsstöd kräver expertis i moment som processbeskrivning och 
programmering, roller RPA Analytiker och RPA Utvecklare. Resursbehovet för RPA konsulter 
för 2022 kommer under hösten att hanteras i en FKU. En förutsättning för att vinna detta 
uppdrag är att följande erfarenhet finns från tidigare uppdrag rörande automatisering av 
försörjningsstöd i Treserva. 

4 Organisation 

4.1 Projektorganisation 
 

 
 
 

4.2 Ansvar och befogenhet 
 
Projektet består av flera roller och grupper vilka beskrivs i bilaga 1 ”Rollbeskrivning 
Automatisering Försörjningsstöd” till denna projektplan. I denna beskrivs också befogenheter 
och beslutsmandat. 
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5 Arbetsformer 
Projektet driver sina aktiviteter och leveranser kopplat till milstolpar och projektplan. 
Projektmöten sker på veckobasis. Arbetsgruppen träffas på månadsbasis. 

5.1 Kravdialog 
 
Dialog om krav och behov görs kontinuerligt i projektet. Den identifierade effektkedjan kopplat 
till automatisering av försörjningsstöd visualiserar de effekter som önskas uppnås. Projektens 
bidrag till önskade effekter kopplat till utvecklingsinsatser och möjliggörare diskuteras och 
kravställs tillsammans med arbetsgruppen. 

5.2 Leverans och överlämning  
Beskrivning av leverans och överlämning kommer göras inför Etapp 2 i projektet. 

5.3 Produktionsmodeller 
 
De produktionsmodeller som projektet kommer att använda är: 

o Stadens antagna projektmodell PPS 
o Riskanalys 
o Effektkedja, nyttoanalys och effekthemtagningsplan enligt Stadens framtagna metod 
o Produktionsmodell för RPA (se nedan) 

 
 

 
 

5.4 Uppföljning och lärande 
Ekonomisk uppföljning görs genom regelbundna avstämningar med portföljledare och 
verksamhetskontroller 
 
Statusrapportering görs regelbundet på styrgruppsmöten och projektmöte. Rapporteringen 
innehåller status avseende resultat (leveranser), tid och ekonomi, avvikelser från 
projektplanen, status gällande risker och om nödvändiga beslut behöver fattas av 
projektägare/styrgrupp. 
 
Inom projektet Automatisering av Försörjningsstöd driven av Intraservice finns gedigen 
kunskap av Treserva och de tidigare initiativ som gjorts inom området e-ansökan 
försörjningsstöd. Flera av de aktuella projektmedlemmarna har tidigare varit anställda som 
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socialsekreterare inom Göteborgs Stad. Dessa erfarenheter tas självklart tillvara i 
projektgruppen och arbetsgruppen. 
 
Ett annat exempel på lärande och utbyte i detta projekt är att vi tar fram en POC för att 
frisläppa dokument i Treserva med målet att skapa goda förutsättningar för att automatisera 
försörjningsstödet. Detta är en mycket avgränsad uppgift som vi genomför i samarbete med 
Ekonomi och Operativt Inköp samt HR med vilka vi utbyter kunskap och erfarenhet om hur 
automatisering med stöd av RPA fungerar. 

5.5 Ändringshantering 
Ändringar som får påverkan på projektets tid, kostnad och kvalitet ska beslutas av 
projektägaren med stöd av styrgruppen: Extra styrgruppsmöten kan behövas för att behandla 
uppkomna ändringar. En beslutslogg dokumenterar de beslut som fattas under projektets 
varaktighet 

5.6 Riskhantering 
Riskanalyser genomförs och rapporteras regelbundet i projektet. Lägesrapporter och 
riskanalyser mynnar i förslag till åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser eller risker. 

5.7 Informationsspridning 
Projektet tar fram och följer en kommunikationsplan för intern och extern kommunikation. 
Projektet tillämpar SharePointyta, Antura Projects, intranätet samt regelbundna dialoger med 
arbetsgruppen för intern kommunikation. För extern information tillämpas Intraservice Informerar 
alternativ vedertagna kommunikativa kanaler.   
 
Arbetet med att breddinföra e-ansökan har pågått att antal år. Från detta projekt har vi lärt oss 
vilka svårigheter det innebär genomföra kulturella förändringar. 
Det är viktigt att möjliggöra kommunikation och att information når slutanvändare och de fyra 
socialförvaltningarna för att skapa acceptans och delaktighet i projektet. 
 
Interna målgrupper 
 
Socialförvaltningarna 

• Avdelningschefer (styrgrupp) 
• Enhetschefer 
• Förste socialsekreterare 
• Medarbetare inom försörjningsstöd 
• Socialnämnderna 
• Facket 
• Utförarverksamhet 
• Arbetsgrupp försörjningsstöd 

 
 
Intraservice 

• Projektgruppen 
• Projektägare 
• Tjänsteansvarig 
• Centrala verksamhetsstöd 
• Verksamhetschef välfärd 
• Nämnden för Intraservice 
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• Andra projekt inom automatisering 
• NAV – arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
Externa målgrupper 

• Personer med pågående ärende inom ekonomiskt bistånd 
• Göteborgare 
• Media 

 

5.8 Dokumenthantering 
Projektets arbetsdokument hanteras, delas och sparas på projektets SharePointyta. Styrande 
dokument och dokument som kräver versionshantering sparas i Antura. 

5.9 Kvalitetssäkring 
Genomförande och uppföljning av riskanalys med konsekvensbedömning och åtgärdsplan är 
en kvalitetssäkringsåtgärd som löper under hela projektets varaktighet. 
 
Kvalitetssäkring av projektleveranserna: 

• Etapp 1 
o Acceptanstest och leveransgodkännande av e-tjänst 

• Etapp 2 
o Acceptanstest och leveransgodkännande av respektive automatisering sker 

vid respektive leverans 
• Etapp 3 

o Rutiner för förvaltning av automatisering tas fram  
 
En viktig kvalitetssäkring utgörs av att metodiskt arbeta med att skapa goda relationer, tillit samt 
gemensamma bilder av vad som ska göras, när och hur det påverkar oss.  
En annan viktig del av kvalitetssäkringen är att utbildning för handläggare finns tillgänglig, 
utbildning rörande e-tjänsten tas fram i projektet. 
 

5.10 Sekretess 
Sedvanliga sekretessregler gäller. 
 

5.11 Miljö 
Projektet följer de regelverk som förvaltningen och Göteborgs Stad i övrigt följer. 

5.12 Administrativa rutiner 
Projektet följer de administrativa rutiner som gäller för övriga projekt. Det innebär ex att alla som 
deltar i projektet ska rapportera sin tid månadsvis, att alla kostnader för konsulter och inköp ska 
attesteras och bokföras på projektet enligt gängse rutiner samt att dessa och all nedlagd tid ska 
faktureras månadsvis med överenskommet timarvode.  
Sammanfattningsvis:    

o Tidrapportering sker varje månad av samtliga deltagare hos Intraservice i Antura 
Projects. 

o Attest av fakturor som ska bokföras på projektet sker enligt ordinarie rutiner på 
Intraservice  

o Kostnader bokförs på tjänsteplan enligt ordinarie rutiner på Intraservice. 
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6 Risker 
Ett antal risker har identifierats under förberedelsefasen. Dessa finns beskrivna i bilaga 2. 

7 Projektkalkyl 
 

 

Enligt Resursbehovsplan och projektkalkyl Timmar Kostnad 

Uppstart projekt (jan - juni 2021)   365 h   174 KSEK 

Personalkostnader 2021 1 915 h   943 KSEK 

Projektkalkyl 2021 2 275 h 1 117 KSEK 

Personalkostnader 2022 5 220 h 3 032 KSEK 

Projektkalkyl 2022 5 220 h 3 032 KSEK 

Personalkostnader 2023    775 h   300 KSEK 

Projektkalkyl 2023    775 h   300 KSEK 

Summa 8 270 h 4 449 KSEK 
 
 

Begrepp och förkortningar 
Ord/förkortning/akronym Definition 

FKU  

SLA Service Level Agreement, överenskommelse 
om tjänstenivå mellan kund och leverantör 

POC Proof of Concept 

PPS Projektstyrningsmodell 

 
Övriga definitioner 
 
E-tjänst: Den enskilde lämnar in sin ansökan digitalt istället för i reception.  
 
E-ansökan: Ansökan som lämnas in digitalt. 
 
Robot och automatisering: används synonymt. En robot utför den automatiserade 
processen. 
 
E-tjänst idag: Den enskilde skickar in sin återansökan om försörjningsstöd digitalt på 
hemsidan Goteborg.se och bifogar underlag som styrker alla angivna utgifter och inkomster. 
De belopp som brukaren angivit i e-tjänsten flyttas över till Treserva automatiskt och förs 
sedan över till normberäkningen av handläggaren. Där slutar e-tjänsten idag. Handläggaren 
kontrollerar alla sökta belopp med hjälp av de bilagor som brukaren lämnat in och fattar 
därefter beslut och utbetalar eventuellt bistånd. 
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Denna e-tjänst är idag endast möjlig att använda för invånare boende i Centrum och Nordost. 

 

Automatisering av E-tjänst: Den enskilde loggar in på Mina sidor på hemsidan Goteborg.se. 
Från Mina sidor skickar den enskilde sin återansökan om försörjningsstöd, inga underlag 
bifogas! Vår robot väljer automatiskt ut vilka ärenden som ska kontrolleras utifrån olika villkor. 
Den enskilde och handläggaren får därefter automatiskt information om vem som valts ut för 
kontroll och vad det innebär. De ansökta beloppen flyttas sedan över till Treserva automatiskt 
och läggs sedan in normberäkningen av handläggaren. Handläggaren fattar beslut och 
utbetalar eventuellt bistånd. 
Denna e-tjänst kommer att vara möjlig att använda för stadens alla invånare under 2022. 
 
 
Automatisering av handläggning av återansökan:  
När vi automatiserat handläggningen av återansökningar kommer roboten även att: 

• kontrollera brukarens inkomster genom SSBTEK  
• göra en normberäkning 
• lämna ett förslag till beslut som handläggaren får godkänna 
• Utbetala försörjningsstöd efter att handläggaren godkänt beslutet. 

 
Effektmål Göteborgs Stad ska vara SMARTA. 
1. Specifika 
2. Mätbara 
3. Accepterade 
4. Realiserbara 
5. Tidsatta 
6. Ansvarssatta 
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Utgåvehistorik 
<Redovisa vad som skiljer mellan de olika utgåvorna genom att ange vad som ändrats, samt 
syfte och orsak till det. Hänvisa till eventuella beslut.> 

Utgåva Datum Kommentar 

0.1 2021-06-01 Första utgåva 

0.2 2021-06-13 Reviderad utgåva, underlag för granskning 

1.0 2021-06-22 Godkänd projektplan 

Bilagor 
<Lista dokumentets bilagor. Dokument som definieras som bilagor ingår i dokumentet i 
motsats till referenser som endast utgör underlag.> 

Nr Dokumentnamn Dokumentbeteckning/id 

1 Rollbeskrivning Automatisering Försörjningsstöd  

2 Automatisering av försörjningsstöd Risker  

Referenser 
<Lista dokument som ska ses som referenser. Listan kan även innehålla personer eller 
organisationer som kan ge information.> 

Nr Dokumentnamn, dokumentbeteckning/id Utgåva, datum 
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