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1 Översikt - Ekonomi 

Intraservices resultat, jämfört med budget 2019, var plus minus noll. 

För de kommungemensamma tjänsterna  har Intraservice avvikelse av bruttokostnad 

totalt på plus 78,9 miljoner kronor. Varav plus 45,2 miljoner kronor som avsåg 

utvecklingsinitiativen inklusive ViGo’s direktavskrivning på minus 15,9 miljoner 

kronor. Dessutom har Intraservice en positiv avvikelse med plus 33,9 miljoner kronor 

inom drift och förvaltning (vidmakthållandet) innan justering mot berörda bolag och 

förvaltningar. 

För direktförsäljningen som alltid ger ett nollresultat, var kostnadens avvikelse mot 

budget plus 7,8 miljoner kronor. 

Förvaltningens totala kostnader  
Personalkostnaderna, inklusive konsulter, arbetade timmar och inhyrd personal hade 

en avvikelse mot budget på plus 28 miljoner kronor. Här bidrog minskad användning av 

konsulter med plus 6 miljoner kronor. Detta följer linjen om konsultväxling från 2018. 

För övrigt var det bland annat svårigheter att rekrytera viss kompetens. Dessutom hade 

uppstarten för vissa utvecklingsinitiativ senarelagts vilket gjorde att 

personalkostnaderna hölls nere. I några enstaka fall minskade kostnader för att 

förvaltningen varit återhållsam med att ersätta anställda som slutat och att inte ta in 

vikarier vid långtidssjukskrivning. 

Inom övriga verksamhetskostnader visade IT-tjänster och övriga tjänster plus 13,5 

miljoner kronor och IT-program och licensavgifter plus 39,5 miljoner kronor. 

Förvaltningen har under året effektiviserat sina upphandlingar och inköp. Detta har 

minskat kostnaderna för Microsoft-licenserna. Även upphandling av en ny leverantör av 

stadsnätet ger enligt beräkningar en helårseffekt på plus 14 miljoner kronor under 2020. 

Beställningar av, främst Mobilt administrativt arbetssätt såsom SITHs-kort, har inom 

vård och omsorg inte genomförts på grund av nytt system inte satts i drift och det har 

också funnits en försiktighet i att genomföra IT-konsolideringen. 

Därutöver gjordes vid slutet av året en direktavskrivning på 15,9 miljoner kronor av 

upparbetade utgifter i ViGo-projektet (patientjournalsystem). Detta gjordes för att ViGo 

inte kan tas i bruk på grund av stora problem beträffande prestanda, funktionalitet, 

användarvänlighet och patientsäkerhet. 

Inom förvaltningens övergripande kostnaderna var avvikelsen mot budget minus 24,9 

miljoner kronor. Orsaken är bland annat följande: 

 Delar av verksamheten har flyttat till lokaler på Norra Hamngatan: minus 8 

miljoner kronor. 

 Övergripande projekt inom förvaltningen såsom införande av ledningssystem 

och fortsatt uppbyggnad av program- och projektkontor: minus 7,8 miljoner. 

  Uppdrag från staden att ta fram ny styr-, samordnings och finansieringsmodell, 

tydliggöra vad Intraservices uppdrag att driva digitalisering i Göteborgs Stad 

innebär samt revidering av program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället: 

minus 4,7 miljoner. 

Utvecklingsinitiativ 
Inom utvecklingsinitiativ har utmaningen legat i att identifiera rätt mängd resurser, 

hantera överklaganden samt försenad eller fördyrad leverans från leverantör. De största 

avvikelserna låg inom verksamhetsområde IT med plus 11,8 miljoner kronor och 

utbildning med plus 21,4 miljoner kronor. 

Avvikelsen IT beror på att projekten, Ny design Stadsnät och IT-konsolidering av 
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serverdrift och datalagring, senarelagts på grund av svårigheter att rekrytera vissa 

kompetenser. 

Inom Utbildning försenades projektet NAIS med anledning av leveransproblem från 

leverantören. Dessutom var övriga projekt i verksamhetsområdet beroende av NAIS 

projektet och på så sätt fick lägre leveranstakt. 
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2 Översikt - Tjänster 

En mängd olika utvecklingsinitiativ inom tjänsteplan 2019-2021 har pågått under 

året och här är en övergripande sammanställning. 

Under 2019 har Intraservice arbetat med att förtydliga kommungemensamma interna 

tjänster utifrån stadens tjänstemodell. Alla tjänster har nu en tjänstebeskrivning och det 

finns en tjänstekatalog på stadens intranät. Den gör det tydligare vad stadens 

förvaltningar och bolag betalar för. 

Digitalisering är avgörande för att lyckas med innovation och skapa förutsättningar för 

verksamhetsutveckling. I tjänsteplanerna fanns ett antal initiativ som kopplar till 

digitalisering. 

I slutet av året startade projektet Att arbeta digitalt som ska koordinera flera ingående 

projekt så att dessa samverkar och skapar förutsättningar för och bidrar till att realisera 

stadens strategi för Digital arbetsplats. Det koordinerade projektet ska bidra till att 

stadens tid och pengar används effektivt. Det leder också till ökad demokrati genom att 

medborgarna får mer insyn i stadens verksamhet och processer. Gemensamma arbetssätt 

och nya förenklade digitala verktyg bidrar till stadens mål att bli en attraktiv 

arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetens. 

En förstudie av RPA (Robot Process Automation) har gjorts för att bland annat ge 

förslag på processer inom HR som kan lämpa sig för robotisering. En fortsatt test 

kommer att ske i samarbete med andra tjänsteområden för att skapa en bred erfarenhet 

av automatisering i form av robotisering. 

Under november fick cirka 42 500 anställda inom stadens förvaltningar tillgång till 

Förmånsportalen. Tjänsten gör personalförmåner synligare och förenklar administration. 

Staden har ett stort behov av att upprätta en sammanhållen och väl fungerande 

licenshantering (Software Asset Management-funktion) som ska förvalta och hantera 

stadens programvaruavtal. Tjänsten kommer att spara stora summor för staden då den 

avsevärt förenklar t.ex. återanvändning av licenser istället för nyinköp. Under året har 

det skett en upphandling av SAM-verktyg och teknisk installation har genomförts. 

Operativt inköp 
Under året har området drivit fem utvecklingsinitiativ, samtliga är avslutade. 

Projektet 100 procent e-faktura har tagit fram en portal där stadens leverantörer kan 

omvandla sina fakturor till rätt elektroniskt format. Arbetet var klart då nya lagen om att 

offentliga myndigheter inte längre får ta emot pappersfakturor trädde i kraft. 

En nulägesanalys för ett kommungemensamt upphandlingsverktyg är framtagen och det 

finns en relativt klar bild över vad staden behöver för IT-stöd för upphandling. Främsta 

nyttan med ett gemensamt IT-stöd är att Inköp- och upphandlingsförvaltningen kan 

styra hur upphandlingar genomförs. Under tidig höst beslutade styrgruppen att avvakta 

med fortsatt arbete och istället föreslå en eventuell fortsättning 2021 eller senare. 

Ett verktyg för att följa upp stadens inköp har upphandlats med syfte att bygga upp en 

ny intern tjänst som stadens förvaltningar och bolag kan ansluta sig till.Tre piloter har 

utsetts att testa modellen för anslutning under 2020. 

Under året är en fördjupad analys gjord över de förstudiens förslag om hur vi köper 

tjänster i staden. Ett antal åtgärdsförslag är framtagna och de flesta kan staden 

genomföra tillsammans. Ett exempel är att Intraservice bygger ett formulär som stöd vid 

inköp, ett annat förslag handlar om ökat utvecklingsbehov. Utbildningsfrågan lämnas 

vidare till ett initiativ i tjänsteplan 2020. 

En förstudie kring behov av en gemensam avtalskatalog i staden är gjord och projektet 
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har lämnat över ett förslag på fortsatt hantering av frågan. På grund av neddragningar i 

utvecklingsbudgeten 2020 är projektet avslutat 2019. 

Ekonomi 
Utveckling av enheten redovisningstjänster och möjligheten att ta in nya kunder har 

nära samband. Enheten har under året gått mot ett standardiserat och processinriktat 

arbetssätt för att bli effektivare och nyttja resurser på bästa sätt. Under hösten har 

projektet levererat ett förslag på en modell för att ansluta nya kunder framöver. 

Under 2018 upphandlades en ny leverantör för stadens kundfakturor och de sista 

implementeringsdelarna kom på plats våren 2019. Den nya leverantören, Evry, ger 

ökade möjligheter att följa upp bland annat statistik. 

Under våren gjordes en nulägesanalys över den digitala mognaden inom området 

ekonomi. Vi ser att det fortfarande finns en hel del dokumentation som görs på papper. 

Projektet har genomfört en omvärldsanalys och skapat ett nätverk med stadens centrala 

processgrupper. Ett antal processer och arbetsuppgifter har tagits fram och analyserats 

så att vi inför fortsatt arbete kan närma oss en automatisering. 

HR 
Inom tjänsteområde HR har fem utvecklingsinitiativ genomförts under året i form av 

fyra förstudieprojekt och ett genomförandeprojekt. Samtliga förstudier har avslutats 

under året. 

En ny kommungemensam intern tjänst har skapats i form av ”Stöd i arbete med 

förmåner”. Tjänsten ger förutsättningar för staden att synliggöra personalförmåner där 

effekthemtagningen för staden bland annat är en förenklad administration. Under 

november månad fick cirka 42 500 anställda inom stadens förvaltningar tillgång till 

förmånsportalen. En förstudie för att nominera tjänsten Stöd i utbildningsadministration 

till en kommungemensam tjänst avslogs av tjänste- och prioriteringsforum. Tjänsten 

används idag av Intraservice och några förvaltningar. Ett nytt ställningstagande kommer 

att tas i augusti 2020 enligt prioriteringsforums förslag. 

Förstudien samordning av webbutbildning syftade till att nominera tjänsten till en 

kommungemensam intern tjänst inom HR. I nuläget blir HR:s roll att istället publicera 

och drifta webbutbildningar via utbildningsportalen. Den pilot av webbutbildningar som 

togs fram för HR-processens rehabilitering blev mycket lyckad men visade också på att 

en annan kompetens för att producera webbutbildningar behövs än den som finns inom 

HR. Ett flertal mallar har tagits fram som kommer att ägas och förvaltas av området 

Kommunikation. 

Utveckling av den löneadministrativa processen har fokuserat på förstudie RPA (Robot 

Process Automation) med syfte att bland annat ge förslag på processer inom HR som 

kan lämpa sig för robotisering. Ett beslutsunderlag har presenterats för tjänste- och 

prioriteringsforum som har ställt sig bakom en fortsatt test. Arbetet kommer att ske i 

samarbete med område ekonomi, välfärd och IT-tjänster för att skapa en bred erfarenhet 

av automatisering i form av robotisering. 

Nuvarande IT-stöd inom arbetsmiljö och hälsa upplevs komplext och verksamheterna 

avstår ibland från att rapportera arbetsskador och tillbud. En förstudie av ett modernt 

stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet resulterade i att ett antal leverantörer 

bedömdes. Valet föll på AFA Försäkring då staden är försäkringskund hos AFA och 

därmed har rätt att nyttja deras stöd. Förberedelser har påbörjats för att byta under 2020. 

IT 
Tjänsteområde IT är till stor del möjliggörande för andra tjänsteområden och under året 

har ett antal utvecklingsinitiativ genomförts. 
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En ny tjänst inom området master/metadata har satts i produktion, en datamodell, 

arkitekturlösning och integrationsplattform har tagits fram. Den nya tjänsten har en 

utökad informationstjänst med integrationer mot bland annat stadens telefonisystem och 

elevsystem. Tjänsten innehåller mer kvalitetssäkrad information som kan återanvändas 

vilket innebär effektivare informationshantering inom staden. 

Tjänst för elektronisk signering är införd och gör elektronisk signering av ansöknings- 

och godkännandeförfaranden möjlig. 

En utvecklingsorganisation för Office 365 har etablerats vilket innebär att hela staden 

samverkar runt de behov som finns för den digitala arbetsplatsen. Olika behov 

samordnas och prioriteras och utveckling av gemensamma tjänster tas fram. 

I början av året lanserades tjänsteerbjudandet Staden mobil vilket innebär en säker 

mobilenhet med enkel hantering för medarbetare i staden. Riktlinjer för att utveckla 

mobila arbetssätt har tagits fram och bland annat finns nu en anvisning för 

informationshantering på mobila enheter. 

Leveranser för att förenkla efterlevnad till dataskyddsförordningen har tagits fram, till 

exempel, metodstöd för att stötta verksamheter med informationssäkerhetsklassning, 

framtagning av personuppgiftsincidentprocess och utbildningar inom 

dataskyddsförordningen. 

En förstudie har genomförts tillsammans med Stadshus AB för konsolidering av 

bolagen till de kommungemensamma interna IT-tjänsterna. 

Regelverk för konton och information för personer och organisationer har förbättrats. 

Det vill säga lösningen för kontohantering följer de anställningar och uppdrag 

medarbetarna har på ett bättre sätt än tidigare. Flera integrationer har förbättrats mot 

Personec, vilket innebär färre supportärenden och det har också levererats en tjänst för 

automatiserad kontohantering för politiker. 

Behovet att kunna identifiera sig digitalt mot tjänster och system ökar inom staden. 

Under året har vi tagit fram arkitektur för att identifiera med hjälp av utländska e-

legitimationer. Detta arbete fortsätter under 2020. 

Intraservice och övriga staden har ett stort behov av att upprätta en sammanhållen och 

väl fungerande licenshantering (Software Asset Management-funktion) som ska förvalta 

och hantera stadens programvaruavtal.Tjänsten kommer att spara stora summor för 

staden då den avsevärt förenklar t.ex. återanvändning av licenser istället för 

nyinköp.Under året har ett SAM-verktyg upphandlats och installerats. 

Kommunikation 
Under året har mallar till stadens förvaltningar levererats för en mer sammanhållen och 

tydligare kommunikation från staden. Drygt hälften av förvaltningarna är nu anslutna 

och 50 lokala malladministratörer utbildade. Dessutom har fem utbildningar hållits 

kring hur kommunikatörer kan skapa affischer och foldrar med hjälp av mallarna. 

Stadens grafiska manual har utökats med instruktioner, guider och mallar för kartor, 

utställning, mässor och miljöer samt skyltar och profilprodukter. Rutiner och regler för 

stadens bilder är framtagna för att få högre kvalitet och följsamhet till lagar i 

livscykelhanteringen av bilder. Under 2019 har 1 100 nya bilder, filmklipp, grafik-

element samt illustrationer publicerats och finns tillgängliga för stadens medarbetare. 

En ny modern teknisk plattform för val till ungdomsfullmäktige togs fram och i 

november hölls valet till ungdomsfullmäktige i den nya plattformen. 

Inom tjänsten telefoni pågår arbetet tillsammans med stadens kontaktcenter för att 

förbereda ett avtalsbyte. 
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I slutet av året startade projektet Att arbeta digitalt för att koordinera flera ingående 

projekt från tre tjänsteområden. Dessa ska samverka och skapa förutsättningar för och 

bidra till att realisera stadens strategi för Digital arbetsplats. Det koordinerade projektet 

ska bidra till att stadens tid och pengar används effektivt. Det leder också till ökad 

demokrati genom att medborgarna får större möjlighet till insyn i stadens verksamheter. 

Gemensamma arbetssätt och nya förenklade digitala verktyg bidrar till stadens mål att 

bli en attraktiv arbetsgivare som underlättar rekrytering och att behålla kompetens. 

Ledning och styrning 
Ledning och styrning har under året i högre grad börjat blicka framåt för att byta ut 

system och skapa nya tjänster som möter verksamheternas behov. 

Den politiska ärendehanteringen har tagit fram en gemensam process för staden. Genom 

intervjuer med berörda medarbetare i staden har man enats om ett gemensamt sätt att 

hantera ärenden. Projektet går vidare med förändringsarbete och förberedelse för 

införande av nytt IT-system. 

En förstudie har startat inom projektet e-arkiv som ska ge staden en säker mellanlagring 

vilken i sin tur ska docka an till Regionarkivets slutlagring. Förstudien avslutas i början 

av 2020 och kommer att definiera införandeprojektet som beräknas starta andra 

kvartalet. 

Arbetet med styrande dokument innebär en kravställning inför den lösning som ska 

ersätta de nuvarande Notes databaserna där styrande dokument lagras. Frågan är 

komplex och har beroenden till utvecklingsinitiativen ärendehantering, mellanarkiv och 

intranätets utveckling. Arbetet skjuts fram i tid för att finna synergieffekter. 

Inom LIS/ - dagens diarie- och ärendehantering har resurser tillförts genom att två nya 

systemförvaltare anställts under året. 

Under hösten beslutades att skapa en ny tjänst - stöd vid processutveckling. En 

processutvecklare är anställd och den nya tjänsten erbjuds stadens verksamheter från 

2020. 

Utbildning  
Inom utbildningsområdets samtliga projekt har det pågått ett omfattande arbete med att 

stödja skolförvaltningarna i deras arbete med att göra kartlägga information och göra 

konsekvensanalyser kopplat till att systemstöd införs och till dataskyddsförordningens 

krav. 

Tjänsteleverantören för Nya tjänster för förskole- och skoladministration (projektet 

NAIS) har inte levererat i den takt som vi önskar, vilket skapat förskjutningar i 

tidplanerna för införande i  skolorna förskola och skolor. Projektet har jobbat med 

konsekvensanalyser och tagit fram nya tidplaner. Säker yta för dokumentation av 

känslig information i förskolan och tjänster för billigare apphantering är instyrt till 

projektet Nya tjänster för lärmiljö. 

Verksamhetens behov av beslutstöd och mellanlager/e-arkiv hanteras nu i ett nystartat 

projekt –digital informationsförvaltning (DIF). 

Vård och omsorg 
Under året är två projekt nerlagda, dels ViGo (införa nytt IT-stöd för hälso- och 

sjukvård) och Trygg Vardag (välfärdsteknik). Detta var nödvändigt då projekten skulle 

resulterat i omfattade kostnader för staden utan att möjliggöra någon större 

effekthemtagning. Befintliga avtal med leverantörer har sagts upp och ett arbete med 

nya upphandlingar har påbörjats. När det gäller hälso- och sjukvården införs ett 

tillfälligt system i avvaktan på den framtida upphandlingen. 

Några utvecklingsinitiativ har senarelagts vilket gör att förväntade nyttor inte kan 
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hämtas hem som planerat. Ett exempel är e-tjänst för ekonomiskt bistånd som ska 

minska pappershantering och öka tillgängligheten för medborgaren. E-tjänster IFO 

ekonomiskt bistånd har haft en förskjuten tidsplan på grund av verksamhetens arbete 

med förändrat arbetssätt och leverantörens leveransförmåga. Piloten som bedrivits i 

SDF Centrum och Östra Göteborg avslutades 30 juni. En rapport är överlämnad till 

styrgruppen. 

Pilot projektet Planerings- och uppföljningssystem (PluGo) personlig assistans är 

avslutad av styrgruppen. Utredningen som genomfördes under sommaren visar att den 

lösning som fungerar idag ger liten nytta i förhållande till stora kostnader. Dialogen 

kring digitalt arbetssätt för personlig assistans fortsätter i framtida tjänsteplansarbete. 

Störningar i IT-stöd (PluGo) i samband med införandet av "utförd tid" inom 

hemtjänsten innebar en viss påverkan för både verksamhet och medborgare, till exempel 

räknades inte ersättning till utföraren på ett korrekt sätt. Under hösten har flera insatser 

gjorts för att förbättra funktionaliteten samt höja användarkompetensen. 

Under slutet av året har ett stöd införts för digitala faderskapsärenden som minskar 

administration mellan skatteverket och familjerätten samt förenklar för föräldrar. 

Kultur och fritid samt service 
Kommungemensamma bokning- och bidragstjänster har fortsatt att utvecklas. Under 

hösten fortsatte projektets arbete med underlag för kravställan och avropsprocessen. 

Avropsprocessen fortsätter in i 2020. Nya tjänster för måltidsverksamheterna ska leda 

till effektiva tjänster som stödjer måltids- och specialkostprocessen. Projekt startade i 

april 2019 och första fasen är igång och arbete med verksamheternas och externa 

kunders behovsbild inför kravställning är igång. 

Det finns en stor variation av stöd som stödjer lokalvård, service och felanmälan och det 

finns ett uttryckt behov av att säkerställa likvärdig och jämlik service i staden. I och 

med stadsnämndöversyn 2020 samt behov av ytterligare beredning av behovsbilden 

prioriterades utvecklingen ner och bereds vidare i kommande tjänsteplan. 

Utifrån en förstudie 2019 för att förse kulturskolan med ett system för att boka 

instrument och betala instrumenthyra identifierades tre utvecklingsbehov; effektivare 

faktureringsprocess, förbättra e-tjänst för ansökan om hyra samt att utveckla 

administrativa rutiner. Utvecklingen är nedprioriterad och initiativet har inte startat 

under året. 

För dig som vill veta mer, se varje tjänsteområdes beskrivning. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

Under året har vi drivit fem utvecklingsinitiativ finansierade genom tjänsteplan. 

Förutom dessa har en del medel gått till att arbeta med utveckling av det centrala 

processarbetet. 

 100 procent e-faktura 

 Kommungemensamt upphandlingsverktyg 

 Uppföljningsmöjligheter inköp 

 Utveckling av tjänsteköp 

 Förstudie: Avtalskatalog 

Samtliga initiativ är avslutade med undantag av att det sista styrgruppsmötet för 

förstudien avtalskatalog hålls i januari. 

100 procent e-faktura 

Projektet tog fram en portal där stadens leverantörer kan omvandla sina fakturor till rätt 

elektroniskt format. Arbetet var klart som planerat i början på april då den nya lagen om 

att offentliga myndigheter inte längre får ta emot pappersfakturor trädde i kraft. 

Kommungemensamt upphandlingsverktyg 

Initiativet genomförde bland annat nulägesanalys, omvärldsbevakning, behovsanalys 

samt gick ut med en Request of Information för att se vad marknaden har att erbjuda 

inom området. När projektet avslutades i oktober hade vi en relativt klar bild över vad 

staden skulle behöva för it-stöd för upphandling. Den främsta nyttan med att ha ett 

gemensamt it-stöd är att Inköp- och upphandlingsförvaltningen på så sätt kan styra hur 

upphandlingar genomförs. Under tidig höst beslutade styrgruppen tillsammans med 

inköp- och upphandlingsförvaltningen att avvakta med fortsatt arbete och istället föreslå 

en eventuell fortsättning 2021 eller senare. 

Uppföljningsmöjligheter inköp 

Ett verktyg för att följa upp stadens inköp har upphandlats av inköp- och 

upphandlingsförvaltningen. Initiativet i tjänsteplan syftar till att bygga upp en ny intern 

tjänst som stadens övriga förvaltningar och bolag kan ansluta sig till. Arbetet med detta 

har löpt på med sådan fart att vi redan utsett tre piloter att testa modellen för anslutning 

på under 2020. 

Utveckling tjänsteköp 

Utifrån en förstudie som gjordes 2018 har vi gjort en fördjupad analys av de förslag till 

fortsatt arbete som förstudien tog fram. Ur detta har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. 

Något av dem är beroende av utveckling i IT-stödet och därmed beroende av 

leverantören, men de flesta åtgärderna kan vi i staden tillsammans genomföra. Ett 

exempel är att Intraservice kan bygga specialformulär som stöd. Ett av åtgärdsförslagen 

handlar om ökat utbildningsbehov. Detta arbete lämnas vidare till ett initiativ för 2020 

som ska hanetra just utbildningsfrågan inom området. 

Förstudie Avtalskatalog 

Under året har vi drivit en mindre förstudie kring nuläge och behov av en gemensam 

avtalskatalog i staden. Projektet kommer lämna över förslag på fortsatt arbete/hantering 

av frågan. Tanken var att arbetet skulle fortsatt med medel avsatta i tjänsteplan för 2020, 

men på grund av behov av neddragningar i utvecklingsbudgeten kommer projektet 

avslutas 2019. 
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3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Vad gäller utvecklingsinitiativet inom område operativt inköp har vi på sista raden ett 

överskott på cirka 200 tusen kronor. Under året har resurser flyttats mellan de olika 

initiativen utifrån vilken kompetens som krävts och vilken vi haft tillgång till internt 

eller behövt köpa in externt. Av det totala utfallet utgör cirka 2,5 miljoner kronor 

kostnad för inhyrd tid, varav cirka 2, 2 miljoner kronor är expertkompetens som vi inte 

haft tillgänglig internt. 

Det samman lagda utfallet för de kommungemensamma tjänsterna inom området visar 

ett överskott på cirka 4,6 miljoner kronor. Det är främst den minskade mängden 

pappersfakturor som bidrar till överskottet. 

  

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Inom område ekonomi har vi haft fyra utvecklingsinitiativ som finansierats via 

tjänsteplan: 

 Utveckling av enheten redovisningstjänster 

 Långsiktig lösning - ta in nya kunder till redovisningstjänster 

 Ny fakturadistributör 

 Digitalisering inom område ekonomi 

Initiativen utveckling av enheten redovisningstjänster och möjligheten att ta in nya 

kunder till enheten har ett nära samband. Enheten på Intraservice som under 2018 tog 

över redovisningen för förskole- och grundskoleförvaltningarna samt de 10 stadsdelarna 

har under 2019 arbetat med bland annat att gå mot ett standardiserat och processinriktat 

arbetssätt. För att skapa effektiva arbetssätt och därmed nyttja resurserna på bästa sätt 

krävs att vi arbetar lika i processerna. Arbetet har tagit mycket tid från medarbetare och 

chefer på enheten. 

Initiativet att ta fram ett förslag på en modell och metod för att ansluta nya kunder till 

den interna tjänsten fick påbörjas något senare än planerat, eftersom enheten först och 

främst behövde landa i sina processer. Under hösten har projektet dock levererat ett 

förslag på hur Intraservice kan arbeta med anslutning av nya kunder framöver. 

Ny fakturadistributör 

Under 2018 upphandlades en ny leverantör för stadens kundfakturor. De sista 

implementeringsdelarna kom på plats våren 2019. Den nya leverantören, Evry, ger oss 

ökade möjligheter att följa upp statistik med mera. Det finns även möjlighet att 

ytterligare utveckla tjänsten. 

Digitalisering inom område ekonomi 

Då vi påbörjade initiativet under våren hade vi en bild över att staden kommit relativt 

långt i sin digitalisering. Efter nulägesanalysen såg vi att så inte var fallet. Vi har 

fortfarande en hel del dokumentation på papper. Projektet har genomfört en 

omvärldsanalys, skapat ett nätverk tillsammans med övriga projekt med samma syfte i 

Intraservices regi, samt haft nära samarbete med stadens centrala processgrupper. Ett 

antal processer/arbetsuppgifter har tagits fram och analyserats så att vi i fortsättningen 
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kan närma oss de tekniska lösningarna för automatisering. Eftersom vi inte var lika 

digitalt mogna som vi först trodde bör detta initiativet snarare definieras som en större 

förstudie än ett projekt. 

  

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativen inom tjänsteområde ekonomi hade en budget på 6 miljoner 

kronor. Utfallet blev ungefär 1 miljoner högre, det vill säga 7 miljoner kronor. Främsta 

förklaringen är att vi behövt ta in mer externt stöd i arbetet med enheten 

redovisningstjänster både för att utveckla enheten och för att bygga en modell för att 

ansluta nya kunder. Resurser har flyttas mellan raderna i så stor utsträckning vi kunnat 

för att ändå leverera vad som utlovats. 

De kommungemensamma interna tjänsterna visar ett överskott på helåret på cirka 2,8 

miljoner kronor. Det är främst kostnaderna kopplade till tjänsterna som har 

ekonomisystemet UBW/Agresso som bas som blivit lägre än budget, men även 

kostnaderna för inkasso och budget/prognos/analys. Den interna tjänsten 

redovisningstjänster visar ett underskott på cirka 3,7 miljoner. Underlaget för budgeten 

som lades för tjänsten för 2019 var inte komplett och bedömningen av puckelkostnader 

vid omställningen var allt för försiktig. 

  

3.3 Tjänsteområde HR 

Inom tjänsteområde HR har fem utvecklingsinitiativ genomförts under året i form av 

fyra förstudieprojekt och ett genomförandeprojekt. Samtliga förstudier har avslutats 

under året. 

Kommungemensam intern tjänst 

En ny kommungemensam intern tjänst har skapats i form av ”Stöd i arbete med 

förmåner”. Tjänsten ger förutsättningar för staden att likställa, anpassa, utveckla och 

synliggöra personalförmåner där effekthemtagningen för stadens förvaltningar bland 

annat är en förenklad administration. Lanseringen av tjänsten skedde i mitten av 

november för stadens förvaltningar då cirka 42 500 månadsavlönade fick tillgång till 

förmånsportalen. Projektet fortsätter under 2020 med lansering för bolagen.  

Att i en förstudie undersöka nyttan, ta reda på omständigheter och fakta, kan resultera i 

att förstudier får ett annat utfall än som inledningsvis var förväntningarna. Vilket har 

skett inom två initiativ där avslag skett på införande av nya kommungemensamma 

interna tjänster. 

Förstudie stöd i arbete med utbildningsadministration 

En interna tjänst för stöd i utbildningsadministration finns som nyttjas av Intraservices 

och ytterligare några förvaltningar. Syftet med förstudien var att beskriva en 

kommungemensam intern tjänst, ge förslag på finansiering och ta fram ett 

beslutsunderlag. Vid avrapportering av förstudien avslog både tjänste- och 

prioriteringsforum införande av ny kommungemensam intern tjänst. Tjänsten fortsätter 

vara en intern tjänst med uppföljning halvårsskiftet 2020, för eventuellt nytt 

ställningstagande augusti 2020 enligt prioriteringsforums förslag. 

Förstudie samordning av tjänsten webbutbildning 

Även förstudien samordning av webbutbildning hade som syfte att definiera och 

beskriva en kommungemensam intern tjänst för utveckling och drift av 
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webbutbildningar samt uppskattad kostnad. Tjänste- och prioriteringsforum avslog 

införande av ny kommungemensam intern tjänst inom HR och föreslog att införande av 

ev ny tjänst borde hanteras inom  tjänsteområde Kommunikation. I nuläget blir HR:s 

roll blir att publicera och drifta webbutbildningar via utbildningsportalen. 

Den pilotproduktion av webbutbildning som togs fram för HR-processen rehabilitering 

blev mycket lyckad. Piloten visade att annan kompetens krävs för att producera 

webbutbildningar än den som finns inom HR. 

Projektet har tagit fram ett flertal mallar som kommer att ägas och förvaltas av 

Kommunikation och som har ett stort värde för staden vid identifiering av behov och 

genomförande av webbutbildning. 

Förstudie RPA (Robot Process Automation) 

Utveckling av den löneadministrativa processen har fokuserat på förstudie RPA för att 

omvärldsbevaka, ge förslag på processer inom HR som skulle kunna lämpa sig för 

robotisering samt beräkna kostnad och nytta. Ett beslutsunderlag presenterades för 

tjänste- och prioriteringsforum i slutet av året. Det ställde sig bakom en fortsättning 

under 2020 i form av test av upp till tre föreslagna delprocesser inom HR. Arbetet 

kommer ske i samarbete med flera tjänsteområden för att skapa en bred erfarenhet av 

automatisering i form av robotisering. 

Förstudie IT-stöd för hantering av avvikelser  

En behovsinventering hade visat att nuvarande IT-stöd inom arbetsmiljö och hälsa 

upplevdes komplext, vilket gjorde att verksamheterna ibland avstod från att rapportera 

arbetsskador, tillbud och otillåten påverkan. Stadens behov av ett modernt digitalt IT-

stöd för avvikelsehantering och det systematiska arbetsmiljöarbetet resulterade i 

förstudien. 

Omvärldsbevakning resulterade i leverantörsvisningar där leverantörerna bedömdes 

utifrån behovsinventering och en kravspecifikation. Valet föll på AFA Försäkring vilket 

innebar att upphandling inte krävdes då staden är försäkringskund hos dem och därmed 

har rätt att nyttja deras IT-stöd. Under oktober ställde sig tjänste- och prioriteringsforum 

positiva till resultatet av förstudien och förberedelser påbörjades i slutet av året inför 

genomförande av byte av IT-stöd under 2020. 

Förstudien blev mer omfattande än vad som uppskattades men under resan gång var det 

flera stora frågor kring användarvänlighet, säkerhet och GDPR som behövde 

genomlysas ordentligt. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsbudgeten fick ett positivt resultatet med 5,3 miljoner kronor utifrån prognos 

0. Den främsta orsaken är att budgeten för införande av förmånsportal, som upprättades 

innan förstudie och upphandling var genomförda, kunde skrivas ned från 6,1 miljoner 

kronor till 3,5 miljoner. Utfallet blev dock 1,9 miljoner då faktura från leverantör 

bokförts felaktigt på vidmakthållandet motsvarande 630 tusen kronor samt att vid 

prognos missades att vissa av kostnaderna skulle periodiseras på 2020. 

De kommungemensamma interna tjänsterna visar ett överskott på helåret på cirka 5,3 

miljoner vilket i huvudsak beror på två faktorer. Lanseringen av förmånsportalen var 

planerade till augusti men skedde i november och enbart för stadens förvaltningar. 

Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat bland annat till följd av vakanser som 

uppstått när medarbetare slutat eller haft annan typ av frånvaro. Inom tjänsten 

löneadministration har antal inkommande ärenden minskat under 2019 och 

verksamheten har anpassat bemanningen genom att inte återbesätta tjänst. 
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3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Tjänsteområde IT är till stor del möjliggörande för andra tjänsteområden och under året 

har 12 utvecklingsinitiativ genomförts. 

Master/metadata 

Inom detta utvecklingsinitiativ har under året en ny tjänst satts i produktion: 

 Datamodell och arkitekturlösning för master/metadata och en 

integrationsplattform har tagits fram och etablerats. 

 Det har genomförts flera analyser för att kunna avveckla den gamla tjänsten 

verksamhetkatalogen och en informationstjänst för migrering till den nya 

tjänsten master/metadata är framtagen. 

 Den nya tjänsten har en utökad och förbättrad informationstjänst med 

integrationer mot stadens telefonisystem, elevsystem och system för konton och 

behörighetshantering. 

Det innebär att tjänsten innehåller mer kvalitetssäkrad information runt personer som 

kan återanvändas inom staden och informationshantering inom Göteborgs Stad blir 

effektivare. 

Elektronisk signering 

Tjänst för elektronisk signering är införd tillsammans med e-tjänsteplattformen. Detta 

gör elektronisk signering av ansöknings- och godkännandeförfaranden möjlig i staden. 

Digital arbetsplats 

Inom detta initiativ har en utvecklingsorganisation för Office 365 etablerats. Det innebär 

att hela staden samverkar runt de behov som finns för den digitala arbetsplatsen i 

Göteborgs Stad. Olika behov samordnas och prioriteras utifrån stadens behov. Detta 

innebär att utveckling av gemensamma tjänster inom plattformen för Office 365 tas 

fram. 

Mobilitet 

Detta utvecklingsinitiativ syftar till att ta fram strategier, policyer, regelverk och 

riktlinjer för utveckling av mobila arbetssätt. Detta stödjer de olika 

verksamhetsområden som finns inom Göteborgs Stad i arbetet med att ta fram mobila 

och digitala arbetssätt. 

Under året har det bland annat tagits fram: 

 Anvisning för informationshantering på mobila enheter 

 Ett ramverk för kravställning på apputveckling och utbildning 

 Förslag till förvaltningsorganisation 

 I början av året lanserades tjänsteerbjudandet Staden mobil vilket innebär en 

säker mobil enhet med enkel hantering för medarbetare i Göteborgs Stad 

Åtgärdsprogram för DSF 

Inom detta utvecklingsinitiativ har det under året tagits fram leveranser för att förenkla 

efterlevnad till ny dataskyddsförordning. Till exempel: 

 Metodstöd för att bistå verksamheter i staden med 

informationssäkerhetsklassning 

 Framtagning och införande av personuppgiftsincidentprocessen 

 Utbildningar inom dataskyddförordningen och personuppgiftsincidentprocess 
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 Intranät för Informationssäkerhet och Personuppgiftshantering 

 Kravanalys avseende IT-stöd för efterlevnadskontroller och processdefinition 

inklusive roller för leverantörskontroll och riskhantering 

Konsolidering IT 

Inom detta utvecklingsinitiativ har det under året genomförts en förstudie tillsammans 

med Stadshus AB för konsolidering av bolagen till de kommungemensamma interna IT-

tjänsterna. Det har genomförts konsolideringsanalyser för Boplats, Tre stiftelser och 

Älvstranden utveckling AB. 

Anpassa LAN och WLAN till IoT 

Med detta utvecklingsinitiativ förbereds LAN-tjänsten för Internet of Things (IoT). 

LAN-tjänsten förbereds så att den på ett säkert och effektivt sätt kan hantera 

information från dagens och framtidens IoT-enheter. 

Tjänsten utvecklas för att kunna automatisera både installation och 

konfigurationsförändringar i switchar. Under året har nästan alla switchar uppgraderats 

och AD-strukturen är ändrad för att kunna hantera automatisering av enheters 

behörighet till nätet. 

Förenkling och automatisering av konto och behörighetshantering 

Under 2019 har regelverk för konton och information för personer och organisationer 

förbättrats. Det innebär att lösningen för kontohantering kommer att följa de 

anställningar och uppdrag medarbetarna har på ett bättre sätt än tidigare. 

Under året har även flera integrationer förbättrats mot Personec, vilket innebär färre 

supportärenden. Det har även levererats tjänst för automatiserad kontohantering för 

politiker. 

Säkerställa fler autentiseringsmetoder 

Behovet att kunna identifiera sig digitalt mot tjänster och system ökar inom staden. 

Under året har det tagits fram en arkitektur för identifiering med hjälp av utländska e-

legitimationer. Detta arbete fortsätter under 2020. 

Utveckling publik dator 

Publika datorer är efterfrågade i stadens verksamheter. Under året har en Proof of 

concept genomförts på publik dator hos Konsument och medborgarservice. Nu är ett 

förslag på publik dator framtaget för beslut. 

Ny design Stadsnät 

Under året har del av målarkitektur för Stadsnätet tagits fram för att möta kommande 

behov av digitalisering i staden. Ett dokumenterat nuläge och inventering av IoT-

behov/möjligheter har tagits fram. 

SAM-funktion 

Intraservice och övriga staden har ett stort behov av att upprätta en sammanhållen och 

väl fungerande Software Asset Management-funktion som ska förvalta och hantera 

stadens programvaruavtal. Under året har det skett en upphandling av SAM-verktyg 

som har också har installerats. 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Utvecklingsinitiativens avvikelse jämfört med budget är 11,8 miljoner kronor. Den 
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positiva avvikelsen beror främst på att initiativen: Ny design Stadsnät (3,2 miljoner 

kronor) samt Konsolidering IT (5,5 miljoner kronor) har haft svårigheter med 

resursförsörjningen och att migrering till ny stadsnätsleverantör innefattar delar av 

utvecklingsinitiativet Ny design Stadsnät. 

Vidmakthållandet 

Tjänsternas avvikelse jämfört med budget är 11,7 miljoner kronor. Den positiva 

avvikelsen beror främst på följande faktorer: 

 Omorganisation inom verksamhetsområde IT har inneburit omfördelning av 

kostnader. 

 E-tjänsteplattform: Negativ ekonomisk avvikelse beror på ökade 

konsultkostnader 

 IT-arbetsplats: Positiv ekonomisk avvikelse beror på omorganisation inom 

verksamhetsområde IT och på försenad upphandling av samordnad 

utskrifthantering. 

 Licensadministration: Positiv ekonomisk avvikelse beror på 

långtidssjukskrivning och omorganisation. 

 Lokalt Nät - LAN: Positiv ekonomisk avvikelse beror på nytt supportavtal 

 SITHS-kort: Positiv ekonomisk avvikelse beror på att budgeterade beställningar 

har uteblivit avseende mobilt arbetssätt och SITHS-kort inom välfärden 

 Stadsnät WAN: Negativ ekonomisk avvikelse beror på att leverans av nytt 

stadsnät fördröjdes under 2019. Leveransen går nu enligt plan. 

 Office 365 och licenser: Negativ ekonomisk avvikelse beror dels på ökad 

användning av Office 365 vilket kräver anpassning av budget för drift och 

förvaltning och dels på att staden har fler användare vilket betyder fler antal 

licenser. 

3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Enkla, effektiva och efterfrågade tjänster 

Under 2019 har Intraservice jobbat med att förtydliga tjänsterna utifrån stadens nya 

tjänstemodell. Detta gör att alla tjänster nu har en tjänstebeskrivning och att det finns en 

tjänstekatalog på stadens intranät. Det innebär att det blir tydligare vad stadens 

förvaltningar och bolag betalar för. Inom område Kommunikation har tjänsterna 

grupperats på delområde: Externa digitala kanaler, Telefoni, Interna digitala kanaler och 

Visuell kommunikation. En tjänst kan innehålla ett eller flera tjänsteerbjudanden. 

Utveckling 

Utvecklingen av tjänsterna inom området fick en sen start. Detta i kombination med 

otydlighet i roller resulterade i att några av de mindre initiativen inte genomfördes. 

Några av de utvecklingsinitiativ som har levererats under året: 

Mallar till stadens förvaltningar för en mer sammanhållen och tydligare kommunikation 

från staden. Drygt hälften av förvaltningarna är nu anslutna och 50 lokala 

malladministratörer utbildade. Dessutom har fem utbildningar hållits kring hur 

kommunikatörer kan skapa affischer och foldrar med hjälp av mallarna. 

Stadens grafiska manual har utökats med instruktioner, guider och mallar för kartor, 

utställning, mässor och miljöer samt skyltar och profilprodukter.Rutiner och regler för 

stadens bilder är framtagna med syftet att få högre kvalitet och följsamhet till lagar i 

livscykelhanteringen av bilder samt mindre kostnader för staden. En utbildning för att 

höja kompetensen på stadens lokala bildredaktörer ha tagits framr. Under 2019 har 1100 
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nya bilder, filmklipp, grafik-element samt illustrationer publicerats och finns 

tillgängliga för stadens medarbetare. 

En ny modern teknisk plattform för val till ungdomsfullmäktige togs fram och i 

november hölls valet till ungdomsfullmäktige i den nya plattformen. 

Inom tjänsten telefoni pågår arbetet tillsammans med stadens kontaktcenter för att 

förbereda inför ett avtalsbyte. 

”Strukturerad data på webben” för att strukturera och bygga nytt system för 

verksamhetsdata som ska underlätta hur informationen visas och hämtas på webben 

samt också fasa ut gammal teknik. 

Att arbeta digitalt 

I slutet av året startade projektet Att arbeta digitalt vars syfte är att koordinera flera 

ingående projekt från tre tjänsteområden så att dessa samverkar och 

skaparförutsättningar för och bidrar till att realisera stadens strategi för Digital 

arbetsplats. Tanken med det koordinerande projektet är att detta ska bidra till att stadens 

tid och pengar används effektivt. Det leder också till ökad demokrati genom att 

medborgarna får större möjlighet till insyn i stadens verksamhet och processer. 

Gemensamma arbetssätt och nya förenklade digitala verktyg bidrar till stadens mål att 

bli en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetens. 

Genom att avveckla och byta ut IT-stöd samt införa gemensamma processer i staden 

ökar möjligheten att göra rätt och samtidigt följa lagar och förordningar.  

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Områdets kostnader 2019 var 47,6 miljoner kronor mot budgeterade 49,9 miljoner 

kronor. 

Av kostnadsminskningen kommer 1,2 miljoner kronor från vidmakthållandet och 1,1 

miljoner kronor från utvecklingen. 

Vidmakthållande 
Områdets vidmakthållandekostnader 2019 blev 39,2 miljoner kronor mot budgeterade 

40,3 miljoner kronor. 

Att anpassa stadens gemensamma bilder till tolkningen av gällande lagstiftning gör att 

tjänsten bildförsörjning kostade 2,1 miljoner mer än budgeterat. 

Detta balanseras av kostnadsminskningar för tjänsterna intranät samt telefoni och 

stödsystem på 1,0 respektive 2,4 miljoner kronor. Minskningen inom telefonin beror på 

en felbokning. 

Utveckling 
Områdets utvecklingsbudget var 9,5 miljoner kronor varav 8,4 miljoner kronor har 

använts. 

Kostnadsminskningen beror främst på att utvecklingsinitiativ telefoni vilket minskats i 

omfattning och endast förbrukat 200 tusen av budgeterade 1 miljon kronor. 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Ledning och styrning har under året i högre grad börjat blicka framåt för att byta ut 

system och skapa nya tjänster för verksamheternas behov. 

Området har under året haft svårt med att både hitta och behålla projektledare. Detta har 

medfört att prognosen drogs ner redan i våras och totalt har utvecklingsbudgeten 

minskats med drygt 6 miljoner. 
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Den politiska ärendehanteringen har tagit fram en gemensam process för staden. Genom 

intervjuer med berörda medarbetare i staden har man enats om ett gemensamt sätt att 

hantera ärenden. Projektet går vidare med förändringsarbete och förberedelse för 

införande av nytt IT-system. 

En förstudie har startat inom projektet e-arkiv som ska ge staden en säker mellanlagring 

vilken i sin tur ska docka an till Regionarkivets slutlagring. Förstudien avslutas i början 

av 2020 och kommer att definiera införandeprojektet som beräknas starta kvartal två 

2020. 

Initiativet för styrande dokument innebär en kravställning inför den lösning som ska 

ersätta de nuvarande Notes-databaserna som innehåller och distribuerar stadens styrande 

dokument. Frågan är komplex och är beroende av andra utvecklingsinitiativ som 

ärendehantering, mellanarkiv och intranätsutveckling. Detta arbete skjuts framåt i tid för 

att finna synergier. 

Arbete har också fortsatt i projektform med att ta in behov och kravställa IT-stöd för 

krishantering. På grund av sjukdom har projektet försenats och står inför upphandling. 

Inom LIS/ - dagens diarie- och ärendehantering har resurser tillförts genom att två nya 

systemförvaltare anställts under året. 

Ny tjänst  - stöd vid processutveckling  

Under hösten beslutades att skapa en ny kommungemensam tjänst – stöd vid 

processutveckling. En processutvecklare är anställd och den nya tjänsten erbjuds 

stadens verksamheter från 2020. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Områdets kostnader 2019 var 40,6 miljoner mot budgeterade 52,4 miljoner kronor. 

Av kostnadsminskningen kommer 6 miljoner från vidmakthållandet och 5,7 miljoner 

kronor från utvecklingen. 

Vidmakthållande 
Områdets vidmakthållandekostnad 2019 blev 32,8 miljoner mot budgeterade 38,8 

miljoner kronor. 

Samtliga områdets tjänster kostade mindre än budgeterat. 

Tjänsten kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling kostade 2,6 miljoner vilket är 2,9 

miljoner kronor mindre än budgeterat. Minskningen beror på att färre enkäter 

genomförts 2019 än budgeterat. 

För tjänsten dataskyddsombud ger minskade personalkostnader och minskat 

konsultbehov en minskning av kostnaden med 1,1 miljon kronor. 

För tjänsten planering och uppföljning gav senarelagt rekrytering till en 

kostnadsminskning mot budget på 1 miljon kronor. 

Utveckling 
Områdets utvecklingsbudget var 13,5 miljoner kronor av vilket 7,8 miljoner nyttjats. 

Utvecklingsinitiativet e-arkiv kostade 300 tusen mot budgeterade 2,3 miljoner kronor. 

Utvecklingsinitiativet ärendehantering kostade 4,6 miljoner mot budgeterade 6,6 

miljoner kronor. 

Utvecklingsinitiativet synpunktshantering kostade 100 tusen mot budgeterade 1,1 

miljoner kronor. 
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3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Nya tjänster för förskole- och skoladministration 

Tjänsteleverantören för Nya tjänster för förskole- och skoladministration (projektet 

NAIS) har inte levererat i den takt som vi önskar, vilket skapat förskjutningar i tidplaner 

för införande i gymnasieskola, grundskola och förskola. Projektet har jobbat med 

konsekvensanalyser och tagit fram nya tidplaner. Förvaltningschef, tjänsteansvarig och 

projektledare har haft en tät dialog med leverantören kring leveransproblematiken. 

Verksamhetens behov av beslutstöd och mellanlager/e-arkiv som skulle hanterats inom 

ramen för NAIS och Nya tjänster för lärmiljö hanteras nu i ett nystartat projekt – digital 

informationsförvaltning (DIF). 

Säker yta för dokumentation av känslig information i förskolan och tjänster för billigare 

apphantering styrdes in till projektet Nya tjänster för lärmiljö. 

Inom utbildningsområdets samtliga projekt har det pågått ett omfattande arbete med att 

stödja skolförvaltningarna i deras arbete med att göra informationskartläggning och 

konsekvensanalyser kopplat till införande av kommande systemstöd och 

dataskyddsförordningens krav. Arbetet har krävt resurser från verksamheten och ställt 

krav på projektens resurssamordning. Det har också påverkat tidplaner för 

genomförande och införande. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Verksamhetsområde Utbildning Kultur och Fritid samt service redovisar ett överskott 

på 6,5 miljoner kronor 2019. Större delen av avvikelsen är lägre personalkostnader än 

planerat samt 4,7 miljoner kronor beroende på avgångar och planerade rekryteringar 

som genomförts. Den lägre personalkostnaden påverkar inte kunden på helheten då de 

istället betalas inom tjänsteutvecklingsbudgeten i form av konsulter. Näst störst 

avvikelse är minskade licenskostnader för Hjärntorget. De lägre licenskostnaderna beror 

på utebliven ökning av licenser detta år. Licensutökningen är relaterad till ökat antal 

samtida användare och kommer troligtvis hamna på nästkommande budgetår. 

Tjänsteutveckling 

Initiativen inom området Utbildning har ett överskott på 21,4 miljoner kronor. Större 

delen är en konsekvens av att initiativet NAIS försenats 10,1 miljoner konor på grund 

av leveransproblem från avropad leverantör. Övriga projekt i verksamhetsområdet är 

lärmiljöprojektet 9,5 miljoner och övrigt 1,8 miljoner kronor. Dessa är starkt beroende 

till NAIS och får också lägre leveranstakt vilket innebär att en återbetalning sker även 

där. Konsekvensen är att kunderna får behålla nuvarande nivå på tjänsteleverans och att 

kostnaderna fördelas kommande budgetår. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Vi har under året lagt ner två projekt, dels ViGo (införa nytt IT-stöd för hälso- och 

sjukvård) och  Trygg Vardag (välfärdsteknik). Detta var nödvändigt då projekten skulle 

resulterat i omfattade kostnader för staden utan göra någon större nytta. Befintliga avtal 

med leverantörer har sagts upp och arbete med nya upphandlingar har påbörjats. Dessa 

aktiviteter har påverkat både budgeten i tjänsteplan och vår leveransförmåga. 

När det gäller hälso- och sjukvården pågår redan införandet av ett tillfälligt system. För 

att minska påverkan på verksamheten prioriterades ett IT-stöd med liknande 

funktionalitet som befintligt system, vilket dock innebär att önskad funktionalitet såsom 
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mobilitet försenas. Projektutvärderingar har visat att styrning och planering inte varit 

optimal och att det saknats tillräcklig förankring i verksamheten. Tillsammans med 

verksamheten har vi förändrat vårt arbetssätt när det gäller ledning och styrning i 

införandet av det tillfälliga systemet samt den framtida upphandlingen. 

Några utvecklingsinitiativ har senarelagts. Ett exempel är e-tjänst för ekonomiskt 

bistånd ska minska pappershantering och öka tillgängligheten för medborgaren. E-

tjänster IFO ekonomiskt bistånd har haft en förskjuten tidsplan på grund av 

verksamhetens arbete med förändrat arbetssätt och leverantörens leveransförmåga. 

Piloten som bedrivits i SDF Centrum och Östra Göteborg avslutades 30 juni och en 

rapport är överlämnad till styrgruppen. Slutrapport redovisas i tjänsteforum i november. 

Pilotprojektet Planerings- och uppföljningssystem (PluGo) personlig assistans är 

avslutad av styrgruppen. En utredning gjordes under sommaren för att ta reda på om 

lösningen möter stadens behov. Så som lösningen fungerar, blir det stora kostnader till 

liten nytta. Dialogen kring digitalt arbetssätt för personlig assistans fortsätter i framtida 

tjänsteplansarbete. 

Störningar i IT-stöd (PluGo) i samband med införandet av "utförd tid" inom 

hemtjänsten. Detta innebar viss påverkan för både verksamhet och medborgare, till 

exempel räknades inte ersättning till utföraren på korrekt sätt. Kortsiktigt mildrades 

påverkan av dessa störningar med extraordinära insatser från systemförvaltare och LVS. 

Under hösten har flera insatser genomförts för att förbättra funktionaliteten samt höja 

användarkompetensen (omfattande utbildningsinsatser för chefer och medarbetare). 

Under slutet av året har ett stöd för digitala faderskapsärenden införts som  minskar 

administration mellan skatteverket och familjerätten och förenklar för föräldrar. 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
Verksamhetsområde Vård och Omsorg redovisar ett överskott på 4,4 miljoner kronor 

2019. Den största delen av avvikelsen 4 miljoner kronor förklaras av att VIGO-projektet 

stoppats. Det har medfört lägre kostnader för IT-kostnader och konsulter samt 

avskrivningar. Konsekvensen för kunden blev att ersättningssystemet till Medidoc 

försenades. Ett projekt för att införa ett nytt ersättningssystem startades under hösten 

och planeras att avslutas 2020. 

Tjänsteutveckling 
Inom området Vård och Omsorg finns det ett överskott mot budget på 8,8 miljoner 

kronor. Överskottet beror på att bättre och kostnadseffektivare lösningar uppkommit 

eller att initiativ försenats eller avslutats. 

Av dessa är 3,1 miljoner kronor kostnadseffektiva lösningar inom samlad placerings- 

och inköpsfunktion, senareläggning av e-tjänster ekonomiskt bistånd inom individ och 

familjeomsorg samt utdataplattform för socialtjänsten. 2,5 miljoner kronor beror på att 

planerings- och uppföljningssystemet PLUGO personlig assistans inte infördes eftersom 

kostnaden blev för hög jämfört med effekten. 1,6 miljoner kronor sparades inom 

Välfärdsteknik där det tecknade ramavtalet sades upp. 1 miljon kronor är Integration av 

Treserva i VIGO projektet som uteblev då projektet avlutades. 

Överskottet har inneburit att förväntade nytta såsom mobilitet, tillgänglighet och 

tidsbesparingar delvis har uteblivit. Nya projekt har startats för att ersätta tidigare 

lösningar och ett ökat samarbete har inletts med kunderna för att få en ökad insyn och 

delaktighet i initiativen. 
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3.9 Tjänsteområde Kultur och Fritid samt service 

Utvecklingsinitiativ som planerades för 2019 är 

 tjänster för bokning- och bidragsprocesser 

 tjänster för internservice, en ny måltidstjänst 

 tjänster för internservice, förstudie lokalvård, fastighetsservice och felanmälan 

 tjänster för kultur och fritid, instrumentförrådet. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser: 

Kommungemensamma bokning- och bidragstjänster för kulturförvaltningen, idrotts- 

och föreningsförvaltningen, social resurs samt kultur och fritidsverksamheterna inom 

stadsdelarna har fortsatt att utvecklas. Under hösten fortsatte projektet arbeta med 

underlag för kravställan och avropsprocessen. Avropsprocessen fortsätter in i 2020. 

 

Tjänster för internservice, nya måltidstjänster: 

Nya tjänster för måltidsverksamheterna ska stödja verksamhetens fastställda processer 

såsom måltids- och specialkostprocessen. Utöver måltidsverksamheterna ska tjänsterna 

omfatta intressenter som till exempel IFO, ÄO, UBF, GSF samt FSF. 

Projekt startade i april 2019, tre månader försenat på grund av omprioritering inom 

portföljerna Utbildning och Kultur och Fritid samt Service. Den tilltänkta projektledare 

gick in och drev pågående projekt för Lärmiljö då detta riskerade tappa utvecklingsfart. 

Första fasen i projektet är igång och arbete med verksamheternas och externa kunders 

behov inför kravställning likaså. 

Tjänster för internservice, förstudie lokalvård, fastighetsservice och felanmälan: 

Idag saknas kommungemensamma interna tjänster för lokalvård, service och felanmälan  

och det finns en stor variation av IT-stöd som stödjer processerna. Det finns ett uttryckt 

behov att säkerställa likvärdig och jämlik service i staden utifrån fastställda processer, 

riktlinjer, lagstiftning och överenskommelser, därför skulle förstudie initieras. I och med 

avveckling av stadsdelsnämnderna samt förändrat budgetläge i staden och behov av att 

ytterligare bereda behovsbilden inför förstudie prioriterades utvecklingen ner. Den 

planeras att beredas vidare inom kommande tjänsteplan för 2021-2023. 

Tjänster för kultur och fritid, instrumentförrådet 

Utifrån förstudien i juni för att förse kulturskolan med ett system för att boka instrument 

och betala instrumenthyra identifierades tre utvecklingsbehov: effektivare 

faktureringsprocess, förbättra e-tjänst för ansökan om hyra samt utveckla administrativa 

rutiner. Kulturförvaltningen valde att prioritera ner utvecklingen och initiativet har inte 

startats under 2019. 

  

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Tjänsteområdets budgetram för 2019 var 13,3 miljoner kronor. Prognos per november 

helår är 5,9 miljoner. Främst beror detta på att nya initiativ har prioriterats ner av kund, 

otydliga behovsbilder som krävt vidare beredning samt svårigheter att tillsätta resurser 

för pågående utvecklingsinitiativ vilket leder till ledtider och förseningar i projekten. 

Vidmakthållande: 

  

Utveckling 



Intraservice, Tjänsteuppföljning rapport år 2019 22(22) 

 Tjänster för bokning- och bidragsprocesser: prognosen sänks från 5,5 miljoner 

kronor till 3,9 miljoner. Korrigeringar i prognos har skett då SKL/SKI beslut om 

ramavtal försenats samt svårighet att tillsätta nödvändiga resurser i projektet.  

 Tjänster för Internservice, en ny måltidstjänst: prognosen för 2019 sänks från 

5,8 miljoner kronor till 2 miljoner. Projektet startade fyra månader efter tilltänkt 

start, har ändrat omfattning på kunds önskan samt har projektet haft svårt att 

tillsätta nödvändiga resurser.  

 Tjänster för intern service, förstudie lokalvård, fastighetsservice och felanmälan: 

prognos sänks till noll kronor från 1,5 miljoner kronor då initiativet ej har styrts 

in på grund av att behovsbilden krävt ytterligare beredning samt har initiativet 

prioriterats ner på grund av kommande förändringar stadsnämndöversyn och 

budgetförutsättningar.  

 Tjänster för kultur och fritid, Kulturskolans instrumentförråd: prognos 200 tusen 

kronor sänks till noll kronor för 2019. Kulturförvaltningen prioriterar bort 

initiativet. 

 Förstudiepotter för intern service samt kultur och fritid: prognos sänks till noll 

då dessa poster inte upparbetas under året. 
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