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1 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

1.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

Projektet att kartlägga förvaltningarnas process och organisation kring det operativa 

inköpet håller på att avslutas. Engagemanget och deltagande har varit stort. 

Projektsäcken knyts ihop med ett öppet hus den 4 september där alla som varit 

involverade är inbjudna. Slutrapport och presentationer kommer finnas på Intranätet, 

under Intraservice tjänster område ekonomi och operativt inköp. 

Arbetet med 100 procent e-faktura pågår men ligger något efter den ursprungliga 

tidplanen. Dock finns i nuläget ingen risk utifrån projektmålen, då det större arbetet 

kommer ligga under våren 2019.  

Kommunikationsplanen är under utformning och detta görs tillsammans med Inköp och 

upphandlingsförvaltningen för att få fram ett gemensamt dokument. Inköp och 

upphandling ser stora möjligheter att bidra i kommunikationen med stadens 

leverantörer. Grunderna för införandestrategi finns framtagna och under kommande 

veckor genomförs arbetsmöten tillsammans med projektgruppen för att ta fram en 

gemensam plan. 

I slutet på augusti drog höstens två förstudier för utveckling av tjänsteköp och 

utveckling av uppföljningsmöjligheter inköp igång. Det senare görs i mycket nära 

samarbete med Inköp och upphandlingsförvaltningen. 

Under första halvåret har fokus varit att förbereda det kommungemensamma systemet 

för de nya skolnämnderna. Särskilda utmaningar i detta arbete var övergången från tio 

enheter till två och storleken på de nya förvaltningarna. Parallellt med detta arbete 

pågick också förberedelser för anpassningar i systemen för den nya enheten vid 

Intraservice som ska hantera redovisningen för grund- och förskoleförvaltningarna och 

senare under hösten även för de tio stadsdelarna. Ett omfattande arbetet har genomförts 

med att säkerställa följsamhet till den nya dataskyddsförordningen. 

1.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Inom området har vi i budget i år sex utvecklingsinitiativ. Ett av dem, 

kommungemensam tjänst upphandlingsverktyg, är flyttad till 2019, eftersom 

Intraservice inte hinner genomföra det arbetet i år. Initiativet att automatisera 

användaradministrationen är helt beroende av ett projekt inom område IT. Projektet har 

inte kommit så långt som vi förväntat oss. Därför avvaktar vi med det initiativet. 

Sammantaget gör detta att ett överskott på 1 250 000 kronor lämnas för dessa två 

initiativ. 

Initiativet att se över process och organisation samt beställarkompetensen i staden är 

avslutat inom kort och utfallet slutar strax under budget. Förstudierna utveckling av 

tjänsteköp och uppföljning av inköp har nyligen påbörjats och projektstöd har 

upphandlats. Sammantaget har den planerade konsultväxlingen gått bättre än förväntat 

varför dessa tre initiativ visar ett överskott på 700 000 kronor. 

Projekt 100 procent e-faktura var inte budgeterat i år, men genererar kostnader på cirka 

200 000 kronor. Den sammanlagda prognosen för utvecklingsinitiativen visar ett 

överskott på cirka 1,7 miljoner kronor. 

Helårsprognosen per augusti är lägre än senaste prognos (mars). Det beror främst på att 

köp av konsulttimmar från leverantörer blivit lägre än förväntat. 
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1.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Arbetet i processgrupperna löper till största delen på enligt plan. När det gäller 

kundreskontraprocessen är behovet av justeringar något större, vilket gjort att gruppen 

utökats med ett par personer. 

Årets mest omfattande projekt är att samla redovisningen för förskola, grundskola och 

de tio stadsdelarna på Intraservice. Den första etappen av projektet är klar och enheten 

startades den 2 juli. Redovisningen för stadsdelarna lyfts in, tillsammans med berörd 

personal, den 15 oktober. 

Upphandlingen av ny fakturadistributör är i full gång och tilldelning sker i början av 

hösten. Det nya avtalet börjar gälla i slutet av mars enligt redigerad tidplan. 

Införandeprojektet av de kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänsterna för 

bolagen pågår. Projektet har tillsammans med Göteborgs Stadshus AB arbetat fram en 

gemensam kontoplan och ekonomimodell för stadens bolag, vilket gör det möjligt för 

samtliga bolag att använda de kommungemensamma tjänsterna. Under våren 2018 har 

en modell för momshanteringen för fastighetsbolag implementerats i ekonomisystemet.  

Sedan årsskiftet har Grefab, Göteborgs Egnahems Aktiebolag, Bygga Hem i Göteborg 

och Störningsjouren i Göteborg AB anslutit sig till tjänsterna. Projektet arbetar nu med 

förberedelser för införandet av Higab, Göteborgslokaler och Göteborgs stads 

parkeringsaktiebolag vid årsskiftet 2018/2019. Införandet pågår fram till 2022. 

Under första halvåret har fokus varit att förbereda de kommungemensamma systemen 

inom ansvarsområdet för de nya skolnämnderna. Särskilda utmaningar i detta arbete var 

övergången från tio enheter till två och storleken på de nya förvaltningarna. Parallellt 

med detta arbete pågick också förberedelser för anpassningar i systemen för den nya 

enheten vid Intraservice som ska hantera redovisningen för grund- och 

förskoleförvaltningarna och senare under hösten även för de tio stadsdelarna. Ett 

omfattande arbetet har genomförts med att säkra följsamhet mot den nya 

dataskyddsförordningen. 

  

1.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Inom området har vi tre utvecklingsinitiativ i år. Samordnad hantering och åtgärder 

bokslut och momsprocesserna är initiativ ur tjänsteplan och upphandling av ny 

fakturadistributör har kommit via förvaltningsorganisationen på Intraservice. Prognosen 

för samordnad hantering överskrider budgeten med cirka 2 miljoner kronor, medan 

åtgärder i samband med bokslut och momsprocesserna lämnar ett överskott på 1,1 

miljoner kronor. I justerad budget på Intraservice tilldelades område ekonomi 1 miljon 

kronor för att upphandla en fakturadistributör. Projektet bedömer att hålla budget. 

Sammantaget visar utvecklingsinitiativen inom område ekonomi ett underskott på 

900 000 kronor. 

Helårsprognosen per augusti är lägre än senaste prognosen (mars). Det beror främst på 

att köp av konsulttimmar från leverantörer blivit lägre än förväntat. 

 

1.3 Tjänsteområde HR 

Tjänsteområde HR omfattar 15 tjänster. Utöver de tjänster som ryms inom 

ekonomimodellen finansieras tjänsteområdet via kommunbidrag för tjänsten pension, 

processledning av stadens gemensamma HR-processer samt delar av Karriärcenters 
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verksamhet. Center för Ledarutveckling, CLU, finansieras i huvudsak av köp och sälj. 

Ett flertal utvecklingsinsatser finansieras av kompetensförsörjningsanslaget. 

En arbetsgrupp är tillsatt för att skapa förutsättningar att lägga en införandeplan med 

HR tjänster hos bolagen. Arbetsgruppen består av projektledare, verksamhetschef, 

tjänsteansvarig och kundansvarig för bolagen. HR tar stöd av projektledare som idag 

arbetar med att införa ekonomi och e-handelstjänsterna i bolagen. 

 

1.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Inom området har vi tre utvecklingsinitiativ. 

Tjänsteplanens utvecklingsinitiativ ”utveckling av den löneadministrativa processen” 

fokuserar nu på att ta fram två pilotutbildningar riktade mot chefsstöd inom 

äldreomsorg och förskola för att stärka kompetensen, göra rollen tydlig samt att skapa 

förutsättningar för att avlasta cheferna. Prognosen för utvecklingsinitiativen följer den 

omprioriterade budgeten. Projektet bedömer att hålla budget. 

Arbetet med tjänsteplanens utvecklingsinitiativ "synliggöra och administrera förmåner" 

pågår. Under mars reviderades kostnads- och nyttoanalysen från 2016. Resultatet blir en 

del av beslutsunderlaget som presenteras för tjänsteforum och prioriteringsforum där 

olika lösningar ställs mot varandra. Projektet i helhet är något försenat på grund av 

upphandling och utvärdering av konsultstöd. Projektet bedömer ett visst överskott. 

Arbetet med tjänsteplanens utvecklingsinitiativ "IT-stöd för kompetens ÄO och HS" har 

startat enligt plan. Projektledaren har utrett och tagit fram förslag på 

förvaltningsorganisation och dialog förs med operativt forum inom välfärd för eventuell 

kommungemensam intern tjänst för förvaltning. Prognosen för utvecklingsinitiativen 

följer den omprioriterade budgeten. Projektet bedömer att hålla budget. 

 

1.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

IT-området omfattar drygt 400 miljoner kronor och det pågår ständigt arbete med 

översyn av kostnader och ökning av kapacitet. 

Sedan prognos 1 har prognosen för kostnaderna minskat med ca 10 miljoner kronor 

trots vissa kostnadsökningar. Licenskostnaderna för Office 365 beräknas öka med 

ytterligare 4,2 miljoner grund av nytt licensavtal med Microsoft. 

Inom andra områden har stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar gjorts: 

• Stadsnätsupphandling: Strax innan sommaren blev Inköp och upphandlings 

ramavtal för stadsnätet klart. En arbetsgrupp från IT har tillsammans med Inköp 

och upphandling arbetat fram ett underlag som väl motsvarar kraven från 

stadens bredbandsstrategi. Vinnande bud gick till Tele2 och innebär en 

besparing på upp till 25 miljoner kronor om året när utbytet är klart. Avtalet 

börjar gälla 1 januari 2019 och under hösten startar införandeprojektet. 

• Ny antiviruslösning:  Under våren utförde Inköp och upphandling tillsammans 

med IT en upphandling av ett nytt ramavtal för antivirus. Detta medförde en 

kostnadsbesparing på cirka 10 miljoner mot nuvarande leverantör. Under hösten 

pågår utrullning av det nya skyddet till cirka 45 000 klienter. 

• Helt ny nätverksdesign på för- och grundskola: Under första halvåret 2018 

har en helt ny nätverksdesign rullats ut på samtliga för- och grundskolor. Detta 

innebär en bättre struktur och framtidsäkrad miljö där vi tagit första steget att 
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möta utmaningarna inom Internet of Things. 

• Inom IT-arbetsplats hanteras fler typer av enheter vilket medför att mer 

arbetsuppgifter kan hanteras automatiskt på Intraservice istället för manuell 

hantering på förvaltningar och bolag. 

• En ledningsprocess för effektiv och kvalitetssäkrad informationshantering är 

framtagen. Ett "proof of concept" för en ny teknisk lösning för grunddata 

(masterdata) är genomförd. 

• Införandet av SITHS kort i verksamheten går saktare än planerat på grund av 

förseningar i välfärdsprojekten. Kostnadsprognosen sänks därför med 

ca 2 miljoner kronor. 

• Inom server och datalagring har ett arbete genomförts för att på ett bra sätt 

kunna konsolidera kommungemensam IT. 

  

1.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Områdets prognos är sänkt med ca 10 miljoner kronor sedan prognos 1. Detta består av: 

• Ökning av kostnader för e-post och datalagring delvis på grund av att Domino 

inte är avvecklat. 

• Ökning av kostnader för Office 365-licenser på grund av nytt avtal med 

Microsoft. 

• Minskning av kostnad för SITHS kort på grund av förseningar i 

välfärdsprojekten. 

• Minskade kostnader för LAN beror till största del på att projektet för nya 

skolnämnder tagit de konsultkostnader Intraservice räknat med.  

• I övrigt beror kostnadsminskningarna till en del av senarelagda anställningar. 

• Kostnader har tagits för att förbereda konsolideringen av kommungemensamma 

tjänster. 

  

1.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Utvecklingen av tjänsterna inom området löper i stort sett på som planerat. Bland annat 

genom utrullningen av mallar till stadens förvaltningar för en mer sammanhållen och 

tydligare kommunikation från staden. En utbildning kring rörlig bild planeras också för 

stadens kommunikatörer. 

Inom tjänsten telefoni pågår arbetet tillsammans med Konsument- och 

medborgarservice för att förbereda inför ett avtalsbyte. 

Digitala Vårt Göteborg har flyttat till en mer hållbar teknisk plattform och får inom kort 

en modernare design. Förberedelser pågår för att kunna hitta säkrare tekniska lösningar 

för bland annat applikationen som hanterar val till Ungdomsfullmäktige. 

Under våren lanserades en funktion i stadens kalendarium som gör att det går att 

använda på en mer nedbruten nivå som till exempel för en verksamhet. Ett nytt verktyg 

som underlättar för stadens redaktörer att analysera och följa upp digitala kanaler har 

införts. Det förenklar arbetet med att till exempel hitta brutna länkar och saknade 

uppgifter och kan kopplas på flera webbplatser. 

Under perioden har en ny struktur på sidan Hela staden på intranätet lanserats vilket ska 

bidra till att förenkla och förtydliga kommunikationen inom staden. Initiativet kring 

förenklad beställning för chefer och chefsstöd har tagit fram en pilot som ska testköras i 

höst inom hemtjänsten i Örgryte–Härlanda. 
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1.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Inom tjänsteområde kommunikation finns flera små utvecklingsinitiativ som definierats 

redan 2015–16. Det finns en osäkerhet inbakat i detta sätt att uppskatta kostnader i ett så 

tidigt skede och vi ser nu att några av initiativen inte kommer att behöva använda hela 

den då uppskattade summan. Detta innebär att tjänsteområdet kommer att förbruka cirka 

en miljon mindre än uppskattat. 

 

1.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

En övergripande avvikelse i förhållande till plan är att det sedan i mars månad är en 

tillförordnad tjänsteansvarig inom ledning och styrning. Intraservice har inom 

tjänsteområdet också haft en tillfällig paus i tjänsteforumsarbetet för att hitta bättre 

samarbetsformer i staden. Detta har resulterat i ett "konsolideringsarbete" som syftar till 

att säkerställa styrning av pågående initiativ och fokusera på det befintliga 

tjänsteutbudet. 

Tjänsteområdet har ett stort initiativ under de kommande åren som kommer att kräva 

mycket resurser. Det handlar om ersättningen av LIS, och ersätta det med ett nytt 

ärendehanteringssystem. Detta projekt har under 2018 varit i en längre uppstartsfas än 

beräknat. Detta har inneburit att projektmedlen inte har förbrukats som beräknat, och vi 

kommer att lämna tillbaka ca 4 miljoner kronor till verksamheterna.  

Åtgärder har vidtagits för att få igång projektet både vad det gäller strategisk styrning 

och operativt arbete. Projektet har samband till "Digital arbetsplats" vilket under hösten 

behöver belysas ytterligare i tät dialog mellan Intraservice, stadsledningskontoret och 

Regionarkivet för att få bra styrning utifrån ett helhetsperspektiv. 

Utvecklingsinitiativ kommungemensamt beslutsstöd har som en del av konsolideringen 

pausats under sommaren och hösten för ett omtag. Fokus ligger på att stärka tillgången 

till grundläggande information för chefer i verksamheten. En ny styrgrupp har tillsatts. 

Två initiativ som kommit genom beslut i kommunfullmäktige kommer under året att 

avslutas. Det ena är nyttorealisering och det andra dataskyddsombud. Bägge initiativen 

löper enligt plan. 

Utvecklingen innebär att det finns behov av att se över verksamhetsområdets inriktning 

och uppdelning utifrån ett nytt nuläge med nya stora uppdrag. Bland annat förs en 

dialog med ansvarig direktör för styrning och ledning på stadsledningskontoret för att 

staka ut tjänsteområde styrning och lednings långsiktiga inriktning och sakinnehåll med 

fokus på styrning, planering och uppföljning. 

 

1.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Ekonomiska konsekvenser av konsolidering och trögstartade projekt är att 

tjänsteområdet förbrukat mindre medel än beräknat. Den största avvikelsen i nuvarande 

prognos är 4,2 miljoner inom projektet nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv. Det är 

också en kraftig avvikelse inom utvecklingsinitiativet dataskyddsombud (3,9 miljoner). 

Anledningen till detta är att enheten varit under uppbyggnad och det var ett medvetet 

val att under detta år inte rekrytera alla de dataskyddsombud som det var budgeterat för. 

Projektet kring nytt personuppgiftsregister prognostiseras bli ungefär 900 000 kronor 

lägre än beräknat till följd av lägre konsultkostnader och ett lägre pris på upphandlat 
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system jämfört med uppskattningarna i början av året. Sammantaget innebär detta att 

tjänsteområdet avseende utveckling totalt beräknas förbruka 9,3 miljoner kronor mindre 

än beräknat i inledningen av året. 

1.7 Tjänsteområde Utbildning 

Anpassning av system och tjänster till två nya skolnämnder 

Projektet för att anpassa kommungemensamma tjänster till följd av bildandet av nya 

förskole- och grundskolenämnder har löpt på enligt plan och avslutades i augusti 2018. 

Samverkan med berörda verksamheter, exempelvis elevhälsan, har fungerat mycket bra 

vilket varit en framgångsfaktor. I samband med anpassningen gjordes även förändringar 

till följd av den nya dataskyddsförordningen. Detta har lett till en säkrare 

personuppgiftshantering och effektivisering av flera system. 

 

Nya tjänster förskole- och skoladministration 

Upphandling av nytt elevadministrativt system (NAIS) för alla skolformer 0–19 år har 

löpt på enligt plan. Syftet med de nya tjänsterna som upphandlingen möjliggör är att 

minska den administrativa belastningen samt att öka rättssäkerheten och möjligheten till 

insyn och inflytande för medborgarna. Den nya tjänsten skapar också bättre underlag för 

planering och uppföljning av verksamheterna. 

Första leveransen sker hösten 2018 och innehåller en ny funktion för närvarohantering i 

förskolan (lämna/hämta). Ett fullskaligt införande i för-, grund och gymnasieskola 

påbörjas tidigt nästa år med start i gymnasieskolan. 

 

Nya tjänster för lärmiljö 

Projektet för att utveckla den digitala lärmiljön (nuvarande Hjärntorget) för elever, 

lärare och vårdnadshavare har nu påbörjats. Syftet är att få bättre underlag för styrning, 

planering och uppföljning, stödja ett individanpassat lärande samt att göra bättre 

samverkan med hemmet och andra aktörer möjlig. Det ska gå att snabbare göra 

anpassningar i tjänsterna utifrån förändrade behov och lagkrav. 

Uppstarten blev cirka tre månader försenad på grund en utdragen beslutsprocess och 

anpassningen till de nya skolnämnderna. Första fasen av utvecklingsarbetet är nu 

påbörjad och en ny lösning för digitala nationella prov har införts för grundskolan. 

 

Program tjänsteutveckling utbildning 

De pågående och kommande aktiviteterna inom tjänsteområdet har många 

beröringspunkter sinsemellan. Utveckling av system behöver gå i takt med utveckling 

av processer och regelverk. Sammanhållna användarupplevelser måste säkerställas, 

effektivt nyttjande av resurser mellan projekten måste säkras, förändringsledning genom 

samordnad information och utbildning av intressenter och målgrupper behöver tryggas, 

tid- och leveransplaner behöver koordineras och förutsättningar för nyttohemtagning i 

verksamheten behöver skapas.  

En förutsättning för att kunna realisera detta är att organisera arbetet med 

ansvar/roller/beslutsprocesser tydligt beskrivna. För att hantera denna komplexitet ska 

utvecklingsarbetet inom ramen för tjänsteområde Utbildning de närmsta åren drivas i ett 

program. 

Program tjänsteutveckling utbildning är nu etablerat och det finns en styrgrupp. 
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1.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållandet visar ett överskott på cirka 1 miljon kronor. Det kan i huvudsak 

förklaras med intäkter i samband med egen arbetad tid i tjänsteområdets 

utvecklingsprojekt samt lägre licenskostnader på grund av att staden inte 

leveransgodkänt PMO för elevhälsan. 

Utvecklingsinitiativen visar ett överskott på cirka 14 miljoner kronor jämfört med 

budget. Det kan i huvudsak förklaras med följande: Införande nya tjänster för förskole- 

och skoladministration (NAIS): Utifrån information och insikter som kommit i samband 

med genomförd upphandlingsprocess har nya antaganden gjorts, vilket resulterat i lägre 

beräknad kostnad för projektet under 2018. Vidare har lägre timpriser för konsulter och 

bemanning med interna resurser istället för planerade externa bidragit till 

kostnadsminskningen. Genomförande nya tjänster för lärmiljö (ersätta Hjärntorget): 

Uppstarten blev cirka tre månader försenad på grund en utdragen beslutsprocess och 

anpassningen till de nya skolnämnderna med minskade projektkostnader som följd. 

 

1.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Införandet av Lagen om valfrihet (LoV) i hemtjänsten är sedan april i 

förvaltning. Projektet införandet av LOV i daglig verksamhet har påbörjats. Tidplanen 

är delvis förskjuten och LOV daglig verksamhet är klar våren 2019. Medel finns avsatta 

i tjänsteplan 2018. För 2019 finns inga medel avsatta. 

Nytt system för den kommunala hälso- och sjukvården (ViGo) med en pilot i 

Angered är klar. Syftet med en pilot är att testa lösningen, utbildningspaketet och övriga 

delar, för att kunna åtgärda och förbättra arbetssätten inför breddinförandet. Piloten var 

också ett tillfälle att samla erfarenheter till övriga stadsdelar inför breddinförandet. 

Innehållet i breddinförandet har justerats utifrån erfarenheter från piloten. 

Breddinförandet av ViGo pågår under 2018–2019. 

Sedan januari 2018 har Intraservice en utvecklingsledare för IBIC (individens behov i 

centrum) Uppdraget innebär ett långsiktigt strategiskt arbete för att stödja arbetssättet 

IBIC. En nulägesanalys är gjord tillsammans med lokala processledare för IBIC och har 

presenterats i Operativt forum. I nuläget arbetar man med att ta fram en aktivitetsplan 

per stadsdel. Stöd för IBIC finns och utvecklas i Treserva. 

Från och med detta år har Intraservice ett team som arbetar med välfärdsteknik med 

planeringsledare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Arbetet innebär att skapa 

förutsättningar för och genomföra implementering av tjänster via välfärdsteknik 

tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och att stötta verksamheten vid tester av 

välfärdsteknik. 

I år är fokus att genomföra acceptanstester och få leverensgodkännanden för tjänsterna i 

ramavtal Trygg Vardag för säbo och ordinärt boende. Prioriterade områden i år är 

trygghetslarm, mobila larm och kostnads- /nyttoanalys för digitala lås. 

Hemtjänsten i Göteborg Stad fått ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning (PluGo) 

implementerat från sommaren 2018. Hemtjänsten har tillgång till smartphones och 

applikationer för ett mobilt arbetssätt. Systemet kopplar ihop uppgifter om brukare och 

beviljad tid med schema och tillgängliga kompetenser och skapar en dagsplanering för 

brukare och personal. Dagsplaneringen skickas till en app i undersköterskornas 
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smartphone, som ger dem tillgång till information i realtid och där de också registrerar 

insatser och utförd tid, vilket sedan blir underlag för uppföljningen. Arbete är påbörjat 

med att införa PluGo inom boendestöd och personlig assistans i projektform. 

Inom mobilt arbetssätt finns sedan juli 2018 en app för omvårdnadspersonalen för att 

hantera meddelanden, daganteckningar och genomförandeplan kopplat till 

verksamhetssystemet Treserva. Apparna testades i liten skala innan bredinförandet. 

Appen är enkel att hantera och personalen har lätt tillgång till uppgifter i realtid i sitt 

arbete, vilket ger trygghet för brukare och personal. 

Pilotinförande av e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd samt e-tjänst där 

medborgaren kan följa sitt socialtjänstärende har under första kvartalet 2018 gjort ett 

omtag, med ny projektplan och delvis ändrad styrgrupp. En försenad start av piloten 

beräknas till september/oktober 2018 på grund av tekniska brister och dialoger kring 

förändringar i arbetssätt. 

Arbete är påbörjat med införande av delegeringsmodul i Treserva, digitalisering av 

delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter från legitimerad personal till 

omvårdnadspersonal. Även projektet att införa, bli konsument av NPÖ (nationell 

patientöversikt) är påbörjat. Båda arbetena beräknas vara klara till årsskiftet och går 

enligt plan. 

Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och 

upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 

(SPINK). Genom omfördelning i tjänsteplan 2018 har SPINK fått medel för utveckling 

av verksamhetsstöd efter beslut i tjänsteforum. 

 

1.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande visar på ett överskott på 0,9 miljoner kronor, som delvis beror på att 

vissa licenskostnader för 2018 betalades redan 2017. 

Prognosen för året visar mot ett överskott på 7,2 miljoner kronor. LOV hemtjänst, LOV 

daglig verksamhet, välfärdsteknik och SPINK har kostat mer än budget. 

Men e-tjänster, IBIC, PluGo, ViGo, NPÖ har ett överskott.  

  


