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Projektplan 
Synliggöra och administrera förmåner 

 

Planen är en överenskommelse mellan projektägare/beställare Carolin Lo Tran och 

projektledare Christel Olsson om projektets åtagande. 

 

Verifieras genom styrgruppsbeslut. 
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1 Bakgrund och samband 

1.1 Bakgrund 
Göteborgs Stad vill synliggöra, utveckla och samordna erbjudandet av förmåner till de 
anställda som en del av insatserna för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att 
bidra till en god arbetsmiljö, öka medarbetarnas förutsättningar att ta del av 
personalförmånerna och därigenom bidra till att säkra kompetensförsörjningen i Göteborgs 
Stad på lång sikt. Alla förvaltningar och bolag i staden delar behovet av en central och 
gemensam hantering av personalförmånerna. En gemensam hantering hade även varit ett 
betydande steg mot att ta ett helhetsgrepp om HR-kommunikationen i Göteborgs stad.  

  
  

I samverkan med arbetstagarrepresentanter har HR-chefer i staden prioriterat områden inom 
vilka förmåner ska utredas:  
 

Hälsa  
o Ögonoperationer - synkorrigering - bruttolöneavdrag  
o IVF-behandling - bruttolöneavdrag  
o Kirurgi (magsäcksoperation) - bruttolöneavdrag.  

 

Friskvård  
o Utveckla och bredda samt presentera utbud av aktiviteter som kan genomföras med 
hjälp av friskvårdsbidraget.  

 

Rabatter  
o Tema friskvård, inklusive träningskläder  
o Medicinsk fotvård  
o Kulturutbudet i Göteborg, t ex opera, teater, museer, konserter, utställningar  
o Restauranger, bio, tågbiljetter  
o Pensionsrådgivning  
o Gruppförsäkringar t ex sjukvårds- och tandvårdsförsäkring.  

 

Löneväxling till pension  
En möjlighet att växla en del av lönen till ett pensionssparande utreds av 
Stadsledningskontoret. Projektet synliggöra och administrera förmåner har för avsikt att 
inkludera administrationen av löneväxlingen i en teknisk lösning.  

 

1.2 Samband med andra organisationer eller projekt 
Se avsnitt 2.6.2. om inberoenden. 

1.3 Framgångsfaktorer 
• Tätt samarbete med HR-ledningen på Stadsledningskontoret. 

• Aktivt deltagande av HR-personer från stadens förvaltningar och bolag. 

• Att nödvändiga resurser tillsätts för utförande av arbetsuppgifter i projektet. 
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2 Mål 

2.1 Projektidé 
Projektet bidrar till att staden blir en mer attraktiv arbetsgivare genom att synliggöra förmåner 

och förenkla administrationen kring personalförmånerna. 

2.2 Projektmål 
Projektet kommer att leda till användarvänliga och effektiva tjänster avseende administration 

av förmåner. Hela projektet beräknas vara färdigt och resultatet av upphandlingen levererat 

och överlämnat 2019-01-31. Då startar ett införandeprojekt med målet: en implementerad 

förmånsportal i form av en kommungemensam tjänst för alla förvaltningar och bolag. 

 

2.3 Projektmålets prioritering  
 

Prioritering 0,5 Resultat 0,2 Tidpunkt 0,3 Kostnad  

2.4 Avgränsningar 
Projektet kommer inte att leverera: 

• nya arbetsrutiner utifrån förändrade arbetssätt, 

• uppdatering av information som blir inaktuell på förvaltningars och bolags eventuella 
lokala sidor, 

• förslag på vilka förmåner som ska gälla 

• förslag på hur en eventuell harmonisering av skillnader i förmåner mellan förvaltningar 
och bolag ska gå till, 

• utredning eller förslag på ytterligare förmåner utöver uppdraget att konkretisera och 
utreda de förmåner som föreslagits i bruttolistan från en workshop i november 2016 
mellan hr-chefer och fackrepresentanter, 

• beslutsunderlag för hur förvaltarorganisationen för tjänsten ”synliggörande och 
administration av förmåner” kan se ut. Projektet ska endast komma med 
rekommendationer.  
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2.5 Mottagare och godkännandekriterier 
 

Leveransobjekt Mottagare, leverans Mottagare, överlämning 

Enkät för kartläggning av befintliga förmåner 
och en rapport efter genomförande. 

Stadsledningskontoret Förhandlingschef 

 2017-12-31 

Presentation av konkretiserade önskade 
förmåner. 

PU PU 

2018-01-23 

Analys av möjliga leverantörer av 
friskvårdsadministration 

Styrgruppen Projektägare 

2018-01-12 

Reviderad kostnads-/nyttoanalys av aktuella 
alternativ 

Styrgruppen Projektägare 

2018-04-13 

Beslutsunderlag för val av lösningsalternativ Styrgruppen Projektägare 

2018-05-04 

Förslag till förvaltarorganisation 

Förslag till organisation och roller i förvaltning 
av den kommungemensamma interna 
tjänsten samt strategisk utveckling. 

Styrgruppen Enhetschefer 
systemförvaltning samt 
lön & pension 

2018-06 

Riskbedömning vid införande av nytt it-stöd Styrgruppen Projektägare  

2018-09 

Tidplan för kravställan och upphandling Styrgruppen Projektägare 

2018-10 

Riskbedömning upphandling Styrgruppen Projektägare 

2018-10 

Underlag för upphandling, kravspecifikation Styrgruppen Projektägare  

2018-11 

Upphandling Styrgruppen Projektägare 

2019-01 

Resultat av pilotkörning Styrgruppen Förvaltarorganisation 

2019-xx 
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Tidsplan och resursbehov 

2.6 Förutsättningar och inberoenden 

2.6.1 Förutsättningar 
 

Viktiga förutsättningar för projektet är: 

• En gemensam bild hos politik och beslutande tjänstemän om syftet, innehållet och 

utvecklingen av Stadens förmånserbjudande. 

• Att det finns möjliga leverantörer som kan uppfylla de krav som ställs i en upphandling. 

 

2.6.2 Inberoenden 
 

Nr. Beskrivning Ev. 
Godkännandekriteria 

Ansvarig Datum 

1 SLKs arbete med vilka 
förmåner som ska vara 
gemensamma för staden. 

Avstämning och 
synkning mellan 
parterna. 

Eleonor Kalin, 
Michael Färdig 

Löpande 

2.7 Projekttidsplan 
Målsättningen är att implementera ett nytt synliggörande och en förenklad administration av 

personalförmåner för hela staden sommaren 2019. Arbetet med upphandling av leverantör 

kommer att uppta en stor del av projekttiden hösten 2018, vilket gör att tilldelning inte kan ske 

före årsskiftet. Projekttidplan finns i Antura Projects. 

 

2.8 Milstolpar 
 

Följande milstolpar (MS) är definierade 

Datum MS Beskrivning 

2017-12-31 1 Resultat av kartläggning av befintliga förmåner inom staden.  

2018-01-23 2 Presentation av konkretisering av olika personalförmåner för 
personalutskottet. 

2018-01-16 3 Analys av möjliga leverantörer av friskvårdsadministration till 
tjänsteforum. 

2018-05-04 5 Beslutsunderlag. Beslut taget i tjänsteforum.  

2018-06-30 6 Lämnad rekommendation om förvaltarorganisation av tjänsten. 

2018-10-31 7 Kravspecifikation färdig. 

2018-11-02 8 Upphandlingsdokument färdigt. 

2019-02-08 9 Genomförd upphandling av leverantör. 

2019-xx 10 Genomförd pilotkörning. 
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2.9 Resursbehov  

2.9.1 Resurser, kompetens 
Resursbehovsplanen visar de kompetenser som behövs i projektet fördelat på en tidsaxel. 

Behovet anges i arbetstimmar där 160 timmar motsvarar en heltidstjänst. Resursbehovet 

avser projektet synliggöra och administrera förmåner för tiden 2018-08-01 till och med 2019-

02-28. Därefter startar ett införandeprojekt som har en egen projektplan och resursbehovsplan 

som är preliminär. Resursbehoven och tidplanen för införandet kan specificeras bättre efter att 

en leverantör tilldelats uppdraget.  

 

 
Resursbehovsplan aug 18 sep 18 okt 18 nov 18 dec 18 jan 19 Feb 19 

Projektledare 80 80 80 80 80 80 80 

Projektmedarbetare 160 160 160 160 160 160 80 

jurist     10        

upphandlingskonsult   40 80 40 40 40 20 

kommunikatör   40 40 40 40 40  

systemförvaltning   10 10 25 25 80  

lön   10   x  

Verksamhetsarkitekt   10 40 10      

Integrationsarkitekt   10 40 10      

Ekonomi  x x   x  

 

 

 

2.9.2 Utbildning/kompetens+- 
De som ska arbeta i projektet behöver få en introduktion och fördjupning i projektets bakgrund 

och förväntade resultat. I övrigt behöver de besitta kompetens och erfarenhet inom sitt yrke 

och om Göteborgs stads organisation. 

2.9.3 Avveckling 
Projektet avvecklas när upphandlingen är färdig och det finns ett avtal med en leverantör. 

Därefter påbörjas ett annat projekt som arbetar med implementering och uppbyggnad av en 

förvaltarorganisation. Allt eftersom projektmedarbetarna fullföljer sina uppdrag inom projektet 

fasas de ut och återgår till sina ordinarie arbeten. Ett projektavslutsmöte hålls för att samla 

ihop deltagarna och summera arbetet och erfarenheterna som gjorts. 
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2.10 Inköp 
Beställning av en extern konsult för stöd med upphandling görs via Intraservice 

inköpsavdelning.  

Projektet kommer att genomföra en upphandling av en teknisk lösning för förmånshantering. I 

det arbetet ingår att: 

• Ta fram en kravspecifikation 

• Skriva ett upphandlingsunderlag/förfrågningsunderlag 

• Ta emot anbud 

• Utvärdera anbud 

• Teckna avtal  

3 Organisation 

3.1 Projektorganisation 
 

 

 
 

 

 

Projektägare är tjänsteansvarig HR 

 

Roll: 

• Inneha det yttersta ansvaret för projektets resultat. 

• Utse medlemmar i eventuell styrgrupp. 

• Vara ordförande i eventuell styrgrupp. 

• Besluta i enlighet med beslutspunkterna i projektstyrningsmodellen.  
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3.2 Styrgrupp 
Styrgruppen består av deltagarna i stadens tjänsteforum HR.  

Den operativa styrgruppen består av Verksamhetsledningsgrupp HR Intraservice 

Roll:  

 

• Stödja projektägaren och ge rekommendationer inför beslut. 

• Delta och vara förberedd inför styrgruppsmöten. 

• Stå för projektägarens fattade beslut. 

• Marknadsföra projektet och dess resultat i den mottagande verksamheten och övrig 

verksamhet som kan beröras av projektet. 

 

3.3 Projektledare 

Projektledare är Christel Olsson  

 

Ansvar: 

• Säkerställa att projektet når överenskomna mål vilket också innefattar att leverera 

resultat med avseende på tidpunkt och kostnad. 

• Leda projektet och ansvara för projektets struktur, planering och kommunikation. 

• Att skaffa nödvändiga resurser inom givna ramar. 

• Följa upp projektet och rapportera till projektägare och styrgrupp. 

• Vara projektets kontakt internt och externt. 

 

3.4 Ansvar och befogenhet 
Ansvar och befogenheter beskrivs i ovanstående punkter. 
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4 Arbetsformer 

4.1 Kravdialog 
Kravdialog sker med projektägaren på avstämningsmöten som hålls veckovis och med 

tjänsteforum HR som styrgrupp på deras ordinarie möten.  

VLG HR är operativ styrgrupp och fungerar som bollplank utifrån tidigare erfarenhet samt 

värdefull kunskap om förutsättningar för både projektets genomförande, införande av lösning 

och förvaltning av lösning. Ledningsgruppen för område HR på Stadsledningskontoret är en 

viktig samarbetspart och deltar i riskanalys och riskhantering samt i arbetet med kravställan 

och upphandling.  

 

Referensgrupper som ska informeras med regelbundenhet är: 

 

• Processgruppen för den löneadministrativa processen 

• CSG 

• Facklig referensgrupp för digitalisering 

• Det koncernfackliga rådet 

• Stadens olika HR-chefsforum 

4.2 Leverans och överlämning  
Leverans och överlämning av färdigt projekt sker till projektägare och den projektorganisation 

som ska införa upphandlad tjänst i samarbete med förvaltarorganisation som bestäms av 

cheferna för systemförvaltning samt lön och pension på Intraservice HR.  

4.3 Produktionsmodeller 
Beslutsunderlag grundas på: 

• Kartläggning av befintliga förmåner via en enkät. 

• Konkretisering och utredning av förmåner och villkor för förmåner via kontakter med 

Skatteverket och referenser.  

• Inhämtning av information om möjliga leverantörer görs med telefonmöten och fysiska 

möten med representanter för leverantörer samt via referenstagning hos befintliga 

kunder.  

Efter urval av representanter i samråd med projektägare/styrgrupp/operativ styrgrupp hålls 

workshops för: 

• Riskanalys 

• Riskhantering 

• Revidering av kostnads- och nyttoanalys 

• Hemtagningsplan 

• Tidig riskbedömning av arbetsmiljö vid införande av nytt IT-stöd 

• Riskbedömning inför upphandling 

• Framtagning av kommunikationsaktiviteter 

 

Upphandlingsarbetet utförs av en expertkonsult. 

Uppsättning av tekniska och administrativa förutsättningar planeras i ett eget införandeprojekt 

när upphandlingen är färdig. 

Inför en pilot ska befintliga användare av vald lösning konsulteras utifrån tekniska, 

organisatoriska och användarperspektiv. 

Pilotkörning av vald lösning.  
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4.4 Uppföljning och lärande 
Uppföljning av projektarbetet sker på möten mellan projektägare och projektledare veckovis. 

Projektmöten kommer att hållas regelbundet med alla som deltar i projektarbetet. 

Styrgruppsmöten hålls i samband med tjänsteforum HR som är en gång i månaden. Operativa 

styrgruppsmöten hålls en till två gånger per månad i samband med VLG HR. 

Utförda aktiviteter och leveranser följs upp, summeras och presenteras på de möten där det är 

aktuellt. Lärande och spridning av erfarenheter planeras tillsammans på projektmöten en gång 

per månad och i den operativa styrgruppen.  

4.5 Ändringshantering 
Projektledaren ansvarar för att rapportera avvikelser och ändringar i projektet till projektägare 

och styrgrupp. Projektägare ansvarar för att rapportera ändringar avseende yttre 

förutsättningar till projektledare. 

4.6 Riskhantering 
Risker hanteras i samråd med styrgrupp, operativ styrgrupp och HR-ledningen på SLK. 

Riskanalys görs i handplockade grupper som representerar dessa. Riskanalys görs också i 

grupper som representerar Stadens MBL-/samverkansarbete. Delar i projektet som behöver 

riskanalys: 

• Projektets genomförande 

• Kravställan 

• Arbetsmiljöeffekter vid införande av nytt IT-stöd 

• Upphandling 

• Implementering 

• Överlämnande och förvaltning 

 

4.7 Informationsspridning 
Aktuella projektdokument skickas ut till styrgruppen inför respektive möte. Presentationer hålls 

för information i CSG, referensgruppen för digitalisering, personalutskottet, processgruppen för 

den löneadministrativa processen och eventuellt ytterligare forum. Möten hålls förutom med 

styrgruppen även med stadens övriga hr-chefsforum.  

Informationsspridningen beskrivs närmare i kommunikationsplanen. 

4.8 Dokumenthantering 
Dokument för projektet lagras i Antura Projects. 

4.9 Kvalitetssäkring 
Se bifogad kvalitetssäkringsplan. 

4.10 Sekretess 
Sekretessregler rörande upphandling måste beaktas. Det säkerställs genom dialog med 

inköpsavdelningen och expertkompetens som anlitas för upphandlingsarbetet. Risk för jäv 

hanteras med en särskild rutin.  

4.11 Miljö 
Projektet följer stadens miljöprogram. 
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4.12 Administrativa rutiner 
Tid för projektmedarbetare rapporteras månadsvis på överenskommet sätt.  

5 Risker 
Risklista finns som bilaga. Åtgärder avseende projektets genomförande arbetas fram 

tillsammans med Stadsledningskontorets HR-ledning. Åtgärder avseende arbetsmiljö beaktas i 

projektets genomförande och eventuella negativa konsekvenser som kan identifieras 

dokumenteras och hanteras. 

6 Projektkalkyl   
Kalkylen baseras på resursbehovet för projektet synliggöra och administrera förmåner för tiden 

2018-08-01 till och med 2019-02-28. Resursbehov avseende införandeprojekt tillkommer i en 

egen separat projektplan. Beräkningen baseras på att projektledaren arbetar halvtid med 

projektledning och halvtid som projektmedarbetare. 

      

  

Kalkylpost 

Troligt 
antal 

timmar 

Synliggöra och adm förmåner   

Projektledare 880 

Projektmedarbetare 960 

Kommunikatör 200 

Upphandlingskonsult 240 

Juridiskt stöd i upphandling 10 

Integrationsarkitekt 60 

Verksamhetsarkitekt 60 

HR systemförvaltning 150 

HR lön 10 

Ekonomi x 
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Bilagor 
 

Nr Dokumentnamn Dokumentbeteckning/id 

1 Risklista Aktuella bilagor finns i Antura Projects 
under projektet synliggöra och 
administrera förmåner, projekt id 697, 
projektnummer DU00105. 

2 Kommunikationsplan 

3 Kvalitetssäkringsplan 

5 Projekttidplan 

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 

1 Tjänsteplan 2018 - 2021 tjänsteområde HR 4.0, 170622 

2 Tjänsteplan 2017 - 2020 tjänsteområde HR 4.0, 160627 

3 Skatteverket, information om personalförmåner, SKV M 2017:17 Skatteverket.se 

 


