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1 Översikt - Ekonomi 

Resultatavvikelse maj mot budget 

Resultatutfallet per maj visar ett överskott om 26,9 miljoner kronor mot budget. Det är 

främst utvecklingsinitiativen som visar lägre kostnader än budgeterat, 20,8 miljoner 

kronor. Detta beror framför allt på att projekt inte startat upp i den utsträckning som 

planerats. 

Prognos 1 jämfört med budget 

Prognos 1 visar att den totala kostnaden för vidmakthållande och utvecklingsinitiativ för 

kommungemensamma tjänster, bedöms bli oförändrad mot budget. 

Kostnader för förvaltning (vidmakthållande) har ökat med 3,8 miljoner kronor jämfört 

med budget, vilket främst beror på ökade kostnader inom tjänsteområde IT. Inom andra 

områden prognosticerat under- och överskott som delvis kompenserar underskottet 

inom tjänsteområde IT. 

Utvecklingsinitiativens prognos är en minskad kostnad på 3,8 miljoner kronor mot 

budget. Störst kostnadsminskning finns in tjänsteområde Kultur och fritid med 8,9 

miljoner kronor. 

Detaljer som gäller kostnadsutveckling inom respektive tjänsteområde beskrivs under 

tjänsteområdena längre fram i rapporten. 
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2 Översikt - Tjänster 

 

Under året pågår många och komplexa utvecklingsinitiativ inom tjänsteplan 2021. 

Här beskrivs ett axplock.  För dig som vill veta mer, se varje tjänsteområdes 

beskrivning. 

Inköp 

Tjänsteområdet har ändrat namn från operativt inköp till inköp. Det är en förberedelse 

inför kommande förändringar i styrmodellen. Syftet är att staden redan nu ska planera 

för att utveckla tjänster inom hela gemensam inköpsprocess (strategisk, taktisk och 

operativ nivå). 

 

Inom tjänsteplan finansieras även i år digitalisering/automatisering. Den tekniska 

plattformen blev inte klar som planerat vilket innebär att vi har tappat två månader av 

produktionstid. 

Ekonomi 

Inom tjänsteplan finansieras även i år digitalisering/automatisering. Precis innan 

sommaren påbörjar vi arbetet med översyn av systemstöd för att genomföra mer digitala 

bokslut i staden. 

Projektet utbildning inom område ekonomi löper på bra vad gäller utbildningar i 

Unit4Business World och nyttoanalys. 

HR 

Majoriteten av HR tjänsterna inom vidmakthållande har levererats enligt plan. Tjänster 

som förutsatt fysisk närvaro har fortsatt påverkats av covid-19 och i viss utsträckning 

ställt om och utförts på distans. 

Utvecklingsinitiativet digitalisering omfattas av två piloter, automatisering av 

tjänstgöringsintyg och automatisering av arbetsgivarintyg. Piloterna har försenats till 

följd av byte av IT-miljö och tidplanen har reviderats, utvärdering och plan för 

breddinförande slutförs hösten 2021. 

Förstudie HR-svit har utökats till att även omfatta upphandling av IT-stöd för 

löneadministration.. 

Införandet av förmånsportal för bolagen avslutas 30 juni 2021, cirka 50 procent av 

bolagen och stiftelser är anslutna nu. 

IT-tjänster 

Inom tjänsteområde IT ingår 15 infrastrukturella IT-tjänster med leveranser till 

förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Dessa tjänster/komponenter är i stor 

utsträckning en förutsättning för övriga kommungemensamma eller 

verksamhetsspecifika tjänster. Under 2021 genomförs det 11 utvecklingsinitiativ. 

De gemensamma IT-tjänsterna är en förutsättning för att kunna tillvarata 

digitaliseringens möjligheter i form av gemensam infrastruktur, gemensamma 

standarder, ramverk, arkitektur, informationssäkerhet, kostnadseffektiv drift, förvaltning 

och utveckling av plattformar, system och tjänster. 

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora 

mängder data. Intraservice arbetar med att ta fram en City Information Platform (CIP). 

En grundsten för att hantera stora mängder data, där informationen är samlad på ett 

strukturerat och användbart sätt. Initiativet underlättar för förvaltningar och bolag att 

effektivisera sin verksamhet. Att tillgängliggöra data på ett strukturerat sätt är även en 

förutsättning för att ta nästa steg inom Artificiell Intelligens (AI) och innovation. 
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Projektet, flexibel OU-struktur – ökad automatisering, ska undersöka hur vi kan 

underlätta organisationsförändringar i staden med stöd av de kommungemensamma 

interna tjänsterna. Målet är enklare, flexiblare och snabbare organisationsförändringar. 

Initiativet med behörighets- och kontohantering är en fortsättning från föregående år 

och framtagna lösningar ger en automatiserad och effektivare hantering av konton och 

behörigheter, vilket medför förbättrad informationssäkerhet i staden. Andra effekter är 

att antalet supportärenden och den totala kostnaden för att hantera konton och 

behörigheter i staden beräknas minska. 

Digitalisering av underskrifter kommer att underlätta för medborgare, kunder och 

invånare och minska tid i verksamhetens olika arbetsflöden och processer. E-signering 

ger också förutsättningar att bedriva ett effektivt förbättringsarbete så att mer tid kan 

läggas på kärnverksamheten. 

Kommunikation 

För tjänsteområde Kommunikation finns utvecklingsinitiativ i samtliga "potter"; externa 

digitala kanaler, Interna digitala kanaler, Telefoni och stödsystem, Demokrati och 

delaktighet samt Visuell Kommunikation. 

De två största utvecklingsinitiativen är Lansera det interna digitala navet samt Service- 

och kundtjänstsystem som båda pågått sedan 2020. Det interna digitala navet ska ersätta 

dagens Intranät med en bredare ingång för staden kopplat till Office 365 och den 

digitala arbetsplatsen. 

 

Service- och kundtjänstsystem är ett upphandlingsprojekt där en del handlar om att 

skaffa nytt avtal för contact center-lösning, den andra om att införskaffa ett helt nytt 

serviceärendesystem. Projektet befinner sig i sluttampen på upphandlingen där ett avtal 

tros vara klart under hösten. 

Ledning och Styrning 

Utvecklingsinitiativen domineras av tre upphandlingsprojekt som dessutom är fleråriga. 

 

Projekt Införa politisk ärendehantering har tilldelat leverantör för nytt system i slutet av 

maj. Nu detaljplaneras pilotinförande samt breddinförande som kommer att pågå till och 

med 2024. 

Under våren har projektet Införa mellanarkiv kommit till avtal med leverantör och 

påbörjat implementering av systemet. Utbildningsinsatser med den kommande 

förvaltningsorganisationen har genomförts och ett par rekryteringar har gjorts. 

Den tredje upphandlingen - av systemstöd för planering och uppföljning - löper enligt 

plan sedan en omstart gjorts tidigare under året. Projektet har tagit ett omtag av 

upphandlingsunderlaget och befinner sig nu i steg 2 av upphandlingen med mål att 

tilldela leverantör i september månad. 

Utbildning 

Parallellt med de pågående projekten inom tjänsteplan organiserar förskole- och 

grundskoleförvaltningen om och det påverkar både befintliga och kommande tjänster. 

Vi ser konsekvenser på leveranser, tidplaner och resurstillgång. 

 

Nya kunden Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen har behov av att kunna 

dokumentera i journalsystemet PMO. Ett införandeprojekt pågår och tjänsten finns 

tillgänglig i ett pilotprojekt under juni. 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) har haft en intensiv 
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vår inför höstens införande i grundskolan. Samtidigt planeras för att införa IT-stödet i 

förskolan. 

Under våren har upphandlingen av ny lärplattform slutförts och staden har tecknat avtal 

med V-klass för grundskola och gymnasieskola samt Unikum för förskola. 

Målsättningen är att den nya lärplattformen (inklusive närvaro) ska vara lanseradi inför 

start av läsåret 2022/2023 för samtliga användargrupper. 

Vård och omsorg 

De största initiativen som startar nu är automatisering av försörjningsstöd samt ersätta 

planeringsstöd för vård och omsorg. 

Automatisering av försörjningsstöd innebär en stor förändring av nuvarande arbetssätt 

och behöver göras i flera steg.  Planen nu är att det första steget att kunna breddinföra 

digital ansökan av försörjningsstöd realiseras under början av 2022. 

Ersätta planeringssystem vård och omsorg grundar sig i att nuvarande avtal för 

planering och uppföljning, populärt kallat PluGO, upphör i början av 2023. Projektet 

hanterar i dagsläget vilka krav som ska finnas i den nya upphandlingen. Steg två blir att 

upphandla och steg tre implementering. 

I projektet utvärdera digital signering i Treserva är planen att testa ny funktionalitet i 

Treserva App skarpt i verksamheten för att därefter kunna inför de nya funktionerna 

brett i verksamheten. 

Inom välfärdsteknik har störst fokus under våren lagts på upphandling av digitala lås 

och upphandling av trygghetslarm för boenden. Även arbete med test av bildsamtal 

anhörigstöd och test av GPS-larm 

Kultur och fritid samt service 

I projektet ny måltidstjänst har förskoleförvaltningen och äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen lyft in flera risker till projektet om att införandet skulle ske i en 

period med stor arbetsbelastning för vissa grupper. Projektet har hanterat dessa risker 

genom att revidera tidplanen där införandet fördelas i mindre etapper med jämn 

fördelning över antal medarbetare och kök. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Inköp 

Tjänsteområdet har ändrat namn från operativt inköp till inköp. Det är en förberedelse 

inför kommande förändringar i styrmodellen. Syftet är att staden redan nu ska planera 

för utveckling av tjänster inom hela gemensam inköpsprocess (strategisk, taktisk och 

operativ nivå). 

Inom tjänsteplan finansieras även i år digitalisering/automatisering. Den tekniska 

plattformen blev inte klar som planerat, vilket gör att vi tappat närmare två månader av 

produktionstid. 

Förstudien gemensam förprocess inköp påbörjas något senare än den initiala planen, 

men vi bedömer att vi hinner med arbetet som planerat. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

En förutsättning för digitaliseringsprojektet i tjänsteplan är den tekniska plattformen. 

Den blev inte klar som planerat, vilket gör att vi tappat närmare två månader av 

produktionstid. En konsekvens av det är att projektet lämnar en helårsprognos som visar 

ett överskott på 350 000 kronor. 

Ytterligare en bidragande orsak till överskottet är att varje initiativ vi har fördjupat oss i 

har hittills tagit färre timmar än vad vi planerade i budgeten. Förutsatt att 

produktionsplattformen kommer på plats kommer vi därför kunna leverera enligt plan. 

Vi använder en del tid till att lägga initiativ på ”lager”, men det finns en gräns för hur 

stort lager vi kan ha. Blir det för stort så riskerar vi att utredda initiativ och förslag på 

lösningar är förlegade när det väl är dags att producera dem. 

Prognosen för våra tjänster inom området följer budget. Ett arbete med att analysera 

verklig tidsåtgång per tjänst och fördela utfallet utifrån det gör att en viss förskjutning 

mellan tjänsterna skett. Arbetet att fördela samtliga kostnader så rätt som möjligt har 

varit efterlängtat och kommer att förfinas ytterligare inom den närmaste tiden. 

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Inom tjänsteplan finansieras även i år digitalisering/automatisering. Den tekniska 

plattformen blev inte klar som planerat, vilket gör att vi tappat närmare två månader av 

produktionstid. Precis innan sommaren kommer vi påbörja arbetet med översyn av 

systemstöd för att genomföra mer digitala bokslut i staden. 

Projektet utbildning inom område ekonomi löper på bra vad gäller utbildningar i 

Unit4Business World och nyttoanalys. På grund av resursbrist kommer projektet inte 

kunna leverera fullt ut den utbildning som är planerade för Hypergene. Däremot 

överlämnas restaktiviteter till linjeorganisationen för fortsatt arbete 2022. 

Tjänsterna inom området levereras enligt plan. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

En förutsättning för digitaliseringsprojektet i tjänsteplan är den tekniska plattformen. 

Den blev inte klar som planerat, vilket gör att vi tappat närmare två månader av 

produktionstid. En konsekvens av det är att projektet lämnar en helårsprognos som visar 

ett överskott på 0,5 miljoner kronor. 

Ytterligare en bidragande orsak till överskottet är att varje initiativ vi har fördjupat oss i 

har hittills tagit färre timmar än vad vi planerade i budgeten. Förutsatt att 
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produktionsplattformen kommer på plats kommer vi därför kunna leverera enligt plan. 

Vi använder en del tid till att lägga initiativ på ”lager”, men det finns en gräns för hur 

stort lager vi kan ha. Blir det för stort så riskerar vi att utredda initiativ och förslag på 

lösningar är förlegade när det väl är dags att producera dem. 

Prognosen för våra tjänster inom området följer budget. Ett arbete med att analysera 

verklig tidsåtgång per tjänst pågår, vilket kan leda till en del justeringar mellan 

tjänsternas utfall under året. 

3.3 Tjänsteområde HR 

Majoriteten av HR tjänsterna inom vidmakthållande har levererats enligt plan. Tjänster 

som förutsatt fysisk närvaro har fortsatt påverkats av covid-19 och i viss utsträckning 

ställts om och utförts på distans, till exempel utbildningar. Tjänsten "Stöd i arbete med 

chefsrekrytering och chefsutveckling" har inte levererats fullt ut. Riktade utbildningar 

på beställning har ersatts av efterfrågade utbildningar som varit allmänt tillgängliga på 

distans. Digital testning har delvis ersatt assessment center men utförts i betydligt 

mindre omfattning än under normala omständigheter. Återgång till ordinarie 

tjänsteleveranser för assessment center sker successivt från slutet av maj och beräknas 

levereras full ut från och med oktober. 

Utvecklingsinitiativet Digitalisering inom HR omfattas av två piloter. Pilot för 

automatisering av tjänstgöringsintyg har försenats till följd av byte av IT-miljö. Tidplan 

har reviderats och piloten inklusive utvärdering och plan för breddinförande slutförs 

hösten 2021. Digitalisering inom HR har utökats med pilot för arbetsgivarintyg. 

Nyttohemtagningen uppstår dels i förvaltningar och bolag genom frigörande av tid, dels 

i effektivisering genom digitaliserad överföring av arbetsgivarintyg. 

Förstudie HR-svit har utökats till att även omfatta upphandling av IT-stöd för 

löneadministration, vilket resulterat i förlängd tidplan, till och med 30 april 2022. 

Tidplanen för projekt IT-stöd för Löneanalys är reviderad och start är planerad till 1 juni 

2021. Projektet kopplas samman med förstudie HR-svit då det finns komponenter som 

går i varandra. 

Två utvecklingsinitiativ från föregående år är försenade. Införandet av en för staden 

gemensam förmånsportal (Benify) för bolagen avslutas 30 juni. Det innebär att drygt 50 

procent av bolag/stiftelser nu är anslutna. Projektet för att införa IT-stöd för 

avvikelsehantering (IA, informationssystem för arbetsmiljösystem) har identifierat 

risker, främst inom informationssäkerhet. Projekttiden är därför förlängd till och med 31 

december 2021 och kan eventuellt innebära att projektets inriktning behöver förändras. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

På grund av pandemin har assessment center ej kunnat genomföras. Detta har inneburit 

ett inkomstbortfall för tjänsten "Stöd i arbete med chefsrekrytering och 

chefsutveckling". Det vägs dock upp av minskade kostnader för andra tjänster. Trots 

detta visar den totala prognosen på underskott på drygt 1 miljon kronor, vilket belastar 

övriga tjänster. 

Prognosen för utvecklingsinitiativen följer budget. 

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Inom tjänsteområde IT ingår 15 infrastrukturella IT-tjänster med leveranser till 

förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Dessa tjänster/komponenter är i stor 

utsträckning en förutsättning för övriga kommungemensamma eller 
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verksamhetsspecifika tjänster. Under 2021 genomförs det elva utvecklingsinitiativ. 

De gemensamma IT-tjänsterna är en förutsättning för att kunna ta tillvara 

digitaliseringens möjligheter i form av gemensam infrastruktur, gemensamma 

standarder, ramverk, arkitektur, informationssäkerhet, kostnadseffektiv drift, förvaltning 

och utveckling av plattformar, system och tjänster. Tjänsterna är en förutsättning för att 

kunna dela information och data enkelt och säkert inom staden. 

IT-tjänsterna är generellt sett infrastrukturella till sin uppbyggnad. De levererar 

egenskaper och förmågor som gör det möjligt för andra tjänster att effektivt leverera 

nytta till verksamheterna. Utan de infrastrukturella IT-tjänsterna kan andra tjänster inte 

leverera i någon större utsträckning. IT-tjänsternas infrastrukturella betydelse visas i 

bild 1. 

 

Bild 1 illustrerar hur IT-infrastrukturella tjänster är en förutsättning för många 

verksamhetsnära tjänsteleveranser och den visar de lager som verksamhetstjänster kan 

delas upp i. 

Utveckling av City Information Platform (CIP) 

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora 

mängder data. Intraservice arbetar med att ta fram en City Information Platform (CIP), 

en grundsten för att hantera stora mängder data, där informationen är samlad på ett 

strukturerat och användbart sätt. Det finns också behov i staden av att etablera en 

sammanhållen tjänst som säkrar arbetssätt, informationssäkerhet och en sammanhållen 

informationsarkitektur inom detta område. 

Initiativet underlättar för förvaltningar och bolag att effektivisera sin verksamhet. Att 

tillgängliggöra data på ett strukturerat sätt är även en förutsättning för att ta nästa steg 

inom Artificiell Intelligens (AI) och innovation. 

Genomförda leveranser: 

• Projektdirektiv 

• Projektplanering 

• Inledande workshop – övergripande aktiviteter och roller 

• Inventering av resursbehov och bemanning 

Planerade leveranser: 

• Framtagande av projektplan 

• Översyn av bemanning 
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• Kravinsamling/samverkan i staden 

Förstudie integrationsverktyg och molntjänster 

När tjänsteutbudet inom Göteborgs Stad utökas, ökar behovet av integration mellan IT-

system (data och information). Det finns behov av att utvärdera möjligheterna att nyttja 

molntjänster inom området för IT-integration: Vilka konsekvenser fås utifrån gällande 

lagar, förordningar och styrande dokument. Genom att kombinera dagens produkter 

med olika molntjänster är förhoppningen att få en bra hybridlösning för 

integrationsplattformar och dess data. 

Inom initiativet undersöks förutsättningar för en integrationsplattform som ska vara lätt 

att hantera och underhålla med lägre driftkostnader som följd. Den framtida lösningen 

kommer att vara skalbar och skapa förutsättningar för att rekrytera personal med 

kunskaper om dagens tekniker. 

Omfattningen på projektet har minskat på grund av nya förutsättningar inom området 

jämfört med när tjänsteplanen togs fram 2019. 

Genomförda leveranser: 

• Projektdirektiv 

• Projektplanering 

• Workshops 

Planerade leveranser: 

• Projektplan 

• Kravinsamling 

• POC/Test 

• Beslutsunderlag för eventuell förflyttning 

• Underlag för anskaffning 

Utvecklingsorganisation Office 365 

Intraservice arbetar tillsammans med stadens förvaltningar och bolag för att utveckla 

tjänster inom plattformen Office 365. Initiativet innebär en satsning för att stödja 

Göteborgs Stads behov av utveckling och digitalisering. Plattformen Office 365 

förändras över tid med nya funktioner, verktyg och arbetssätt. Intraservice arbetar därför 

tillsammans med staden för att på ett strukturerat sätt fånga in, analysera och prioritera 

behov. Allt för att kunna lansera nya tjänster och arbetssätt. 

Genomförda leveranser: 

• Systemroll superadministratör 

• Webbinarier ”Att leda digitala möten i Teams” 

• Aktiverat Google Meet-tillägg i Outlook för skolan 

• Lanserat samarbetsgrupper 

Planerade leveranser: 

• Aktiviteter kopplade till verksamhetsutveckling 

• Dokument- och informationshantering 

• Lansering av appar 

• Digitala möten 

Avveckling Lotus Notes och Domino 

Arbetet med att avveckla Lotus Notes och Domino är omfattande. Initiativet arbetar 

under 2021 med att etablera rutiner för export från Notes till utpekade målsystem såsom 
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Sharepoint, nytt politiskt ärendesystem, nytt system för mellanarkiv och till 

regionarkivet. Genom att testa att migrera till olika målsystem med olika 

exportformat/metoder under året skapar projektet förutsättningar för att avveckla delar i 

plattformen under de kommande åren. 

Projektet kommer även erbjuda metodstöd och webinarier för att hjälpa verksamheterna 

med arbetet att tömma sina notesdatabaser på information. Det betyder att 

informationen som finns i befintliga databaser antingen migreras till en ny lösning eller 

rensas/gallras/arkiveras av verksamheten. 

Genomförda leveranser: 

• Tagit fram krav på exportverktyg och arkitektur. Satt upp produktionsmiljön 

efter dessa 

• Tagit fram ett verktyg för att generera/hantera bruttolista över samtliga 

notesdatabaser 

• Utfört exporter mot testmiljöer 

• Tagit fram kommunikationsmaterial för projektet 

• Planerat webinarier med start Q2 

• Tagit fram en manual för inventering, rensning och gallring av information 

Planerade leveranser: 

• Testexporter för LIS-databaser 

• Exporter till regionarkivet från databaser 

• Ta fram ett verktyg för att generera/hantera verksamhetsspecifika listor över 

notesdatabaser 

• Driva ett stödforum för verksamheterna i arbetet med avvecklingen 

• Utvärdera arbetet med stödforum 

Flexibel OU-struktur - ökad automatisering 

Projektet ska undersöka hur vi kan underlätta organisationsförändringar i staden med 

stöd av de kommungemensamma interna tjänsterna. Målet är enklare, flexiblare och 

snabbare organisationsförändringar, samt en rekommendation i vilken ordning 

förändringar i olika IT-system bör göras. 

Nuvarande aktivitet är en förstudie som kommer att ge rekommendationer på vilka 

förändringar i IT-system, primärt utifrån kvalitetssäkrade datakällor, som är 

genomförbara och i vilken ordning dessa skulle kunna göras för att möjliggöra 

automatisering. Detta för att organisationsdata ska spegla verkligheten bättre än idag. 

Genomförda leveranser: 

• Direktiv 

• Projektplan 

• Analys av nuläget 

Planerade leveranser: 

• Analys av aktiviteter vid omorganisation 

• Utvärdera förslag som minskar manuellt arbete vid omorganisationer 

• Beskriva rekommenderade lösningar och presentera och stämma av dessa med 

representanter för övriga system, om hur dessa behöver anpassas efter 

rekommenderade lösningar 

• Förstudierapport med rekommendation på lösningar 

• Ta fram projektdirektiv 
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Avveckling hemkataloger - implementering OneDrive 

Användare av Göteborgs Stads klienter (IT-arbetsplats) kan idag välja mellan flera olika 

system för lagring av arbetsdokument. Projektet syftar till att minska antalet system för 

lagring genom att avveckla hemkatalog H:\ till förmån för OneDrive. 

Nuvarande aktivitet är en förstudie som skall utreda hur användningen av hemkatalogen 

H:\ respektive OneDrive ser ut idag. På vilket sätt kan man migrera befintliga data till 

OneDrive och vilka förutsättningar behöver finnas på plats för att helt kunna övergå till 

OneDrive för lagring av personliga arbetsdokument. 

Genomförda leveranser: 

• Uppdragsdirektiv 

• Projektplan 

• Nulägesanalys för nyttjande av hemkatalog och OneDrive 

• Omvärldsbevakning 

Planerade leveranser: 

• Definiera omfattning av införande 

• Belysa nödvändiga åtgärder inför en migrering 

• Ta fram migreringsstrategi för befintliga data 

Behörighets- och kontohantering 

Initiativet är en fortsättning från föregående år och framtagna lösningar kommer att ge 

en automatiserad och effektivare hantering av konton och behörigheter, vilket medför 

förbättrad informationssäkerhet i staden. Andra effekter och nyttor är att antalet 

supportärenden och den totala kostnaden för att hantera konton och behörigheter i 

staden beräknas minska. Det finns risk för avvikelse inom detta projekt på grund av 

brist på specialistkompetens. 

Initiativet pausades under hösten 2020 till förmån för projektet Ny nämndorganisation 

2021, men återupptogs i mitten av februari 2021. 

Genomförda leveranser: 

• Kompletterande förstudie 

• Förändrad arkitektur för integration genom att data hämtas via MMD 

• Påbörjat uppgradering av servermiljön och av plattformen för kontohantering 

• Påbörjat implementation av system av en governance-modul för konto- och 

behörighetshantering 

• Tagit fram arkitektur för RPA-konton 

• Förberedande arbete för kontohantering inom digital lärplattform 

Planerade leveranser: 

• Uppdaterad arkitektur för livscykelhantering av konton och behörigheter 

• Projektplan utifrån uppdaterad arkitektur (ISIM 2.0) 

• Utveckling och implementation av funktionalitet 

• Planera för ersättning av kontohanteringen i Mina Verktyg 

IAM Självservice/Mina sidor 

Initiativet syftar till att ta fram förutsättningar för en självserviceportal där medarbetare 

och chef/administratör kan se detaljer om medarbetaren: Staden-konto, anställning, 

kontaktuppgifter med mera. Initiativet påbörjades 2020 men det pausades under hösten 

till förmån för projektet Ny nämndorganisation 2021. Initiativet har beroenden till 

initiativet för behörighets- och kontohantering och behöver till stor del planeras utifrån 

det, vilket har inneburit en senareläggning av projektstarten. 
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Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Planerade leveranser: 

• Genomlysning - säkerställa tidigare definierade aktiviteter 

• Kravarbete för flytt av funktionalitet av kontohantering från portalen Mina 

Verktyg 

• Kravarbete för bättre livscykel- och behörighetshantering av politikerkonton 

• Testa visning av behörigheter för IT-system och applikationer 

• Utveckling och implementation av funktionalitet 

Digital signering etapp 3 

Digitalisering av underskrifter kommer att underlätta för medborgare, kunder och 

invånare och spara tid i verksamhetens olika arbetsflöden och processer. E-signering ger 

också förutsättningar att bedriva ett effektivare förbättringsarbete. 

Det finns ett stort behov i många verksamheter i staden att kunna signera dokument och 

beslut digitalt med ett certifikat från Göteborgs Stad. Olika digitala e-tjänster har 

varierande digitalt innehåll och det behövs en effektiv e-signeringsprocess som är 

anpassad efter verksamheternas många olika system. För att uppnå detta behövs ett 

stadengemensamt gränssnitt som hanterar uppladdning av dokument, notifiering till 

mottagare, signering och listning av dokument via e-tjänstplattformen. 

Projektet är beroende av ett datalager och arkiv vilket är ett separat projekt. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Planerade leveranser: 

• Framtagning av gränssnitt 

Datalager för digital signering 

Projektet är delat i två delar: Ett för att anpassa gränssnittet för e-signering, ett för att 

skapa ett datalager och arkiv där alla dokument som behöver eller har blivit signerade 

kan sparas för att sedan kunna gallras eller arkiveras. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 

Planerade leveranser: 

• Anpassning av gränssnitt 

• Framtagning av datalager/arkiv 

Utveckling av e-tjänstplattformen 

Staden behöver en bättre hantering av serviceärenden från synpunktshanteringen, 

förenklad hantering och fördelning mellan verksamheter och bättre möjlighet till 

uppföljning. Det är även en förutsättning för att kunna avveckla Lotus Notes. 

Projektet innebär att ta fram en ny funktion i befintlig e-tjänstplattform, ny infrastruktur 

och en gemensam arkitektur för att kunna möjliggöra en effektiv hantering och 

handläggning av serviceärenden. Projektet går ut på att använda stadens e-

tjänstplattform som lösning på behovet. 

Genomförda leveranser: 

• Projektplanering 
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Planerade leveranser: 

• Utveckling av e-tjänstplattformen som stadengemensam funktion 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Prognosen för helåret visar på ett överskott inom utvecklingsinitiativen på cirka 0,8 

miljoner kronor. Det finns en risk att överskottet ökar under året. Detta beror på att 

omfattningen i några av projekten har minskat utifrån ändrade förutsättningar, samt brist 

på specialistkompetens inom utvecklingsområdet för konto- och behörighetshantering. 

Vidmakthållande 

Prognos för tjänsteområdets vidmakthållande i förhållande till budget ökar med 3 

procent, vilket motsvarar 15,6 miljoner kronor. Ökningen beror i huvudsak på en 

satsning inom IT-säkerhet. 

De främsta orsakerna till ökningen är: 

• IT-säkerhet anpassas efter en förändrad hotbild och ökade krav inom 

informations- och IT-säkerhetsområdet. Under året planeras ett arbete med 

kravhantering, upphandling och implementation av nya och förstärkta funktioner 

och förmågor inom området, vilket medför ett ökat resursbehov och högre 

licenskostnader. 

• Systemintegration ökar i omfattning för att möta stadens krav på utveckling och 

digitalisering vilket medför behov av utökad förmåga och kompetenssatsningar 

Inom följande tjänster sker en minskning: 

• Fjärråtkomst minskar i omfattning på grund av att prognostiserad volymökning 

uteblir 

• Master- /metadata minskar i prognos på grund av senareläggning av rekrytering 

• Office 365 minskar i prognos på grund av senareläggning av aktiviteter och 

licensinköp 

• E-tjänstekort minskar i omfattning på grund av effektivare hantering av resurser 

samt att förväntad volymökning uteblir 

• Licens som tjänst minskar i omfattning på grund av senareläggning av aktiviteter 

3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

För tjänsteområde Kommunikation finns utvecklingsinitiativ i samtliga "potter"; externa 

digitala kanaler, interna digitala kanaler, telefoni och stödsystem, demokrati och 

delaktighet samt Visuell kommunikation. 

De två största utvecklingsinitiativen är Lansera det interna digitala navet samt Service- 

och kundtjänstsystem som båda pågått sedan 2020. Det interna digitala navet ska ersätta 

dagens intranät med en bredare ingång för staden kopplat till Office 365 och den 

digitala arbetsplatsen. Detta är för staden en helt ny lösning och tanken är att 

effektivisera vardagen för stadens medarbetare genom att ge snabbare tillgång till de 

digitala verktygen. 

Service- och kundtjänstsystem är ett upphandlingsprojekt där en del handlar om att 

skaffa nytt avtal för contact center-lösning, den andra delen är att införskaffa ett helt 

nytt serviceärendesystem. Sammantaget ska detta ge en effektivare verksamhet för 

stadens kontaktcenter samt de kundtjänster som önskar gå in i systemstödet. Projektet 

befinner sig i sluttampen på upphandlingen där ett avtal tros vara klart under hösten. 
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Inom demokrati och delaktighet planeras en förstudie. 

Den största satsningen revidering av goteborg.se avser två leveranser till ett 

huvudprojekt som leds och finansieras utanför tjänsteplan av SLK och KOM 

gemensamt. Arbetet är försenat. 

Inom Visuell kommunikation går projektet Upphandla ny videoplattform enligt plan 

och är i slutfas. 

Under våren har dessutom anpassningar av tjänster gjorts på grund av Shrems 2. Det 

gäller bland annat produkten Google Analytics som bytts ut mot nytt verktyg för 

webbstatistik. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Prognosen för utvecklingsinitiativen för Kommunikation följer budget, det vill säga 14 

miljoner kronor. Viss omfördelning av medel kan komma att ske under hösten. Det 

finns exempelvis osäkerheter kring Lansera interna digitala navet där mer medel kan 

behövas med anledning av en fördröjd utveckling. Service- och kundtjänstsystem har 

sänkt sin prognos med 0,5 miljoner kronor. 

För att komma vidare med utveckling kopplad till den nya serviceguiden på goteborg.se 

- Strukturerad data - fördelas troligen ytterligare medel dit. Dagens lösning är baserad 

på Lotus Notes som behöver avvecklas skyndsamt. Det enda projekt som ännu inte 

startat är delleveranser inom huvudprojektet Revidering av goteborg.se som drivs 

utanför tjänsteplan av KoM och SLK. 

När det gäller vidmakthållandet noteras ett visst överskott då tjänsten telefoni har lägre 

kostnader än väntat. Det handlar om att resurser tjänstgjort i projekt exempelvis. Även 

tjänsten intranät uppvisar lägre kostnader mot plan. Tjänsterna grafisk manual, 

bildförsörjning samt stadens grund- och designmallar har högre kostnader än 

budgeterat. Vid årsskiftet tillkom ökad support och rådgivning i tjänsten vilket har gett 

en ökning. 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Utvecklingsinitiativen domineras av ett par upphandlingsprojekt som dessutom är 

fleråriga. Dessa löper i stort sett enligt plan. Projekt införa politisk ärendehantering har 

tilldelat leverantör för nytt system i slutet av maj. 

Nu detaljplaneras ett pilotinförande samt ett breddinförande som ska pågå till och med 

2024. Inom det nya systemet finns förhoppningar att funktionaliteten som idag finns 

inom LIS kan tillgodoses, såsom synpunktshantering, styrande dokument samt en 

avtalskatalog. Det betyder också att det utvecklingsinitiativ om styrande dokument som 

återfinns i årets tjänsteplan grupperas till projekt Införa politisk ärendehantering. 

Styrande dokument är idag en Notes-lösning som skyndsamt behöver ersättas med ny 

teknik. 

Implementeringen för Införa politisk ärendehantering kommer att kräva stora resurser i 

respektive förvaltning. Dessa förberedelser löper parallellt med planering av avveckling 

av dagens tjänst. Ett nära samarbete finns även med projekt Avveckla Notes som 

återfinns inom tjänsteområde IT. Sammantaget finns stora behov kring området 

informations- och dokumenthantering samt moderna lösningar för detta för stadens 

räkning. 

Under våren har projektet Införa mellanarkiv slutit avtal med en leverantör och börjat 

införa systemet. Utbildningar med den kommande förvaltningsorganisationen har 

genomförts och ett par rekryteringar har gjorts till den nya tjänsten Stöd för arkivering. 
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Projektet har förlängts till oktober då en IT-utredning tillkommit för att säkerställa 

frågor om bland annat tekniska miljöer och dataskyddsfrågor före driftsättning av 

produktionsmiljön. Den nya tjänsten stöd för arkivering erbjuds från sommaren 2021 

och innehåller även IT-stöd för arkivförteckningssystem. Det senare är viktigt, inte 

minst för arkivering vid omorganisationer och för att enklare kunna efterleva lagar. 

Den tredje upphandlingen - av systemstöd för planering och uppföljning - löper enligt 

plan sedan ett omstart gjorts tidigare under året. Projektet har tagit ett omtag av 

upphandlingsunderlaget och befinner sig nu i steg två av upphandlingen. Målet är att 

tilldela en leverantör i september. Därefter startar implementering av systemet i staden. 

Det betyder att starten troligen förskjuts till 2022. 

Under senvåren har förstudien kring behov av personuppgiftsregister satt igång. Avtalet 

går ut under nästa år och behovsanalys med stadens verksamheter har inletts. Förväntad 

leverans av förstudien är i början av hösten. I dags finns Draftit som IT-stöd inom 

tjänsten Dataskyddsombud. 

Intresset i staden för elektroniska underskrifter har ökat under året, inte minst på grund 

av pandemin. Detta gör att ett tjänsteerbjudande breddas från sommaren till att omfatta 

mer än politiska handlingar vilket levererats sedan våren 2020. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Prognosen för utveckling ligger över budget, om 17 MKR,  med 2,5 MKR. Det rör sig 

framförallt om förändringar inom Projekt Politisk ärendehantering där bland annat 

kostnader för integrationer blivit högre än estimerat. Kvalitetssäkring av projektkalkyler 

fortgår och förslag på åtgärder kopplat till detta. Projekt Upphandla Mellanarkiv är 

förlängt i tid men kommer troligen att få ett visst överskott mot budget då interna 

resurser använts i lägre grad. 

  

När det gäller vidmakthållandet återfinns avvikelse mot budget genom lägre kostnader 

främst inom tjänsten LIS med drygt 2,3 miljoner kronor. Förvaltningskostnader för 

tjänsten stöd för arkivering (mellanarkiv) har tillkommit då tjänsten är under uppstart 

och bland annat har personal på plats från maj månad. 

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Parallellt med de pågående projekten inom tjänsteplan gör förskole- och 

grundskoleförvaltningen omorganisationer som påverkar både befintliga och kommande 

tjänster. Vi ser konsekvenser  på leveranser, tidplaner och resurstillgång. 

Konsekvenserna hanteras inom respektive projekt. 

Ny kund 

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen har behov av att kunna dokumentera 

i PMO. Ett införandeprojekt pågår och tjänsten finns tillgänglig för pilot under juni och 

breddinförande kommer ske efter sommaren. 

Tjänster för kulturskola 

I samband med beredning av tjänsteplan 2022-2024 beslutades att tjänster för 

kulturskola skulle avnomineras som kommungemensam internt tjänst. Detta innebär att 

grundskoleförvaltningen tar över ansvar för förvaltning och utveckling vid årsskiftet 

2021/2022. 

I tjänsteplan 2021 finns budget för en förstudie inför upphandling av ny tjänst för 

kulturskolan. Denna förstudie kommer genomföras under hösten. Det pågår nu arbete 

med direktiv och resurssättning. 
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Tjänster för förskole- och skoladministration  

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) har haft  en intensiv 

vår inför höstens införande i grundskolan. Samtidigt pågår planering för att införa IT-

stödet i förskolan. Både Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen gör 

organisationsförändringar under 2021 vilket påverkar leveranser och tidplaner i 

projektet. Under perioden har det varit en del incidenter och driftstörningar som 

projektet följer upp. Det finns fortfarande utmaningar kopplat till leverantören och 

bristande leveranser/funktionalitet. Nya strukturer/rutiner kring ändringshantering har 

etablerats. 

Projektet har tagit fram åtgärdsplaner för att hantera de risker som finns, bland annat 

innebär det rutiner för manuell hantering tills dess att det finns funktionalitet i systemet. 

Eskalerad avtalsdialog pågår med leverantör då de försenade leveranserna påverkar 

tidplaner, budget och avtal. 

Tjänster för lärmiljö 

Under våren har upphandlingen av ny lärplattform slutförts och staden har tecknat avtal 

med V-klass för grundskola och gymnasieskola samt Unikum för förskola. Arbetet med 

att rigga för införandet har påbörjats. 

Målsättningen är att den nya lärplattformen (inklusive närvaro) ska vara lanserad i 

samband med läsårsstart 2022/2023 för samtliga användargrupper. Först nu när samtliga 

leverantörer finns på plats finns förutsättningar att fullt ut analysera beroenden mellan 

införandeprojekten och värdera/åtgärda risker för att utifrån dessa insikter ta fram en 

detaljerad tidplan. 

Det kan visa sig vara nödvändigt att göra vissa (enligt avtal tillåtna) justeringar i 

tidplanen för att hantera beroenden (tex mellan införandeprojekten samt till andra 

pågående initiativ så som NAIS-införandet och planerade omorganisationer), balansera 

resursbehov mot tillgänglig kapacitet samt vara följsam mot skolverksamhetens 

förutsättningar i stort. I samtliga införandeprojekts uppstartsfaser kommer arbetet med 

tidplaner vara ett prioriterat område. 

Digital informationsförvaltning (DIF)  

Projektet har en del utmaningar och risker att hantera. Det finns en risk att leveranser till 

mellanarkivet inte kan ske enligt tidplan då det är ett hårt tryck på den nya tjänsten. 

Arkivarbete, informationskartläggning och gallringsbeslut drar generellt ut på tiden hos 

våra kunder och regionarkivet. Det pågår arbete med att göra en uppdaterad juridisk 

bedömning kring Google (GSFE). Under perioden har det tagits fram tjänsteutlåtande 

kring molntjänster och det kommer finnas nya underlag från dataskyddsenheten som 

påverkar bedömningen. Verksamheten har fortsatt behov av att använda Procapita, 

vilket påverkar kostnader och avtal. Tidplanerna revideras under hösten men har en 

preliminär justering redan nu. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på 4,5 miljoner kronor. 

Förskole- och skoladministration har ett överskott på 1 miljon kronor som beror på ökad 

arbetad tid i projekt och minskade personalkostnader eftersom en planerad halvtids 

nyrekrytering ej genomförs. Elevhälsan har ett överskott på 1 miljon kronor varav 

hälften är ökade intäkter för egen arbetad tid i projekt och hälften minskade IT-program 

och licensavgifter. 

Lärmiljö visar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Underskottet beror på att vi har ökad 
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arbetad tid i projekt motsvarande 0,5 miljoner kronor. IT-program och licensavgifter 

minskar med 2 miljoner kronor. Kostnaden för Google Enterprice var budgeterad för i 

tjänsten men kunden betalar numera för denna kostnad direkt. 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 42,8 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till 46,3 

miljoner. Ett underskott med 3,5 miljoner kronor. Ökningen av kostnaderna görs inom 

initiativen NAIS Införande och Lärmiljö etapp 3. DIF dokument och 

informationshantering har en något lägre kostnad än budgeterat. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Start av nya initiativ 

Flera initiativ är under uppstart. De största initiativen är automatisering av 

försörjningsstöd och ersätta planeringsstöd för vård och omsorg. Stort fokus har under 

våren lagts på att planera dessa initiativ och förstå omfattningen. 

Automatisering av försörjningsstöd innebär en stor förändring av nuvarande arbetssätt 

och behöver göras i flera steg. Befintlig digital ansökan behöver justeras och 

breddinföras. Ny kontrollplan och arbetsprocess behöver tas fram. Nya verktyg för 

automatisering (RPA) behöver testas. Planen nu är att det första steget att kunna 

breddinföra digital ansökan av försörjningsstöd realiseras under början av 2022. 

Projektet förväntas pågå de kommande åren. 

Initiativet ersätta planeringssystem vård och omsorg, grundar sig i att nuvarande avtal 

för planering och uppföljning, populärt kallat PluGO, upphör i början av 2023. Projektet 

hanterar i dagsläget vilka krav som ska finnas i den nya upphandlingen. Steg två blir att 

upphandla och steg tre att införa systemet. Projektet förväntas pågå de kommande åren. 

En förstudie har startat för beslutsstöd inom vård och omsorg. Förstudien syftar till att 

driftsätta och testa/utvärdera en ny modul för statistik och utdata i Treserva. 

Utvärdera digital signering i Treserva. Planen är att testa ny funktionalitet i Treserva 

App skarpt i verksamheten för att efter utvärdering förhoppningsvis kunna inför de nya 

funktionerna brett i verksamheten. Testet bedrivs som proof of concept (POC) och har 

av olika anledningar (covid, ny organisation, saknad funktionalitet) skjutits fram till 

hösten. 

Pågående initiativ 

HS - Införa PMO etapp 2. PMO infördes som nytt journalsystem för kommunal hälso- 

och sjukvård under 2020. Det nya projektet arbetar med att införa kompletterande 

funktionalitet i PMO. 

HS - Digitalt träningsredskap för rehab. Projektet går mot sitt slut och etapp 1 förväntas 

vara klar innan sommaren. Etapp ett innebär att legitimerad personal för tillgång till det 

nya verktyget Exorlive som ersätter det av stadsdelarna upphandlade Mobilus. I 

dagsläget finns inget beslut för om eller när etapp 2 kan påbörjas. Etapp 2 innebär att 

även utförarpersonal kan använda det nya verktyget. För att det ska vara möjligt krävs 

ytterligare planering och att mobilitetsfrågan är löst för de användare som i dag saknar 

mobilt arbetssätt. 

Införa välfärdsteknik 

Störst fokus har under våren lagts på upphandling digitala lås och upphandling 

trygghetslarm boenden. Även arbete med test av bildsamtal anhörigstöd och test av 

GPS-larm. Under 2022 går program attraktiv hemtjänst mot sitt slut och fokus framåt är 

att realisera och slutföra de välfärdstekniktjänster som beslutats. 

Avlutade initiativ 
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Go-DigIT i sin nuvarande form har avslutats och projektet höll en uppskattad 

slutkonferens. Go-DigIT har finansierats via EU och ny ansökan om fortsättning har 

godkänts av ESF. Planering kring detta pågår. 

Pågående beredningar 

Nedanstående initiativ är under beredning och planeras att starta efter sommaren: 

• Förstudie för digitalisering inom vård- och omsorgsboende 

• Stöd till att samordna trygghetsarbetet i staden 

• Digital tidredovisning personlig assistans 

• Ökad kvalitet i samtal inom individ- och familjeomsorgen 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Budget är totalt på 74,6 miljoner och prognosen beräknas till 73 miljoner. Ett överskott 

på 1,6 miljoner kronor. Överskottet kommer till stor del från ökade intäkter för uthyrd 

personal och ökad arbetad tid i projekt i bland annat Ny nämnd projektet. It program 

och licensavgifter får också ett lägre utfall än planerat på ca 0,7 miljoner kronor. 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 13,7 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till detsamma. 

3.9 Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 

Tjänster för service, ny måltidstjänst. 

I samband med styrgruppsmötet den 8 juni godkändes leveransen av etapp 1, 

Utbildningsförvaltningen. 

Förskoleförvaltningen och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har lyft in flera 

risker i projektet om att införandet skulle ske i en period med stor arbetsbelastning för 

vissa grupper då hantering av corona och att inmatning av grunddata har tagit längre tid 

än väntat. Projektet har hanterat riskerna genom att revidera tidplanen. Införandet har 

fördelats i mindre etapper med jämn fördelning över antal medarbetare och kök. En 

konsekvens av detta blir att vissa planerade aktiviteter 2021 genomförs under våren 

2022, vilket påverkar kostnader och resurser i projektet. 

Tjänsteplan 

Den 11 februari fastställdes det på prioforum att inte ställa sig bakom 

utvecklingsinitiativ Tjänster för service samt Digitalisering av bokning- och 

bidragsprocesser 2022–2024. 

Den 22 februari  återremitterade beslutforum budget 2022. Intraservice fick i uppdrag 

att se över de uppskattade kostnaderna inom samtliga tjänsteområden och återkomma 

med ett nytt, nedbantat förslag. 

Mot bakgrund av detta beslutades att   

• avnominera digitalisering av bokning och bidragsprocesser som 

kommungemensam intern tjänst 

• avnominera tjänster för service som kommungemensam intern tjänst 

• lyfta bort utvecklingsinitiativ kopplat till digitalisering av bokning och 

bidragsprocesser  

• lyfta bort utvecklingsinitiativ kopplat till tjänster för service. 

Konsekvensanalyser och handlingsplaner behöver genomföras då utvecklingsbehoven 

kring digitalisering av bokning och bidragsprocesser och tjänster för service behöver 
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hanteras utanför tjänsteplan, men med stöd av Intraservices resurser. 

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett överskott på 4,2 miljoner kronor. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser sänker prognosen med 3 miljoner kronor, 

från 3,7 miljoner till 0,7 miljoner. Projektet Bokning och bidrag har stoppats och 

uppdraget förs över till idrotts- och föreningsförvaltningen och därmed sänks 

kostnaderna i vidmakthållandet. 

Tjänsten för intern service har ett överskott på 1,2 miljoner kronor som främst kommer 

från ökade intäkter för arbetad tid i projektet måltid. 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 17,7 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till 8,8 

miljoner. Överskottet beräknas till 8,9 miljoner kronor. 

Tjänster för bokning- och bidragsprocesser sänker prognosen från 9,5 miljoner kronor 

till 1,6 miljoner kronor. Ett överskott på 7,9 miljoner kronor eftersom projektet har 

stoppats och överförts till IOFF. Tjänster för internservice, en ny måltidstjänst, sänker 

prognosen med 0,8 miljoner kronor. Planerad utveckling för kulturskolan sänks med 0,2 

miljoner kronor. 
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