
Hållbar stad – öppen för världen

Tidsplanering

Digitalisering inom Ekonomiområdet och Operativt inköp 

2020 



Hållbar stad – öppen för världen

Tidplan perioden mars-juni 

• Övergripande och styrande tidsplan finns i Antura (där sker kontinuerliga 
uppdateringar).

• Tidplanen utgår utifrån framtagen produktionsmodell ( se bild 3). 

• Tidplanen anger när milstolpar (MS) inträffar och vilket underlag som finns 
framtagen för att gå vidare till nästa steg.

• Beslutspunkter (BP5) är inlagda i de steg där det behöver fattas beslut om arbetet 
ska fortgå eller inte per process. 

• Produktionsmodellen kommer att revideras under projektets gång.
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Vad ska vi göra i projektet?

Nominerade processer 

2019:

Digitalt bokslut

Momsapplikation

Interna mellanhavanden

Västtrafikkort och 

cykelleasing

Upplägg av nya 

leverantörer 

Ekonomi

Digitalt bokslut

Momsapplikation

Interna mellanhavanden

Västtrafikkort och cykelleasing

Operativt inköp

Upplägg av nya leverantörer 

Abonnemang 

Undersöker 

om processerna 

är: 

-kartlagda

-standardiserade

-repetitiva,

-vanligt 

förekommande 

Hur ser det ut

idag? 

-Hur lång tid tar

processen   idag?

-Hur ofta förekommer 

den?

-Hur många/vilka 

personer berörs av  

handläggningen

-Vilka nyttor uppstår

om vi automatiserar

(tid, kvalitet, pengar)

Vilka alternativ 

finns?

-Finns det lösningar i 

befintliga system/ är  

vidareutveckling på 

gång? kan lösa ut 

behovet.

-Är det en lämplig 

process att 

automatisera 

(kostnad, komplexitet, 

genomförbarhet).

-Är det läge för 

verksamheten att 

genomföra 

förändringen.

Tidig riskbedömning.

Vi väljer väg

-Fortsatt utveckling av 

process.

-Vidareutveckling inom 

befintliga system.

- Upphandling/avrop, 

tex (RPA)

-Informationssäkerhets-

och riskanalys.

- Vi testar, Proof of 

Concept (PoC), pilot.

Vi börjar arbeta 

på nytt sätt

-Införa och 

implementera ny 

process, rutiner och 

roller.

-Informations och 

utbildningsinsatser.

Hur blev det?

-Uppstår förväntade 

nyttor och effekter

-Lärdomar från 

genomförandet

-Nya behov?
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Digitalisering Operativt inköp

Processer i produktionsmodellen

Julia Björk



Idébeskrivning Nulägesanalys Sök alternativ Välj alternativ Genomföra

Tidplan - Process uppläggning av leverantörer

MS1 MS2 BP5BP5

MS – Milstolpe och projektet kan gå in i nästa fas 
BP5 – Beslut från styrgrupp om att fortsätta, ändra eller avsluta
OBS - Styrande tidplan finns i Antura 

Mars April Maj- augusti Ej bestämd

Behov 
SG-möte

Underlag:
- Bedömningsmatris 

Underlag:
- Business case
- GAP-analys
- Lämplighetsanalys av process
- Påbörja lösningsförslag/alt 

åtgärdsplan

Underlag:
- Beskrivning av den tekniska 

lösningen.
- Beslutsunderlag

Underlag:
- Kostnadsanalys (uppdatera 

Business case)
- Analys av alternativa lösningar
- Avsluta lösningsförslag

Behov 
SG-möte

Sök alternativ Välj alternativ



Idébeskrivning Nulägesanalys Sök alternativ Välj alternativ Genomföra

Tidplan – Process Abonnemang

MS1 MS2 BP5BP5

MS – Milstolpe och projektet kan gå in i nästa fas 
BP5 – Beslut från styrgrupp om att fortsätta, ändra eller avsluta
OBS - Styrande tidplan finns i Antura 

April Maj Juni – augusti Ej bestämd

Behov 
SG-möte

Behov 
SG-möte

Underlag:
- Bedömningsmatris 

Underlag:
- Business case
- GAP-analys
- Lämplighetsanalys av process
- Påbörja lösningsförslag/alt 

åtgärdsplan

Underlag:
- Kostnadsanalys (uppdatera 

Business case)
- Analys av alternativa lösningar
- Avsluta lösningsförslag

Underlag:
- Beskrivning av den tekniska 

lösningen.
- Beslutsunderlag


