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1 Översikt - Ekonomi 

Prognos 1 för helår är noll kronor. 

Kostnadsförändringar prognos 1 mot budget 2020 

Prognosens kostnad för vidmakthållande är en kostnadsökning på 12,7 miljoner kronor 

mot budget 2020. Kostnadsökningen ligger främst inom tjänsteområde IT. 

Utvecklingsinitiativens prognos är en minskad kostnad på 12,7 miljoner kronor mot 

budget 2020. Störst kostnadsminskning finns in tjänsteområde IT med 6 miljoner och 

tjänsteområde Kultur och fritid med 3,7 miljoner kronor. 

Detaljer som gäller kostnadsutveckling inom respektive tjänsteområde beskrivs under 

tjänsteområdena. 

 

 

I bilaga 1 - Kostnad per tjänst framgår kostnad samt kostnadsförändring per 

vidmakthållande tjänst. 
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2 Översikt - Tjänster 

Samtliga initiativ inom tjänsteplan 2020 – 2022 påverkas av att en ny 

nämndorganisation ska införas. Det kan leda till att beslut kan fördröjas, påverka 

tidplaner och förskjuta aktiviteter samt påverka kostnader för planerad utveckling. Även 

covid-19 påverkar redan eller riskerar att fortsättningsvis påverka flera projekt. 

 

Nedan hittar du en kortfattad sammanställning över pågående aktiviteter. 

För dig som vill veta mer, se varje tjänsteområdes beskrivning. 

Operativt inköp 
Ett IT-stöd för följa upp inköp är upphandlat, systemet levereras av danska KMD. 

Tillsammans med inköp- och upphandlingsförvaltningen och tre pilotkunder, 

lokalförvaltningen, kretslopp och vatten samt SPINK pågår uppbyggnad av 

förvaltningen av systemet. 

En digital utbildning för administratörer av Proceedo håller på att tas fram. Målet är att 

lämna över ett koncept för hur utbildningar kan byggas upp. 

När det gäller digitalisering  finns det flera delprocesser inom processen beställning till 

betalning som har god potential att kunna automatiseras relativt snabbt för att ge en 

snabbare och mer kvalitetssäkrad hantering. Just nu ser Intraservice över vilka delar 

som kan vara relevanta att börja automatisera. 

Ekonomi 
Utifrån förstudien om digitalisering arbetar vi vidare med fördjupade analyser och 

nyttoberäkningar för att prioritera vad som ska göras. En konsult som är expert på 

automatisering har upphandlats för att stötta i de tekniska delarna. 

Förra året upphandlades en ny leverantör för kundfakturor i staden vilket gav en 

möjlighet att utveckla nya funktioner i hanteringen. Under året arbetar vi med att 

implementera dessa. 

En inventering av behov av utbildning är gjord för att prioritera vad vi ska lägga 

resurser på framöver. Ett av målen i projektet är att överlämna ett koncept för att 

genomföra löpande utbildningar till linjen på Intraservice. 

Arbete med att ta fram nyckeltal och uppföljning har påbörjats och uppföljning av 

kundnöjdhet av anslutna bolag pågår – hittills har kunderna varit mycket nöjda. Fler 

mätningar planeras att göras under året. 

HR 
Digitalisering inom HR är en fortsättning på förstudien automatisering RPA (Robot 

Process Automation). Flera RPA-projekt pågår inom Intraservice och HR har "krokat 

arm" med tjänsteområde vård och omsorg, ekonomi och operativt inköp som har samma 

behov. 

Förstudie HR-svit innebär en genomlysning av samtliga bakomliggande IT-stöd till 

stadens HR-processer. Projektet pågår under hela året och ska leverera omvärldsanalys, 

behovsanalys, beslutsunderlag med färdplan, kravspecifikationer och 

upphandlingsdokument inför konkurrensutsättning av i första skedet stadens 

lönesystem. 

Införandet av förmånsportalen för bolagen fortsätter under året men vissa tekniska 

problem har uppstått för de bolag som nyttjar ett annat lönesystem än stadens. En 

utredning har genomförts men något planerat datum för när portalen kan införas för 

dessa bolag finns inte än. 

IT 
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Tjänsteområde IT är till stor del en förutsättning för andra tjänsteområden. 

Första fasen av Master/Metadata-plattformen är etablerad. Under året kommer 

nuvarande tjänst verksamhetskatalog att ersättas av Master/Metadata-tjänsten som 

utökas för att möta stadens behov av information och en gemensam begreppshantering. 

En ny och förbättrad organisationsstruktur tas fram för att bland annat möta behov från 

projektet för stadens omorganisation 

Konsolidering av IT är ett pågående projekt och planen är att konsolidera två bolag 

under året. Projektet är presenterat för och håller på att förankras hos bolagen under 

Göteborgs Stadshus AB. 

En förstudie inför att bygga upp en 24/7-support (24 timmar om dygnet, 7 dagar i 

veckan) är genomförd och rekommendationen är att en sådan  införs för vissa delar av 

stadens verksamheter. En analys över bolagens behov av 24/7-support görs nu. 

Projektet Mobilitet - förutsättning för ett mobilt arbetssätt ska ta fram regelverk och 

riktlinjer för mobilitet. Förvaltningsorganisationen för arbetet med mobila arbetssätt 

håller på att etableras och planer finns på att lansera en självserviceportal för mobila 

enheter. 

Under året införs ett SAM-verktyg (Software Asset Management) och överlämnas till 

förvaltning. En tjänst kommer att etableras som bland annat stödjer livscykelhantering 

av programvarulicenser och molntjänster. 

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning tar fram rutiner och processen som 

behövs för att efterleva dataskyddsförordningen. Rutiner och mallar har även tagits fram 

för olika former av riskhantering. 

Kommunikation 
Flera av de projekt som initierades under förra perioden är nu igång. Till exempel 

utveckling av stadsutvecklingswebben, inom den kommungemensamma interna tjänsten 

webbpublicering. Inom tjänsten stadens officiella webbplats utvecklas Mina sidor på 

goteborg.se. 

Inom telefoni har en upphandling för operatörstjänster förnyats med den befintliga 

leverantören. Detta ger bättre pris och fler funktioner för stadens telefoni. Alla 

användare har under våren migrerats till den nya miljön. 

I projektet som avser stadens kommande interna kommunikationsplattform, Digitala 

navet, fortgår arbetet med att sammanställa och avsluta en förstudie samt planera inför 

nästa steg. 

Under året kommer genomförs ett projekt för att ta fram ett animationsbibliotek. Under 

våren kom även beslut att webbutbildningar blir en intern tjänst. När det gäller 

tjänsterna så kan särskilt bildförsörjning lyftas fram. 

Kultur och fritid samt service 
Projekt bokning- och bidragsprocersser har under första kvartalet genomfört ett gediget 

arbete för att säkerställa avropsunderlaget följer lagstiftning kring GDPR och Göteborg 

Stads riktlinjer för informationssäkerhet. Arbetet har skapat stor nytta. 

Under året fortsätter projektet ny måltidstjänst upphandlingsfas och förbereder ett 

införande. 

Ledning och styrning 
Området kännetecknas i år av tre upphandlingsprojekt av olika storlek. För mellanarkiv 

planeras ett avrop inom SKL Kommentus anbudsområden. En stor efterfrågan finns från 

många verksamheter när det gäller mellanarkiv. 



Intraservice, Tjänsteuppföljning rapport 1 2020 6(18) 

Ärendehanteringsprojektet som innebär en ny plattform för diarieföring och politisk 

ärendeprocess närmar sig också upphandlingsfas. Avtal på system beräknas vara klart 

under hösten 2020. Projektet är flerårigt och mycket omfattande, resurser krävs både 

hos Intraservice men även hos stadens verksamheter. 

När det gäller LIS/Lotus Notes- plattformen som är den befintliga för dagens process 

skissas på vilka lösningar som kan var aktuella som ersättare och när avvecklingen kan 

påbörjas. Detta för att minimera kostnader för stadens verksamheter totalt för området. 

Avtalet med stadens system för styrning, uppföljning och intern kontroll är föråldrat och 

en förstudie har startat för att ta fram behov och upphandlingsunderlag. En 

behovsanalys har genomförts genom såväl dialog som enkäter till stadens verksamheter 

under våren. 

Utbildning 
Vårens covid-19-situation har medfört nya behov och krav på de digitala stöden till 

skolan. Verksamhetsområdet har arbetat i nära samverkan med skolförvaltningarna för 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för exempelvis fjärrundervisning och digitala 

videomöten med elever inom elevhälsan. 

Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) är inne i en intensiv 

period av utveckling inför höstens införande i gymnasiet. Det finns utmaningar när det 

gäller myndighetsgränser och informationshantering. 

I projektet Ny Digital Lärplattform arbetar projektorganisationen med att slutföra 

behovsbeskrivningar och kravställan inför att upphandla ersättaren till Ping Pong. 

Skolverksamheten har behov av att kunna dokumentera information klass 2, och ett 

arbete pågår med att ta fram en plan hur detta behov ska hanteras. 

Vård och omsorg 
Införandet av PMO, journalsystem Hälso- och sjukvård, går enligt plan men arbetet med 

informationssäkerhet har tagit mycket kraft och tid vilket inte fanns med i planeringen 

från början. Informationssäkerhetsarbetet påverkar även budgeten då nya resurser krävs 

för att slutföra arbetet. 

Även covid-19 påverkar redan eller riskerar att fortssättningsvis påverka flera projekt. 

Det finns ett ökat tryck på att rulla ut fler digitala tjänster som kan förenkla samarbetet 

internt i staden och mellan staden och brukare eller andra myndigheter. Just nu uppstår 

helt nya behov som vi försöker tillmötesgå. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

Uppföljningsmöjligheter inköp: Utvecklingsinitiativet är inne på sitt sista år. Vi 

arbetar tillsammans med inköp- och upphandlingsförvaltningen och de tre pilotkunder 

vi har i år: Lokalförvaltningen, kretslopp och vatten samt SPINK. It-stödet som är 

upphandlat levereras av danska KMD. Intraservice har påbörjat uppbyggnad av 

förvaltning av systemet så att projektet kan lämna över fortsatt arbete till linjen. 

Utbildning inom operativt inköp: Initiativet kommer ur tidigare års arbete med att 

utveckla våra tjänsteköp i staden. En åtgärd som det arbetet föreslog var att Intraservice 

ska bygga anpassade utbildningar för olika användargrupper. I slutet av 2019 lanserade 

inköp- och upphandlingsförvaltningen en beställarutbildning. Intraservice arbetar nu, 

tillsammans med inköp- och upphandling på att ta fram en digital utbildning för 

administratörer. Målet med initiativet är att lämna över ett koncept för hur utbildningar 

kan/bör byggas till förvaltningen av Proceedo för att fortsatt utveckling ska ske i 

linjearbetet. 

Digitalisering inom område operativt inköp: Det finns flera delprocesser inom 

processen beställning till betalning som har god potential att kunna automatiseras 

relativt snabbt och därmed ge oss snabbare och kvalitetssäkrad hantering. Förra året, 

2019, drev tjänsteområde ekonomi en förstudie kring digitalisering. I den framkom flera 

arbetsuppgifter som formellt ligger under tjänsteområde operativt inköp. Dessa 

fördjupar vi oss i under 2020 för att se vilka som vi kan börja automatisera. 

Övrigt inom tjänsteområdet: 

Arbetet med att ta fram nyckeltal och uppföljning har påbörjats för att följa upp våra 

tjänster och se hur effektiva de är. Uppföljning av kundnöjdhet av anslutna bolag har 

påbörjats och hittills har den varit mycket hög. Fler mätningar planeras under året. I juni 

följs redovisningstjänster upp. Kontinuerliga möten med samtliga leverantörer pågår, 

vilket resulterat i åtgärdsplaner för att förbättra leveransen. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativen inom området följer budget och håller tidplan. 

Den post i tjänsteplan 2020 som är avsatt för tjänsteköp finansierar delvis extra tid som 

centralt verksamhetsstöd lägger på bland annat formulär för beställning av tjänster samt 

för det nya verktyget för inköpsanalys. 

De fyra tjänsterna inom området: stöd vid inköp/beställning, stöd i 

leverantörsreskontraprocessen, mottagning, skanning och arkivering av pappersfakturor 

samt mottagning och arkivering av e-fakturor visar tillsammans ett överskott mot 

budget på strax under 300 000 konor. Överskottet förklaras främst av högre intäkter för 

arbetad tid, dvs tid som debiteras i olika projekt. 

För samtliga tjänster ligger ett underskott på de förvaltningsgemensamma kostnaderna 

(overhead). Förklaringen till detta finns i förvaltningens uppföljningsrapport. 

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Utvecklingsinitiativ via tjänsteplan: 

Digitalisering inom område ekonomi 
Utifrån de processer och arbetsuppgifter som vi fick fram i förstudien 2019 arbetar vi 

vidare med fördjupade analyser och nyttoberäkningar. Tanken är att göra det möjligt för 
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att för styrgrupp och tjänsteforum (beställare) att prioritera vad som ska göras och i 

vilken ordning. En konsult som är expert på automatisering har upphandlats och är på 

plats under våren för att stötta i de tekniska delarna av arbetet. 

Utveckling fakturadistribution 
Förra året upphandlade vi en ny leverantör för våra kundfakturor i staden. Med det fick 

vi möjlighet att utveckla en del nya funktioner. Under 2020 arbetar vi med att 

implementera dessa. Några av dem kräver mer resurser från leverantören och tar därmed 

lite längre tid att genomföra. 

Utbildning inom område ekonomi 
år har vi gjort en behovsinventering för att kunna prioritera vad vi ska lägga resurser på 

i det fortsatta arbetet. Ett av målen är att överlämna ett koncept för att genomföra 

löpande utbildningar till linjen på Intraservice. 

Övrigt inom tjänsteområdet 
Arbete med att ta fram nyckeltal och uppföljning har påbörjats för att följa upp våra 

tjänster och hur effektiva de är. Uppföljning av hur nöjda kunderna är i anslutna bolag 

har påbörjats. Hittills är de mycket nöjda. Fler mätningar planeras under året. I juni följs 

redovisningstjänster upp. Kontinuerliga möten med samtliga leverantörer pågår och har 

resulterat i åtgärdsplaner för att förbättra leveransen. 

Intraservice som förvaltning har lämnat över sin redovisning till enheten 

redovisningstjänster. Ett beslut är även fattat att flytta redovisningen på social 

resursförvaltning till redovisningstjänster. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativen inom området håller tidplanerna bra och initiativen kring 

utbildning och utveckling av fakturadistribution håller även budget enligt senaste 

prognosen. 

Vad gäller digitaliseringsprojektet finns det en liten risk att vi inte hinner arbeta upp 

hela budgeten på 2,5 miljoner kronor. Därför är prognosen justerad till 2,1 miljoner 

kronor. En upphandling av konsult som ska stötta i de tekniska lösningarna vid 

automatisering är genomförd och förhoppningsvis leder detta till ökad framfart i 

projektet. 

Av tjänsterna inom området visar stöd i budget, prognos och analys ett överskott på 

strax under 300 000 kronor. Den budgeterade arbetade tiden vad gäller enheten för mjuk 

och hårdvara är högre än utfallet, vilket förklarar överskottet. 

Inom stöd i kundreskontraprocessen har vi ökade intäkter på cirka 0,75 miljoner kronor 

på grund av att våra kunder haft fler inkassoärenden med sina kunder. Detta är ett större 

utfall än i vanliga fall. Kostnaderna för posthantering hos leverantören Evry. 

Tjänsterna som bygger på IT-stödet UBW visar sammanlagt ett överskott på cirka 

200 000 kronor. Främsta förklaringen är mer arbetad tid i olika projekt. 

Redovisningstjänsterna som vi utför för ett antal kunder visar ett underskott på 1,3 

miljoner kronor. Högre personalkostnader än budgeterat samt ett besparingskrav skapar 

tillsammans underskottet. 

För samtliga tjänster ligger ett underskott på de förvaltningsgemensamma kostnaderna 

(overhead). Förklaringen till detta finns i förvaltningens uppföljningsrapport. 

3.3 Tjänsteområde HR 

I tjänsteplanen för 2020 finns fyra utvecklingsinitiativ. 
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Digitalisering inom HR är en fortsättning på förstudien som genomfördes 2019 av 

digitalisering genom automatisering RPA (Robot Process Automation). Flera RPA-

projekt pågår inom Intraservice och HR har "krokat arm" med tjänsteområde vård och 

omsorg, ekonomi och operativt inköp som har samma behov. Uppstarten av projektet 

har tagit längre tid än planerat på grund av utökat samarbete inom Intraservice som tagit 

viss tid att få på plats, men som är viktigt inför det fortsatta arbetet. Planering pågår för 

genomförande av pilot och utvecklingsinitiativet ska infrias under året. 

Förstudie HR-svit innebär en genomlysning av samtliga bakomliggande IT-stöd till 

stadens HR-processer. Projektet ska leverera omvärldsanalys, behovsanalys, 

beslutsunderlag med färdplan, kravspecifikationer och upphandlingsdokument inför 

konkurrensutsättning av inledningsvis lönesystemet. Projektarbetet har bedrivits trots 

pågående pandemi och i nuläget finns inga större avvikelser som påverkar projekts 

framfart. Projektet ska pågå till 30 juni 2021. 

Införande av förmånsportal (bolag) är en fortsättning på genomförandeprojektet från 

2019 då förmånsportalen infördes hos förvaltningarna. I år sker införande i stadens 

bolag. Nio bolag och ett förbund har nu tillgång till portalen. Fyra bolag är planerade till 

juni och tre till september. Det har uppstått vissa tekniska problem för ett antal bolag 

som nyttjar ett annat lönesystem än staden. En utredning har gjorts men något datum för 

när dessa bolag ska få förmånsportalen finns inte för närvarande. Projektet skulle 

avslutas 30 juni, men ett förslag är att förlänga det vilket styrgruppen får ta ställning till. 

IT-stöd för hantering av avvikelser benämns numera som Införande IT-stöd för 

avvikelsehantering och är en fortsättning på förstudien från 2019. Projektet har kantats 

av en hel del tekniska utmaningar där utredningarna tagit tid. Hantering av historik, 

bevarande och gallring är andra delar där utredningsarbete tar tid. Med anledning av 

pandemin har vissa tekniska resurser omprioriterats inom Intraservice där vi gemensamt 

nedprioriterat projektet. En pilot som var planerad att påbörjas före sommaren är 

senarelagd. Projektet är planerat att pågå till 31 december. I nuläget finns en risk att 

införande måste senareläggas. Styrgruppen har att ta ställning till om en förlängning av 

projektet ska ske. Den nya nämndorganisationen 1 januari 2021 kan även påverka 

datumet för när IT-stödet införs. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativ 

Budget är totalt på 3,2 miljoner kronor för initiativen digitalisering inom HR, Förstudie 

HR-svit och Införande IT-stöd för avvikelsehantering. Prognosen beräknas till 3,0 

miljoner. 

Införandet av förmånsportalen bekostas av bolagen och debiteras löpande. 

Vidmakthållande 

Budget är totalt på 107 miljoner och prognosen beräknas till 101 miljoner. De två 

faktorer som påverkar utfallet, är dels lägre licenskostnader för förmånsportalen än som 

beräknades vid budgettillfället. Dels är det lägre personalkostnader som ett resultat av 

minskning med en årsarbetare inom löneadministration men även frånvaro och 

nedsänkning av tjänstgöringsgrad som inte ersatts. 

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Tjänsteplanens utvecklingsprojekt 

Tjänsteområde IT är till stor del en förutsättning andra tjänsteområden ska leverera. 

Under 2020 genomförs tio utvecklingsinitiativ. 
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Master/Metadata 
Projektet är pågående sedan 2019 och den första fasen av Master/Metadata-plattformen 

är etablerad. Under 2020 kommer nuvarande tjänst verksamhetskatalog att ersättas av 

Master/Metadata-tjänsten som utökas för att möta stadens behov av information och 

gemensam begreppshantering. Projektet kommer att leverera en förbättrad HSA-

tillämpning, avveckla funktioner från Contact-databasen och anpassas till 

Master/Metadatatjänsten. Under 2020 tas det fram en ny och förbättrad 

organisationsstruktur inom tjänsten för att bland annat möta behov från projektet för 

stadens omorganisation (ny nämndorganisation). Även en förstudie genomförs som 

gäller förändringsinsatsen, City Information Platform, inom tjänsteplan 2021. 

Anpassa Lan / Wlan till Internet of Things 
Projektet är pågående sedan 2019 och ska förbereda LAN-tjänsten för Internet of Tings 

(IoT) för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera information från dagens och 

framtidens enheter. Projektet ska leverera förändrad AD-struktur för att göra 

automatisering möjlig av enheters behörighet till tjänsten. Infrastrukturell hårdvara byts 

ut och mjukvara i infrastrukturen uppgraderas för att möta behov av till exempel 

autentisering av enheter i nätverket. 

Konsolidering av IT 
Projektet pågår sedan 2019. Planen är att konsolidera två bolag under innevarande år för 

att dessa ska ingå i de kommungemensamma interna IT-tjänsterna. Projektet är 

presenterat för och håller på att förankras hos Göteborgs Stadshus AB:s bolag. Projektet 

är i en förberedelsefas med planering för fortsatt konsolidering av stadens bolag 2020–

2023. 

Uppbyggnad av 24/7 support 
Projektet har genomfört en förstudie och rekommendationer att det införs 24/7-support 

för delar av stadens verksamheter. En analys över bolagens behov av 24/7-support 

genomförs nu i samband med planering för fortsatt konsolidering av stadens bolag. 

Mobilitet - förutsättning för ett mobilt arbetssätt 
Projektet pågår sedan 2019 och ska ta fram regelverk och riktlinjer för mobilitet. En 

förvaltningsorganisation som bland annat ska arbeta med mobila arbetssätt är framtagen 

och håller på att etableras. Under året kommer en rad överlämningar göras till 

förvaltning, exempelvis 

 projektets tidigare leveranser 

 avtalsfrågor och DSF-frågor gällande LOV (Lag om valfrihetssystem) 

överlämnas till tjänsteområde vård och omsorg. 

Projektet har för LOV tagit fram en teknisk lösning för säker hantering av Göteborgs 

Stads information på externa utförares telefoner. 

Projektet planerar att lansera en självserviceportal för mobila enheter. 

Konto- och behörighetshantering 
Projektet är pågående sedan 2019 och under året fortsätter automatisering och 

effektivisering av kontohantering. Exempelvis tas nya affärsregler och logik fram som 

gör att vi skapar färre antal konton, vilket minskar behovet av Office 365-licenser med 

tillhörande administration och support. Dessutom minskar kostnaderna i staden. 

Under året kommer identitetshanteringen automatiseras för byte av tjänst mellan olika 

förvaltningar och bolag, informationssäkerheten ökar därmed och administrationen 

minskar i staden. 

Förenkling inom arkitekturområdet medför en stabilare och mer förvaltningsbar teknisk 

IT-miljö. 
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Software Asset Management (SAM) - funktion 
Projektet är pågående sedan 2019 och under året kommer ett SAM-verktyg 

implementeras och överlämnas till förvaltning. Därefter etableras inom området en 

tjänst under året som bland annat stödjer livscykelhantering av programvarulicenser och 

molntjänster genom att erbjuda central samordnad hantering av licenser och avtal. 

Livscykelhantering av hårdvara (mobiler) 
Projektet planeras att starta efter halvårsskiftet med en förstudie. Möjligheten att hantera 

mobila enheter på samma sätt som klienter ska undersökas. Det innebär en tjänst för 

leasing av certifierade mobila enheter för konfigurering till IT-arbetsplats. Det skulle 

medföra större kontroll över vilken hårdvara man förfogar över, kostnader, 

uppdateringar och enhetens säkerhet. Det finns idag mer än 50 000 telefoner i staden 

och det behövs regler och hjälpmedel för en mer kostnadseffektiv hantering. 

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning 
Projektet tar fram de rutiner och processer som behövs för att efterleva 

dataskyddsförordningen. 

Projektet har under året arbetat med efterlevnadskontroll mot dataskyddsförordningen, 

samt tagit fram rutiner och mallar för registerutdrag. Rutiner och mallar har även tagits 

fram för olika former av riskhantering; såsom riskhantering dataskydd, tröskelanalys 

och konsekvensbedömning. 

Projektet har drivit arbete för Intraservice riskbedömningar av tjänsten Office 365. 

Digital arbetsplats 
Inom förändringsinitiativet Digital arbetsplats ingår fem delprojekt: 

 Att arbeta digitalt; ett projekt för att samordna fem utvecklingsinitiativ från tre 

olika tjänsteplaner för att bidra till realisering av ”Strategi för Digital 

arbetsplats” 

 Utveckling inom Office 365;ett projekt för att vidareutveckla tjänster efter 

stadens behov inom plattformen Office 365, bland annat införande av Teams 

med chatt och mötesfunktioner 

 Avveckling Lotus Notes och Domino; ett projekt som tar fram plan för att 

påbörja avveckling av Lotus Notes och Domino 

 Införa medarbetarportal för behörigheter; ett projekt för att ta fram 

förutsättningar för en självserviceportal där medarbetaren och chef/administratör 

kan se detaljer om medarbetaren (staden-konto, anställning, kontaktuppgifter 

med mera). 

 Rollbaserad applikationshantering; en förstudie som tar fram förutsättningar 

för att, baserat på användarens roll och hemvist, automatisera distribution av 

applikationer till klienter och enheter som tillhör användaren. 

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Prognosen för tjänsteplan IT innebär en minskning med cirka 2 mkr. Omfattningen i 

några av projekten har minskat på grund av ändrade förutsättningar sedan fastställande 

av tjänsteplan gjordes 2019. 

Vidmakthållande 

Prognos för vidmakthållande i förhållande till budget ökar med 4% vilket motsvarar 

17,9 mkr. De främsta orsakerna är: 

 Lokalt Nät – LAN är en förutsättning för stadens digitalisering, vilket driver på 
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volymökningar. Ny upphandling av hårdvara genomförs under året. 

 IT-arbetsplats har snabbt anpassats utifrån den rådande situationen med 

Corona-pandemin genom att öka distansanslutningar från 3 000 till 36 000 

möjliga anslutningar, även andra volymökningar påverkar prognosen. En intern 

omflyttning sker av arbetsuppgifter från posten Licensadministration och nya 

arbetsuppgifter för mobila applikationer påverkar. 

 Office 365 ökar på grund av intern omfördelning av arbetsuppgifter från tjänsten 

Domino samt nyrekryteringar för att möta stadens behov, utveckling av tjänster 

inom plattformen (samarbetsytor, kommunikationstjänster som teams med 

mera). 

 Fjärråtkomst ökar på grund av ökat behov av distansarbete i samband med 

Corona-pandemin. 

3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Pågående projekt 
Flera av de projekt som initierades under förra perioden är nu igång. Till exempel 

utveckling av stadsutvecklingswebben, inom den kommungemensamma interna tjänsten 

webbpublicering. Inom tjänsten stadens officiella webbplats utvecklas Mina sidor på 

goteborg.se. 

Nytt telefoniavtal 
Inom telefoni har en upphandling för operatörstjänster förnyats med den befintliga 

leverantören. Detta ger en bättre prisbild och fler funktioner för stadens telefoni. Alla 

användare har under våren migrerats till den nya miljön. 

Digitala navet 
I projektet som avser stadens kommande interna kommunikationsplattform, Digitala 

navet, fortgår arbetet med att sammanställa och avsluta en förstudie samt planera inför 

nästa steg. 

Resurser förbereder ny nämndorganisation 
Stora delar av enheten för intern och extern kommunikation arbetar med ny 

nämndorganisation 2021 och denna påverkar tjänsterna. Projektet fortgår enligt tidsplan. 

Visuell Kommunikation 
Under 2020 kommer projekt för att ta fram animationsbibliotek att genomföras. Under 

våren kom även beslut att webbutbildningar blir en intern tjänst som erbjuds stadens 

verksamheter. När det gäller tjänsterna så kan särskilt bildförsörjning lyftas fram. Ett 

omfattande arbete har genomförts för att producera tillgängliga och enhetliga ikoner och 

pictogram. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativ 

Budget är totalt på 10 miljoner kronor för initiativen och prognos maj beräknas till 10 

miljoner. 

Vidmakthållande 

Budget är på totalt 42,8 miljoner kronor vilket i prognos maj justerats upp till 44,5 

miljoner kronor. 

Justeringen beror på rekrytering av en portföljledare för kommunikation, ledning och 

styrning samt ökad kostnad för tjänsterna inom visuell kommunikation. 
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3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Utvecklingsinitiativ under 2020 är 

 mellanarkiv (e-arkiv) 

 ärendehantering 

 förstudie och upphandlingsunderlag för systemstöd för styrning, uppföljning och 

intern kontroll. 

Området kännetecknas i år av tre upphandlingsprojekt av olika storlek. För mellanarkiv 

planeras ett avrop inom SKL Kommentus anbudsområden. Projektet startade sitt 

genomförande i april och ett avtal väntas vara på plats under hösten. Det finns en stor 

efterfrågan från många verksamheter av mellanarkiv. Anledningen kan vara flera; 

verksamhetsövergång, avlasta befintligt verksamhetssystem eller avveckla 

verksamhetssystem. Ett nära samarbete finns med projektet för digital 

informationsförvaltning på tjänsteområde utbildning. 

Ärendehanteringsprojektet som innebär en ny plattform för diarierföring och politisk 

ärendeprocess närmar sig också upphandlingsfas. Projektet har haft vissa förändringar 

personellt men löper huvudsakligen enligt plan. Ett breddinförande är planerat från 

andra kvartalet 2021. Avtal på system beräknas vara klart under hösten 2020. Då 

kommer två piloter att genomföras hos trafikkontoret respektive stadsbyggnadskontoret. 

Projektet är flerårigt och mycket omfattande och kräver resurser både hos Intraservice 

och stadens verksamheter. 

När det gäller LIS/Lotus Notes- plattformen som är den befintliga för dagens process 

skissas på vilka ersättningslösningar som är aktuella och när avveckling kan påbörjas. 

Detta för att minimera kostnader för stadens verksamheter totalt för området. 

Avtalet med stadens system för styrning, uppföljning och intern kontroll är föråldrat och 

en förstudie är igång för att skaffa en bild av behoven samt få underlag för 

upphandlingen. De nya skolförvaltningarna ställer nya krav. En behovsanalys har 

genomförts genom såväl dialog som via enkät till stadens verksamheter under senvåren. 

Under hösten planeras för en upphandling som i bästa fall avslutas till årsskiftet. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativ 

Budget är totalt på 10 miljoner kronor för initiativen och prognos maj beräknas till 10 

miljoner. 

Vidmakthållande 

Budget är på totalt 40 miljoner kronor och i prognos maj hålls den totalen även om 

kostnadsförändringar finns på enskilda tjänster. 

  

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Genomförda insatser under perioden 
Utöver nedanstående utvecklingsaktiviteter kopplat till tjänsterna inom 

utbildningsområdet har vårens covid-19-situation medfört nya behov/krav på de digitala 

stöden till skolan. Verksamhetsområdet har arbetat i nära samverkan med 

skolförvaltningarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för exempelvis 

fjärrundervisning och digitala videomöten med elever inom elevhälsan. 

Tjänster för förskole- och skoladministration 
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Projektet NAIS (Nytt Administrativt IT-stöd för Skolverksamheten) är inne i en intensiv 

period av utveckling inför höstens införande i gymnasiet. Planering pågår för 

införanden i grundskola och förskola. Det finns utmaningar när det gäller 

myndighetsgränser och informationshantering, vilket har medfört ett omfattande arbete 

kring informationshantering och leverantören har behövt göra förändringar i den 

tekniska lösningen. 

Tjänster för lärmiljö 
I projektet Ny Digital Lärplattform arbetar projektorganisationen med att slutföra 

behovsbeskrivningar och kravställan inför att upphandla ersättaren till Ping Pong, som 

är en del av Hjärntorget. Skolverksamheten har behov av att kunna dokumentera 

information klass 2, vilket inte ingick i projektets omfattning initialt. Projektägare, 

tjänsteansvarig och projektledning tar fram en plan hur detta behov ska hanteras. 

Förändrade behov som medför ändringar i projektplan och scoop kan påverka tidplan 

och budget kommande år. 

Digital informationsförvaltning (DIF) 
Projektet arbetar intensivt med att göra riskanalyser kopplat till användningen av 

Google/GSFE. Ett prioriterat arbete i covid-19-situationen. Vidare jobbar projektet med 

frågor och aktiviteter kopplat till arkivering och gallring. Fokus är att skapa 

förutsättningar för att avveckla de system som ersätts genom NAIS och projektet digital 

lärplattform. Prioriterat är nu arbetet med att avveckla Gerda som används i 

utbildningsförvaltningen. Förändrade behov som medför ändringar i projektplan och 

scoop kan påverka tidplan och budget kommande år. 

Avvikelser 
Alla projekt följer tidplan och budget. Det finns dock prioriterade behov som 

uppkommit efter att projektdirektiv och projektplaner tagits fram och projekten startat. 

GAP-analys pågår. Projektägare och tjänsteansvarig kan behöva göra tillägg till 

beslutade direktiv för att hantera dessa behov. En konsekvens av detta kan bli 

förändrade prioriteringar och justerade tidplaner. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 38,5 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till 37,2 

miljoner kronor. En sänkning med 1,2 miljoner kronor. Sänkningen görs främst inom 

initiativet Utveckla tjänsten förskole- och skoladministration. 

Övriga utvecklingsprojekt löper på enligt plan.Inga större avvikelser. Däremot har 

omfördelning av medel gjorts för att ge utrymme åt projekt DIF som bland annat 

hanterar arkiverings- och gallringsfrågor kopplat till projekten Ny digital lärplattform 

och NAIS. 

Vidmakthållande 

Inom vidmakthållandet har vi ett underskott på cirka 0,7 miljoner kronor. 

Förskole- och skoladministration har ett överskott på 0,63 miljoner kronor som beror på 

minskade personalkostnader och att en rekrytering inte kommer genomföras på grund 

av besparing i reviderad budget. Elevhälsan har ett överskott på 1 miljon kronor vilket 

beror på ökade intäkter för egen arbetad tid i projekt. Vidare har vi sänkta program- och 

licenskostnader. 

Lärmiljö visar ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Underskottet beror på att vi har 

ökat antal samtidiga användare i Hjärntorget när gymnasiet började bedriva 

fjärrundervisning för samtliga elever till följd av covid-19. Trots underskottet finns det 
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nästan 1 miljon kronor i besparing på personalkostnader och IT-program och 

licenskostnader. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Ersätta journalsystem Hälso- och sjukvården (PMO) 

Införandet av PMO går enligt plan men arbetet med informationssäkerhet har tagit 

mycket kraft och tid vilket inte fanns med i planeringen från början. 

Informationssäkerhetsarbetet påverkar även budget då nya resurser krävs för att slutföra 

arbetet. 

Under början av året genomfördes förstudier kopplat till ett framtida införande av 

valfrihetssystem (LOV) för äldreboende och ledsagning. Då sagda initiativ flyttats 

framåt i tiden har budget omfördelats till att istället fokusera på köhantering och stöd 

vid handläggning av boendeförmedling inom ÄO, FH (BmSS) och IFO (SPINK). 

Införandet av ny nämndorganisation vid årsskiftet 2020/2021 kommer att bli en stor 

utmaning för hela verksamhetsområdet då nästan alla system påverkas i hög grad. Detta 

kommer med stor sannolikhet att få påverkan på utvecklingsinitiativen, men i vilken 

utsträckning är fortfarande för tidigt att uttala sig om. 

Även Covid-19 påverkar redan eller riskerar att fortsatt påverka flera projekt. 

Det finns ett ökat tryck på rulla ut fler digitala tjänster, främst inom välfärdsteknik, som 

kan förenkla samarbetet internt i staden och mellan staden och brukare eller andra 

myndigheter. Covid-19 har påverkat möjligheten att komma ut i verksamheten och testa 

samt exempelvis hur vi anordnar utbildningar. Just nu föds helt nya behov som vi 

försöker ta vara på. 

På kort tid hjälpte verksamhetsområdet till att ta fram ett system för hantering av 

skyddsutrustning. 

•Tid Stor osäkerhet kopplat till ny nämndorganisation samt andra politiska initiativ. 

Även Covid-19 påverkar. 

•Kostnad Stor osäkerhet kopplat till vad verksamheten och Intraservice orkar genomföra 

parallellt med 

organisationsförändringen och pågående pandemi. Även ett eventuellt statsbidrag till 

välfärdsteknik kan påverka. 

•Kvalitet Viss risk att delleveranser från projekt senareläggs eller stryks. 

•Hinder De centrala verksamhetsresurserna kommer inte att kunna delta i våra projekt i 

den utsträckning som hade varit önskvärt. Kan medföra att aktiviteter eller hela projekt 

skjuts fram. Exempel: Ingen tillgång till boenden för test. 

•Risker - Allmän resursbrist, både på Intraservice och i verksamheten, kopplat till ny 

nämndorganisation. 

- Ansträngt läge i verksamheten kopplat till Covid-19, riskerar leda till förseningar. 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling 

Budgeten är totalt på 18,5 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till 16,75 

miljoner kronor. En sänkning med 1,75 miljoner kronor. 

Initiativet Ersätta journalsystem Hälso- och sjukvården ökar med 0,5 miljoner kronor 

främst för informationssäkerheten och för möjlighet att fakturera patienter baserat på 

nyttjade tjänster. Projektet ny nämndorganisation kommer att behöva resurser för 
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genomförande vilket leder till att alla planerade initiativ inte kommer att kunna 

genomföras och därmed en sänkning i prognosen. Projektet E-tjänster genomförs ej 

vilket ger den största besparingen men även projektet IBIC och Välfärdsteknik sänks. 

Vidmakthållande 

Budget är totalt på 72,1 miljoner och prognosen beräknas till 70,6 miljoner. De två 

faktorer som påverkar utfallet, är dels högre personalkostnader då budgeten för dem 

ingår i en tidigare gemensam budget med utbildning. Det underskottet täcks av ökade 

intäkter för administrativa tjänster och egen arbetad tid i projekt. En stor av de 

intäkterna är egen arbetad tid i projektet för Ny nämndorganisation. Vilka resulterar i 

överskottet på 1,4 miljoner kronor. 

3.9 Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 

Samtliga initiativ inom tjänsteplan 2020 - 2022 samt 2021-2023 påverkas av den nya 

nämndorganisationen med förändring av ägare och finansiärer. Det medför utmaningar i 

ekonomi- och styrningsprocesser för befintliga och planerade tjänster. Det kan leda till 

att beslut kan fördröjas och påverka tidplanerna inom tjänsteplanerna och förskjuta 

aktiviteter samt kostnader för planerad utveckling. 

Utvecklingsinitiativ under 2020 är 

 tjänster för bokning- och bidragsprocesser 

 tjänster för internservice, en ny måltidstjänst 

  

 

 Projekt Bokning- och bidragsprocesser 

 

Det övergripande målet är att göra det enklare för föreningar, 

privatpersoner och företag att hitta och boka kommunala 

anläggningar, exempelvis lokaler, samt att söka bidrag. Det 

bidrar till en öppnare tillgång och bättre utnyttjande av 

kommunala lokaler. Under året fortsätter projektet 

upphandlings- och införandefas för de kommungemensamma 

interna tjänsterna för bokning- och bidragstjänster till 

kulturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, social 

resurs samt kultur och fritidsverksamheterna inom stadsdelarna. 

 

Under första kvartalet har projektet genomfört ett gediget 

arbete för att säkerställa avropsunderlaget följer lagstiftning 

kring GDPR och Göteborg Stads riktlinjer för 

informationssäkerhet. Detta arbete har skapat hög kvalitativ 

nytta. Det har dock varit omfattande och tagit mer tid i anspråk 

av projektet än initialt planerat vilket medför en försening på 

cirka tre månader. I och med detta förskjuts införandet till 2021 

vilket förklarar budgetsänkningen för första kvartalet 2020 och 

att kostnader förskjuts till kommande budgetår. Detta, 

tillsammans med att projektet står inför upphandling med 

möjlig ökad leverantörskostnader, kan innebära att det blir 

dyrare 2021. För 2022 prognostiseras en sänkning i projekt- 
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och vidmakthållandekostnader utifrån nuvarande plan. 

 

Under andra och tredje kvartalet sker scenarioövningar inför en 

ny nämndorganisation. Löpande under året sker även 

ytterligare budgetdialoger med berörda förvaltningar och 

delprojekten för en ny nämndorganisation. 

 

Tjänster för intern service 

 

 Ny måltidstjänst 

 

Nya tjänster för måltidsverksamheterna ska effektivt stödja 

verksamhetens fastställda processer såsom måltids- och 

specialkostprocessen. Tjänsterna ska även skapa förutsättningar 

för en effektiv administration som ger ökad tid för 

näringsriktiga och klimatsmarta måltider. Stadens nya 

måltidstjänster ska ge god överskådlighet, likvärdighet och 

kvalitet. 

 

Under året fortsätter projektet upphandlingsfas och förbereder 

för införande. 

 

Under andra och tredje kvartalet sker scenarioövningar inför en 

ny nämndorganisation 2021. Löpande under året sker även 

ytterligare budgetdialoger med berörda förvaltningar och 

delprojekten för en ny nämndorganisation. 

 

  

 

 

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling: 

Budgeten är totalt på 19,4 miljoner kronor och prognosen i maj beräknas till 15,7 

miljoner kronor. En sänkning med 3,7 miljoner kronor. 

 Tjänster för bokning- och bidragsprocesser sänker prognosen från 10 miljoner 

kronor till 8,5 miljoner kronor. Korrigeringar i prognos har skett då avropsplan 

försenats med ca 3månader bland annat då omfattande kvalitetshöjande 

aktiviteter kring informationssäkerhet och GDPR har behövts genomföras; dessa 

aktiviteter var ej inräknade i tidigare projektplan eller prognos. Projektet har 

därför tagitfram en omarbetad projektplan där aktiviteter för införandeplan som 

skulle tillfalla 2020 senareläggs till 2021. Löpande dialoger sker med berörda 

förvaltningar om budget 2021-2022 samt kommande vidmakthållandekostnader. 
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 Tjänster för Internservice, en ny måltidstjänst sänker prognosen från 9,38 

miljoner kronor till 7,2 miljoner kronor. Vid årsskiftet beslutades att ändra scope 

på projektet vilket ledde till en mindre omfattande behovsinventering än tidigare 

planerat och prognostiserat för. 

  

Vidmakthållande: 

Budget är totalt på 3,8 miljoner och prognosen beräknas till 2,6 miljoner. Överskottet på 

1,2 miljoner kronor beror främst på ökade intäkter för arbetad tid i projekt för en 

projektledare i måltidsprojektet. 
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