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1HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

I din hand håller du det första nyhetsbrevet från NAIS-projektet. Många inom Göteborgs Stad berörs

av det förestående förändringsarbetet med att modernisera det administrativa systemstödet inom

Stadens utbildningsområde. Då kommunikation ses som en nyckel i detta förändringsarbete, kommer

projektet att ca var 6:e vecka publicera ett nyhetsbrev med information från och om projektet.

Bakgrund

Procapita och Gerda används sedan länge som administrativa IT-stöd inom skolverksamheten i

Göteborgs stad i samtliga stadsdelsförvaltningar (Procapita) och Utbildningsförvaltningen (Gerda).

Båda systemen har många år på nacken motsvarar inte fullt ut dagens behov. Därför har ett arbete

initierats för att utreda förutsättningarna för att upphandla och införa ett nytt administrativt IT-stöd.

Etapp 1: Behovsanalys

I detta första steg, Behovsanalysen, ska en målbild för den framtida systemlösningen tas fram - en

målbild som är visionär samtidigt som den är realistisk och tar sin utgångspunkt från verksamhetens

behov. Arbetet leds av en projektgrupp på intraservice, därtill finns samtliga stadsdelsförvaltningar,

utbildningsförvaltningen, stadsledningskontoret samt konsument- och medborgarservice

representerade i en referensgrupp.

Tidplan

Behovsanalysen ska avrapporteras i februari 2017, därefter tar en upphandlingsfas (mar – dec 2017)

vid innan själva införandet genomförs 2018 – 2019.

Lokala projektledare (LPL)

Förvaltningarnas delaktighet i detta arbete är helt avgörande för att projektet ska bli framgångsrikt.

På varje förvaltning (SDF och utbildningsförvaltningen) har därför en lokal projektledare (LPL)

utsetts. LPL håller ihop det lokala arbetet och fungerar som projektets kontaktperson på

förvaltningen. Nedan ser du vem som är LPL på din förvaltning:

UBF Ulrika Dewerud SDF Norra Hisingen Victor Herrera Estrada

SDF Angered Malin Fahlgren SDF Västra Göteborg Johan Bergman

SDF AFH Elisabeth Anefors SDF Västra Hisingen Mia Isacson

SDF Centrum Staffan Lekenstam SDF Örgryte/Härlanda Mari Westerling

SDF Lundby Pernilla Zaffarano SDF Östra Göteborg Claes Strand

KoM Anette Hermansson SLK Madeleine Lundstedt

SDF Majorna/Linné Birgitta Lundberg

På gång

Webenkät

Under vecka 50 ombeds förvaltningarna 

besvara en webenkät. Webenkäten kommer att 

skickas till LPL som håller ihop förvaltningens 

arbete med att besvara den.

Workshop 5 och 6

Efter jul och nyårshelgerna kommer två 

avslutande workshops att genomföras:

17 jan – Sammanfattning och analys

31 jan – Formulering av målbild

Informationsmöte LPL:er

Projektet kommer att arrangera ett möte för 

LPL:er med syfte att prata igenom rollen, 

tankar om vårens arbete samt utvärdera 

arbete/kommunikation hittills. Inbjudan till 

mötet kommer inom kort.

Kontakt 

Har du tankar, frågor eller funderingar om 

NAIS? Skicka ett mejl till oss: 

nais@intraservice.goteborg.se

mailto:nais@intraservice.goteborg.se

