
Övrigt

Tidplan

Upphandlingsfasen kommer pågå under 2017. 

Införande kommer att genomföras under 2018–2019. 

Gymnasieskolan är mest akut och har därför 

prioriterats som första skolform. En införandeplan 

kommer att tas fram som en del i förfrågnings-

underlaget.

Sekretess under upphandling

Under pågående upphandling råder upphandlings-

sekretess, s.k. absolut sekretess. Något förenklat 

innebär det att samtliga handlingar i ett upphandlings-

ärende är hemliga under pågående upphandling fram 

till dess att tilldelningsbeslutet fattats. Detta innebär 

att vi kommer tvingas att vara mycket restriktiva i 

kommunikationen om upphandlingsrelaterade frågor. 

NAIS vs arbetet med ny skol- och förskolenämnd

Beslut om tidplan för införandet av ny skolnämnd 

respektive ny förskolenämnd är nu fattat och genom-

förandearbetet har påbörjats. Eftersom det finns 

samband till NAIS-projektet kommer regelbundna 

avstämningar göras.

Kontakt 

Har du tankar, frågor eller 

funderingar om NAIS? 

Skicka ett mejl till oss: 

nais@intraservice.goteborg.se 

Vårstatus från NAIS-projektet
Nyhetsbrev 4 – april 2017

1HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

I din hand håller du det fjärde nyhetsbrevet från NAIS-projektet. Projektets andra fas 

Upphandling pågår för fullt.

Referensgrupper ger oss värdefull information från stadens verksamheter

För att få ett bra och väl förankrat förfrågningsunderlag, med en tydlig kravspecifikation, har 

vi tagit hjälp av referensgrupper. Referensgrupperna består av förvaltningsrepresentanter 

med intresse och kunskap inom respektive område. Arbetet med kravspecifikationen är 

uppdelat i följande områden:

Modersmål/studiehandledning, ferieskola, IM-slussar, skolskjuts/skolkort, måltider, skolplikt/ 

KAA och särskola hanteras i mindre grupper, då de är mer specifika i sin karaktär och det 

därmed inte är relevant att hantera dem i en större referensgrupp.

Införande av förstärkt beslutsstöd

Parallellt med upphandlingen påbörjas ytterligare ett delprojekt inom ramen för NAIS –

införandet av ett förstärkt beslutsstöd inom utbildningssektorn. I praktiken innebär det att en 

ny modul, en skolmodul, kommer att införas i Nekksus (ett av stadens beslutsstödsverktyg). 

Här kommer man kunna ta ut ett antal rapporter baserade på elevregisterdata. Modulen har 

redan testats i SDF Angered och SDF Centrum. Nästa steg är nu att gå vidare med ett 

utvidgat pilottest för grundskolan i samtliga stadsdelar. Vad gäller förskolan och 

gymnasieskolan måste först förutsättningarna (tekniska, ekonomiska, verksamhetsmässiga 

etc) utredas innan beslut kan fattas kring om och när modulen ska införas för dessa 

skolformer. Pär Eriksson, Intraservice kommer att vara delprojektledare. 

Projektsida

Vår projektsida på Intranätet är nu klar. Vår förhoppning är att sidan ger tydlig och samlad 

information om projektet, vad vi gjort, vad vi gör just nu och vad som är nästa steg. 

Du hittar den under Intraservice tjänster – pågående projekt! Där kan du också se vår film.

• Grunduppgifter

• Ansökan och platshantering

• Ekonomihantering

• Beslutsstöd

• Närvaro förskola

• Grupphantering, studieplan, 

schema, betyg och närvaro


