
Utrullningsplan 2020     
Stöd vid uppföljning av inköp   
Julia Björk   
2019-11-22   
Utgåva: 0.8   
   

 

   

  
Filnamn: Utrullningsplan 2020 – Stöd vid uppföljning inköp.docx www.goteborg.se 
  Sida: 1 (8) 

 

Utrullningsplan 2020 
Stöd vid uppföljning av inköp 

Dokumentet utgör en utrullningsplan för de Proof of Concept- pilotkunder (nedan PoC-

/pilotkunder) som ansluter sig till tjänsten ’Stöd vid uppföljning av inköp’ under 2020.  
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Utgåvehistorik 
 

Utgåva Datum Kommentar Av 

0.1 2019-07-12 Utformning av grundstruktur Sidi Stoor 

0.2 2019-09-02 Upprättning av införandeplan 2020 Julia Björk 

0.3 2019-09-09 Granskning Sidi Stoor 

0.4 2019-10-14 Uppdatering Julia Björk 

0.5 2019-11-11 Feedback av INK Jonas Berg 
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0.8 2019-11-22 Slutversion Julia Björk 
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1 Om detta dokument 
Tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp är en frivillig intern tjänst som innefattar ett 

inköpsanalysverktyg, KMD Inköpsanalys. 

 

Dokumentet behandlar aktiviteter och tidplan för Proof of Concept-/pilotkunder (nedan kallat 

PoC kunder) till tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp.  

 

Utrullningsplanen syftar till 2020. Efter perioden kommer detta dokument bearbetas och 

uppdateras utefter de insikter och den kunskap som PoC perioden givit.   

1.1 Syfte  
Utrullningsplanen ska ge förslag på aktiviteter för att förbereda kundverksamheter och planera 

införandet av tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp. 

1.2 Effektmål 
Utrullningsplanens effektmål är att underlätta för förvaltningsorganisationen i dess arbete med 

att tillhandahålla och införa tjänsten till 2–3 PoC kunder under 2020.  

1.3 Omfattning 
Utrullningsplanen omfattar förslag och beskrivning av de aktiviteter och insatser som innefattar 

ett omhändertagande av tillkommande PoC kunder.  

1.4 Samarbete under utrullning  
Tjänstens förvaltningsorganisation och PoC kunderna genomför införandet av den nya tjänsten 

tillsammans. Målsättningen är att prova utrullningsplanen i införandet av tjänsten Stöd vid 

uppföljning av inköp för PoC kunder. Arbetet genomförs enligt de definierade aktiveter som är 

beskrivna i denna utrullningsplan. För en lyckad utrullning krävs en samverkan mellan tjänsten 

förvaltningsorganisation och mottagande PoC kund. 

 

Införandeprojektet Uppföljningsmöjligheter inköp tillsammans med förvaltningsorganisationen 

ansvarar för hela införandeplanen av samtliga tillkommande PoC kunder under 2020. 

 

PoC kunden ansvarar för att omsorgsfullt och noggrant planera kring det förändringsarbetet 

som mottagandet av tjänsten kan komma att innebära. Intraservice kommer inte leda 

förändringsarbetet ute hos PoC kund. 

 

1.4.1 Villkor för driftsättning av KMD Inköpsanalys  
För att kunna ansluta till tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp krävs att PoC kunden har till 

fullo implementerat stadens övergripande systemstruktur för inköps- och ekonomisystem 

Proceedo och Unit4 Business World (UBW). 

2 Checklista och tidplan 
Utrullning och införande av KMD Inköpsanalys är beroende av en rad aktiviteter för att bli 

framgångsrikt. 

 

Nya beslut eller andra förändringar kan ge nya förutsättningar som måste hanteras i 

planeringsarbetet. 

 

Aktiviteterna är beskrivna mer i detalj i kapitel 4. 
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2.1 Checklista 
Checklistan innehåller en sammanställning av de aktiviteter som identifierats för utrullning och 

införande av tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp, samt generellt stöd från 

förvaltningsorganisationen. 

 

Kapitel Aktivitet Ansvarig Kommentar  

4 Uppstartmöte PoC kund Projektledare 

införandeprojektet med 

stöttning av Inköp- och 

upphandlingsförvaltningen  

Introduktion och 

genomgång av upplägg 

och tillhörande dokument.  

4  Förberedelser PoC kund Projektledare 

införandeprojektet med 

stöttning av Inköp- och 

upphandlingsförvaltningen 

Säkerställ grunddata, 

fånga fokusområde och 

skapa individuella planer 

för införande. 

4 Tillträde till it-stödet, KMD 

Inköpsanalys 

Systemförvaltningsorganisation 

Intraservice  

Uppsättning av licenser, 

kontroll hos kund och 

information om support. 

4 Utbildning  Systemförvaltningsorganisation 

Intraservice och Inköp- och 

upphandlingsförvaltningen 

Utbildningstillfällen 

samordnas av 

systemförvaltare och hålls 

av KMD 

(systemleverantör). 

Löpande 

utbildning/användarstöd 

kommer ges under året av 

Inköp- och 

upphandlingsförvaltningen.  

4 Användarmöte/Uppföljningsmöte Systemförvaltningsorganisation 

Intraservice och Inköp- och 

upphandlingsförvaltningen 

Avstämningsmöte för 

nuläge och support samt 

tid för reflektion och 

lärdomar.  

 

2.2 Tidplan 2020  
Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Uppstartsmöte PoC 

kund 

x            

Förberedelser PoC 

kund 

x x x          

(Intraservices 

övertag av system 

INK)  

   x         

Tillträde till it-

stödet, KMD 

Inköpsanalys 

   x         
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Utbildningstillfälle 

Steg 1, KMD 

    x        

Utbildningstillfälle 

Steg 2, KMD 

     x       

Löpande utbildning/ 

användarstöd 

       x x x x x 

Användarmöte/ 

uppföljningsmöte 

       x  x  x 

3 Förvaltningsorganisation  
Förvaltningsorganisationen innefattar dels systemförvaltare hos Intraservice och dels 

inköpsanalytiker hos Inköp- och upphandlingsförvaltningen. För information och uppdelningen 

kring förvaltningsorganisationen, se Förvaltningsplanen 2020 Stöd vid uppföljning av inköp.  

4 Aktiviteter vid införande 

4.1 Uppstartsmöte PoC kund 
Uppstartsmötet sammankallas och hålls av projektledare för införandeprojektet, med stöttning 

av förvaltningsorganisationen. Uppstartsmötet kan ske samlat med alla PoC kunder som köper 

samma tjänst (se kapitel 5. för de två tjänsteutbuden) eller individuellt. 

 

Under uppstartmötet ska förvaltningsorganisationen ge information om: 

- Relevant information från dokumentation av tjänsten; 

o Utrullningsplan 

o Utbildningsplan 

- Genomgång av KMD Inköpsanalys. 

- Gränsdragningen mellan Intraservice och Inköp- och upphandlingsförvaltningen.  

- Genomgång av lokala avtal in i Proceedo. 

- Kontaktväg till support hos Intraservice 

 

PoC kunderna ska efter mötet återkomma med: 

- Primär kontaktperson hos kund.  

- Namn på användare hos kund.  

 

För mer information kring tjänstens upplägg, se Förvaltningsplan 2020 och Tjänstebeskrivning för 

tjänsten Stöd vid uppföljning av inköps. 

4.2 Förberedelsemöte PoC kund 
Efter uppstartmötet blir varje PoC kund kallad till ett individuellt möte med representanter från 

Intraservice och Inköp- och upphandlingsförvaltningen. Syftet med detta möte är att säkerställa 

grunddata och göra en individuell införandeplan för varje PoC kund.  

 

Under de individuella mötena ska följande aktiviteter lyftas: 

- Övergripande information om PoC kundens nuläge kring spend. 

- Dialog kring PoC kundens datakvalité och nuläge med lokala avtal. 

- Dialog kring PoC kundens förväntningar på verktyget. 

- Dialoger kring utbildningsplan.  
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4.3 Tillträde till it-stödet, KMD Inköpsanalys 
I samband med att förvaltningen av KMD Inköpanalys går över till Intraservice Q2 2020 går 

startskottet för införandet av PoC kunder in i it-stödet. Det är i samband med detta som 

uppsättning av licenser för PoC kunder kan ske.  

  

PoC kunden ansvarar för att i samband med uppstartsmötet eller förmötet informera om 

framtida licensinnehavare hos respektive förvaltnings/bolag samt utse en primär 

kontaktperson. Förvaltningsorganisationen ansvarar för att upprätta licenser till PoC kunderna. 

När licenserna är upprättade ska PoC kunden få information om detta och ansvara sedan för 

att kontrollera tillgång till it-stödet.  

  

4.4 Utbildning och information  
Huvudmålet med utbildning- och informationsinsatserna är att uppnå kännedom om tjänsten 

och verktyget och dess innehåll och funktionalitet.  

 
Utbildningen kommer dels bestå av utbildningsdagar från systemleverantören KMD och dels 

användarstöd från Inköp- och upphandlingsförvaltningen. För information rörande 

förvaltningsorganisationen, se Utbildningsplanen 2020 Stöd vid uppföljning av inköp.  

4.5 Användarmöte/Uppföljningsmöte 
Förvaltningsorganisation tillsammans med Projektet för införandet av tjänsten ansvarar för att 

sammankalla till och hålla i användarmöten/uppföljningsmöte för PoC kunderna. 

 

Mötena ska vara en möjlighet för PoC kunderna att lyfta eventuella tankar eller frågor kopplat 

till funktionaliteten i it-stödet.  Mötena bör även innehålla en möjliggöra för reflektion kring hur 

upplägget av tjänsten hittills har fungerat för PoC kunder har fungerat. Feedback och tankar 

kring förändringar ska samlas in i dessa möten och användas som material till eventuella 

förändringar.   

5 Versioner av tjänsten 
Tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp innefattar två tjänsterbjudanade. Tjänst A och Tjänst B. 

Under 2020 är ambitionen att ta emot 3 piloter vilket resulterar i 6 användarlicenser. 

 

Tjänst A: 

Tjänst A ger tillgång till KMD Inköpsanalysverktyg redan fördefinierade rapportpaket. Detta 

innebär att Tjänst A inte kan konstruera egna rapporter utan har enbart tillgång till de som 

finns i systemet. Tjänst A har en avskalad vyn där kunden kan endast se den egna 

förvaltningen/ bolagets spend, om inget annat nämns i förvaltningen/bolaget staden uppdrag.   

 

Vid köp av Tjänst A får du 2 användarlicenser.  

 

Tjänst B:  

Tjänst B ger tillgång till samtliga rapportformer samt samtliga verksamheters data/ spend.  

För att kunna få köpa Tjänst B måste förvaltningen/ bolaget ha ett politiskt uppdrag att följa 

upp inköp på stadenövergripande nivå, det vill säga för samtliga verksamheter i Göteborgs 

Stad. Idag är det enbart Inköp-och uppföljningsförvaltningen som kan köpa Tjänst B.  

 

Inköp och upphandlingsförvaltningen har gjort en bedömning att de under 2020 har behov av 

20–30 användarlicenser. 
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6 Plan för utrullning till tillkommande kunder 2021 
Förvaltningsorganisationens kapacitet kommer att utvärderas under 2020, för att kunna 

fastställa hur många nya tillkommande kunder som kan anslutas under en och samma 

tidsperiod inför 2021. 

 

Under 2021 kommer det att finnas två avslutningstillfällen, ett i mars och ett i september. 

Anmälan om intresse till tjänsten kommer tas emot under Q2-Q3 2021. 

 

 


