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1 Översikt - Ekonomi 

Prognos 1 för helåret 2019 visade en positiv avvikelse på 25 miljoner kronor jämfört 

med helårsbudgeten. Främst låg avvikelsen inom utvecklingsinitiativen, 24 miljoner och 

inom vidmakthållandet, 1 miljon kronor. 

Kostnadsförändring prognos 1 jämför budget 2019 

Prognosens avvikelser mot budget för vidmakthållande fanns inom tjänsteområde 

Ekonomi: minus 4,4 miljoner kronor för Redovisningstjänster. Inom tjänsteområde IT 

var avvikelsen minus 4,9 miljoner kronor för generell IT-säkerhet. 

Utvecklingsinintiativens prognos hade en avvikelse jämfört med budget plus 24 

miljoner kronor. Den största enskilda orsaken är förseningar i uppstarten av 

utvecklingsinitiativen. 

Detaljer om kostnadsutvecklingen för respektive tjänsteområde beskrivs under 

tjänsteområdena. 

 

 

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

Fördelat på kundgrupp ser förändringen från prognos 0 och prognos 1 ut enligt nedan. 

Den procentuellt stora förändringen för kundgruppen kommunalförbund kommer från 

en fördelning som låg fel i prognos 0. 
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I bilaga 2 - Kostnad per kund framgår kostnaden per kund. 

Detaljerad information om kostnad per kund och tjänst finns tillgängligt via 

volymrapport.goteborg.se. 

http://volymrapport.goteborg.se/
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2 Översikt - Tjänster 

Under året pågår många och komplexa utvecklingsinitiativ inom tjänsteplan 2019. 

Här beskrivs ett axplock. 

Tjänsteområde Operativt inköp  

Projektet Se över behov och nytta med ett kommungemensamt verktyg för upphandling 

har startat och tar under under året fram ett beslutsunderlag för eventuell ny tjänst av 

upphandlingsverktyg. 

Vi har en förstudie för att se över behov av förändringar i hur våra avtal visas i 

systemstödet. Målet är att leda beställare mot rätt avtal och en effektiv beställning – det 

ska vara lätt att göra rätt. Projektet ska utreda hur avtalsinformation kan spridas på ett 

lättillgängligt och kvalitativt sätt. 

Projektet att nå 100 procent e-faktura avslutas under juni. Fördelning är 88 procent 

elektroniska fakturor och 12 procent pappersfakturor. Intraservice har tagit fram 

informationsmaterial och skickat brev till cirka 10 000 leverantörer som under 2018 

skickade en eller flera pappersfakturor till Göteborgs Stad. Vägledningen till 

leverantörer är att ta del av information som finns på goteborgs.se/fakturera. 

Tjänsteområde Ekonomi  

Under mars övergick fakturadistributionen från leverantören Posti till leverantören 

Evry. Utifrån de avstämningar som Intraservice har gjort med Evry så verkar allt 

fungera som förväntat. På sikt är förhoppningarna att Evry kan ge Intraservice statistik 

som i sin tur kan leda till en tydligare dialog av fakturaflöden med förvaltningar/bolag. 

Vi har två initiativ som är tätt kopplade till den nybildade enheten redovisningstjänster. 

Ett som handlar utveckling av den befintliga enheten med mål att göra enheten redo för 

att välkomna nya kunder och det andra syftar bland annat till ett helt processinriktat 

arbetssätt. 

Digitalisering inom område ekonomi beräknar tjänsteforum kommer att fortgå under 

flera år. Projektet har genomfört en initial omvärldsbevakning – där vi tittat på hur 

andra kommuner och regioner har jobbat med digitalisering inom ekonomiområdet. 

Under 2019 har det genomförts ett bankbyte från Nordea till Swedbank. Bytet innebär 

att många processer och rutiner måste justeras och anpassas för att möta de bankrutiner 

som ställs på Intraservice samarbete med banken. 

Tjänsteområde HR  

Utveckling av den löneadministrativa processen har fått fokusera på vidmakthållande då 

förändrade regler för karensavdrag och nya skatteregler inneburit mycket merarbete. 

Även fortsatt arbete med förändrade rutiner kring säker personuppgiftshantering har 

tagit tid. Totalt har det inneburit att förstudien om att införa robotisering har försenats 

och slutdatum förlängts till september. 

Förstudien att synliggöra och administrera förmåner avslutades i början av året då 

upphandling av förmånsportal var genomförd. I februari startade projektet att införa en 

förmånsportal. Att skapa en tydlig och enhetlig presentation av personalförmåner för 

stadens medarbetare har inneburit strategiska ställningstagande under våren. 

Under 2018 skapades en intern tjänst för stöd i arbete med utbildningsadministration av 

verksamhetsområde HR. Tjänsten erbjuder en enklare hantering av 

utbildningsadministrationen för Intraservice och två kunder; Grundskoleförvaltningen 

och förvaltningen för Inköp och Upphandling. Ett första förslag till införande av ny 

kommungemensam intern tjänst har redovisas för tjänsteforum HR den 13 juni. 
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Förstudien samordning av tjänsten webbutbildning har resulterat i två tjänster, där 

förslag att en kommungemensam tjänst ”Stöd till utveckling och inköp av 

webbutbildning” upprättas och en intern tjänst ”Produktion av webbutbildning” 

upprättas och flyttas från tjänsteforum HR till tjänsteforum Kommunikation och 

demokrati. Information och dialog har skett med berörda forum. 

Tjänsteområde IT-tjänster  

Under året har nya tjänsteerbjudanden tagits fram. Värt att nämna är att IT-tjänsten 

Office 365 (fd E-post) ger helt nya möjligheter för att etablera samarbets- och 

produktivitetstjänster. Inom IT-tjänsten Stadsnät WAN pågår migrering av nytt stadsnät 

med Tele2 som leverantör fram till december 2020. 

Master/metadata: Projektet är planerat att pågå under 2019 och 2020. I första fasen 

kommer master- och metadata plattformen att etableras med den information som 

levereras av Verksamhetskatalogen och Kontaktdatabasen. 

Elektronisk signering: Projektet underlättar för digitalisering inom flera andra 

verksamhetsområden, t ex digitalisering av ansöknings- och godkännandeförfaranden 

med mera. Den första tjänsten i produktion att använda signeringstjänsten är mina sidor 

för God man och huvudmän i Göteborgs Stad. 

I programmet Digital arbetsplats pågår arbete med att säkra Office 365 och dess tjänster 

för lagring av klass 2-information. Juridiska oklarheter kring molntjänster påverkar och 

försenar leveranser. Frågan är komplex och behöver hanteras nationellt och berör hela 

offentliga Sveriges digitalisering. Intraservice och stadsledningskontoret arbetar 

tillsammans för att ta fram tydliga riktlinjer för hur staden ska nyttja molntjänster. 

Åtgärdsprogrammet för ny dataskyddsförordning tar fram rutiner och processer som 

behövs för att efterleva den nya dataskyddsförordningen, som t ex 

efterlevnadskontroller, leverantörskontroller och för att hantera 

personuppgiftsincidenter. 

Förenkling och automatisering av konto- och behörighetshantering pågår och under 

2019 tas det fram ett förbättrat regelverk för konton samt en bättre person- och 

organisationsinformation. Lösningen ger en effektivare hantering av konton och 

behörigheter. 

Behov av att kunna autentisera sig mot tjänster och system på olika sätt ökar inom 

staden, både för medborgare och medarbetare i takt med att beteenden och arbetssätt 

ändras till följd av digitalisering. Arbete pågår med att kunna autentisera sig med 

utländska bank-id med mera. 

Intraservice och övriga staden behöver upprätta en sammanhållen och väl fungerande 

SAM-funktion för att förvalta och hantera Intraservice och stadens programvaruavtal. 

En fungerande SAM-funktion är en förutsättning för bättre kontroll och minskade 

kostnader för programvaror och licenser. Projektet pågår och upphandling av ett verktyg 

för licenshantering har påbörjats. 

Tjänsteområde Kommunikation  
Under 2019 har Intraservice gjort ett arbete med att förtydliga tjänster utifrån stadens 

tjänstekatalog. Inom område Kommunikation kommer tjänsterna att grupperas i 

delområde: Externa digitala kanaler, Telefoni, Interna digitala kanaler och Visuell 

kommunikation. 

Flera av utvecklingsinitiativen inom området håller på att ta form genom att 

projektdirektiv tas fram och projektorganisationer formas. Strukturerad data på webben 

pågår enligt planerat. 

Det interna digitalt navet håller på att ta fram direktiv och formera 
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projektorganisationen. 

Stadens bildarkiv håller på att bygga upp det gemensamma arkivet och utvärdera 

verktyget. Arbetet med att ta fram gemensamma mallar pågår enligt planerat. 

Tjänsteområde Ledning och styrning 
Inom området är flera projekt under uppstart, i dagsläget finns det tillsatta projektledare 

för Ärendehantering, Beslutsstöd, IT-stöd för krisledning och E-arkiv. 

För att gå vidare med E-arkiv kommer uppdraget att genomföras som en 

behovsinventering för att klargöra och strukturera det fortsatta arbetet. 

När det gäller synpunktshantering behöver uppdraget tydliggöras innan arbetet kan 

fortsätta. Ingen slutleverans beräknas därför under 2019. 

 

IT-stöd för krisledning och beslutsstödsprojektet kommer att kräva något mer resurser 

än beräknat, dessa omfördelas inom tjänsteplan och förändringar ryms inom 

utvecklingsbudgeten. 

Tjänsteområde Utbildning  

I projektet Nya tjänster för förskole- och skoladministration har ett intensivt arbete 

pågått kring leveranserna inför pilot och breddinförande i gymnasieskolan. Målet var att 

detta skulle ske under våren, men på grund av försenade leveranser har tidplanen 

förskjutits med cirka sex månader. Projektet jobbar nu med en konsekvensanalys som 

ska presenteras på styrgruppsmöte i början av juli. 

Lärmiljöprojektet, som syftar till att ta fram en ny Lärplattform för skolan, kommer nu 

under juni att avsluta fasen målbild och inriktning. Genomförande fasen har inletts men 

tidplanen är förskjuten med cirka 3 månader. 

Program tjänsteutveckling utbildning 2021 styrs inom ramen för ett program som också 

hanterar behov som är gemensamma för utbildningsprojekten Ett beslutat direktiv för 

hantering av information och handlingar i ett mellanlager/e-arkiv är framtaget. 

Tjänsteområde Vård och omsorg  

Treserva mobilt arbetsätt avslutades enligt tidplan mars 2019. Signering av utförda 

hälso- och sjukvårdsuppgifter har inte kunnat genomföras på grund av att andra initiativ 

har påverkat verksamheten, dessa är lagen om valfrihet hemtjänst samt nytt 

journalsystem för hälso- och sjukvården. 

E-tjänster IFO (individ och familjeomsorg) ekonomiskt bistånd har en förskjuten 

tidsplan på grund av verksamhetens arbete med förändrat arbetssätt och leverantörens 

leveransförmåga. Projektplanen är reviderad och en rapport överlämnas till 

verksamheten för nya ställningstagande kring breddinförande. 

Tidplanen för införande av IBIC (individens behov i centrum) modulen i Treserva är 

framflyttad enligt önskemål från verksamheten till 1 november på grund av start med 

utförd tid i hemtjänsten. 

Välfärdstekniken har haft svårt att leveransgodkänna de tekniska lösningar som finns i 

avtalet tjänsteplattform och välfärdsteknik (trygg vardag). Avtalet är uppsagt 7 juni efter 

flera dialoger med verksamheten och inköp- och upphandlingsbolaget, detta påverkar 

tidplanen för införande av välfärdstekniktjänster. 

Projektet PluGo (planerings- och uppföljningssystem) boendestöd är infört i åtta av tio 

stadsdelar. Återstår Centrum och Västra Göteborg som meddelat att de börjar efter 

sommaren. Projektet PluGo Personlig assistans är satt på paus och nytt 

ställningstagande om fortsättning kommer presenteras styrgruppen efter sommaren. 
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PluGo appen som är grund för mobilt arbetssätt i hemtjänsten hade under perioden 

januari till april tekniska problem. Den 23 april infördes lösningen som säkerställer 

informationsöverföring mellan Treserva och PluGo. Information om utförd tid förs över 

från PluGo till Treserva och blir underlag för fakturor och ersättning. 

LOV daglig verksamhet är genomfört med en någon förskjuten tidplan på grund av 

politiska beslut Ickevals alternativ LOV, lösningen klar för start 1 januari 2020. 

Tjänsteområde Kultur och Fritid samt service  

Bokning- och bidragsprocessens övergripande mål är att tjänsterna gör det enklare för 

föreningar, boende, besökare och företag att boka kommunala lokaler och anläggningar 

samt att söka bidrag. Lokala projektet för Göteborgs Stad är i fas 1 som fokuserar på 

behovsinventering, processutveckling samt förändringsledning med förberedelser för 

genomförande. 

Nya tjänster för måltidsverksamhet ska leda till en effektiv tjänst som stödjer 

verksamhetens fastställda processer såsom måltids- och specialkostprocessen. 

Upphandling av nytt administrativt stöd för måltidsverksamhet startade i april 2019 och 

uppstart med styr- och projektgrupp är under arbete. 

En förstudie har startat för att förse kulturskolan med ett system där elever, 

vårdnadshavare och kulturskolor enkelt ska kunna boka instrument och betala 

instrumenthyra. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

I tjänsteplanen för i år har vi sex utvecklingsinitiativ. 

Ett av dem innefattar åtgärder som kom utifrån projektet process- och 

organisationskartläggning samt ökad beställarkompetens som vi gjorde 2018. Dessa 

åtgärder genomförs av de centrala processledarna tillsammans med processgrupper och 

verksamheten. 

Att se över behov och nytta med ett kommungemensamt verktyg för upphandling är ett 

initiativ som fanns i tjänsteplan redan 2018, men som inte genomfördes. I början på 

mars satte arbetet igång och under året kommer vi att undersöka behov samt ta fram 

förslag på beslut på fortsatt arbete. Projektet kommer att ta fram ett beslutsunderlag för 

eventuell ny tjänst upphandlingsverktyg. 

Vi har en förstudie för att se över behov av förändringar i hur våra avtal visas i 

systemstödet. Målet är att leda beställare mot rätt avtal och en effektiv beställning – det 

ska vara lätt att göra rätt. Projektet ska utreda hur avtalsinformation kan spridas på ett 

lättillgängligt och kvalitativt sätt, där avtalskatalog kan vara en del av en sådan lösning. 

Förstudien arbetar i nära samarbete med övriga utvecklingsinitiativ och så klart inköps- 

och upphandlingsförvaltningen. Förstudien tar fram förslag på hur avtalsinformation 

kan spridas på bästa sätt till beställare i stadens verksamheter samt förslag till beslut och 

handlingsplan som utgör grund och inriktning för fortsatt arbete. 

Projektet att nå 100 procent e-faktura avslutas under juni. Effekten på andelen 

pappersfakturor har varit betydligt större än förväntat. Andelen pappersfakturor var per 

april cirka 12 procent jämfört med samma period förra året på 22 procent. Intraservice 

har tagit fram informationsmaterial och skickat ett brev till cirka 10 000 leverantörer 

som under 2018 skickade en eller flera pappersfakturor till Göteborgs stad. 

Vägledningen till leverantörer är att ta del av information som finns på 

goteborgs.se/fakturera. 

Under hösten 2018 genomfördes två förstudier inom området som båda fortsätter som 

större projekt i år. Det gäller utveckling av tjänsteköp. Inom detta initiativet kommer vi 

i år att genomföra ett antal åtgärder som förstudien tog fram och som styrgrupp och 

tjänsteforum ställt sig bakom. Det andra initiativet handlar om att utveckla 

uppföljningsmöjligheterna av inköpen som görs. Initiativet kommer i år att knyta an till 

det införande av ett spendanalysverktyg som inköp- och upphandlingsförvaltningen gör. 

Intraservice kommer att förvalta lösningen och initiativets uppdrag är att bygga upp en 

ny intern tjänst. I arbetet ingår att ta fram en anslutningsprocess och testa denna på en 

eller ett par pilotorganisationer 

Arbetet med den nya versionen av Proceedo pågår samtidigt som en dialog förs med 

leverantören. En del åtgärder har genomförts för att göra det möjligt för att 

verksamheterna att arbeta vidare som tidigare. Bland annat har en del användare fått 

arbeta vidare i den tidigare versionen. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativ 

Tjänsteområdets visar ett underskott på 350 000 kronor för perioden. Främst beror det 

på att vi behövt ta in en del extern expertkompetens vad gäller upphandling, men även 

på grund av att vi inte internt har tillräckligt med resurser att genomföra alla delar i 

initiativen, utan behövt köpa in ett visst antal timmar externt. Vi har därför även behövt 
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fördela om mellan projekten. 

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

I tjänsteplanen för i år har vi fem utvecklingsinitiativ. 

Ett av dem handlar om att se över om stadens bolag har behov av utökade/justerade 

tjänster. Detta initiativ har skjutits fram till 2021 eller senare. Flera bolag ännu inte är 

anslutna till de kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänsterna och de som är 

anslutna inte hunnit arbeta någon längre tid med systemen. Utifrån detta har 

tjänsteansvarig tillsammans med Stadshus AB och tjänsteforum bedömt att det är för 

tidigt att påbörja arbetet redan i år. I år har dock ytterligare tre bolag anslutit till de 

kommungemensamma ekonomi- och e-handelstjänsterna. 

Under mars övergick fakturadistributionen från leverantören Posti till leverantören 

Evry. Under vecka 12 påbörjades den konkreta produktionen för Evry. Utifrån de 

avstämningar som Intraservice har gjort med Evry så verkar allt fungera som förväntat. 

På sikt är förhoppningarna att Evry kan ge Intraservice statistik som i sin tur kan leda 

till dialog med förvaltningar/bolag. Denna dialog kan ge en tydligare blick över flödet 

mellan elektroniska och pappersfakturor för ett förändrat beteende. 

Vi har två initiativ som är tätt kopplade till den nybildade enheten redovisningstjänster. 

Initiativet som handlar om att utveckling av den befintlgia enheten påbörjades i april. 

Starten för det initiaitv som fokuserar på att göra enheten redo att välkomna nya kunder 

är framflyttat till slutet av september. Anledningen till förskjutningen i båda projekten 

är att enheten redovisningstjänster har haft större och fler utmaningar än vad vi kunnat 

förutse. Initiativet som rör utveckling av enheten syftar bland annat till ett helt 

processinriktat arbetssätt. Båda initiativen är helt beroende av att personal på enheten 

deltar. Etableringen av Redovisningstjänster är fortsatt utmanande främst på grund av de 

puckeleffekter som uppstod till följd av etableringen av de nya förvaltningarna. Fokus 

2019 är fortsatt rekrytering av nya medarbetare, övergång till processorienterat 

arbetssätt samt att förbereda en process för anslutning av nya kunder. 

Bemanningsgraden är högre än vad som antogs i genomförandeprojektet och 

bedömningen är att ingen minskning sker under 2019. En tredje enhetschef har 

rekryterats under våren. 

Digitalisering inom område ekonomi är ett initiativ som tjänsteforum räknar med 

kommer fortgå under flera år. Målet är att vi genom projektet bidrar till ökad grad av 

digitalisering inom stadens ekonomiprocesser. Där vi i projektet utreder dels nuläget, 

dels ett framtida läge. Projektet har genomfört en initial omvärldsbevakning – där vi 

tittat på hur andra kommuner och regioner har jobbat med digitalisering inom 

ekonomiområdet. Då området är under ständig förändring kommer 

omvärldsbevakningen att fortgå in på hösten 2019. Nulägesworkshoppar är genomförda 

med processgrupperna; moms, bokslut och kundreskontra. 

Under 2019 har det genomförts ett bankbyte från Nordea till Swedbank. Det innebär att 

många processer och rutiner måste justeras och anpassas för att möta de bankrutiner 

som krävs för Intraservices samarbete med banken. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Utvecklingsinitiativen  

Utvecklingsinitiativen visar ett underskott mot budget på närmare 0,8 miljoner kronor. 

Förklaringen är att vi tagit in externa resurser till arbetet med redovisningstjänster i 

större utsträckning än vad vi räknat med. Omfördelning mellan projekten görs, men vi 

kommer ha svårt att klara budget för året. 
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3.3 Tjänsteområde HR 

I tjänsteplanen för i år har vi fem utvecklingsinitiativ. 

Utveckling av den löneadministrativa processen har fått fokusera på vidmakthållande 

då förändrade regler för karensavdrag och nya skatteregler inneburit betydande 

merarbete. Även fortsatt arbete med förändrade rutiner kring säker 

personuppgiftshantering har tagit tid. Totalt har det inneburit att förstudie om införande 

av robotisering har försenats och slutdatum förlängts till september. 

Förstudien att synliggöra och administrera förmåner avslutades i början av året då 

upphandling av förmånsportal var genomförd. I februari startade 

implementeringsprojektet av en förmånsprotal. Att skapa en tydlig och enhetlig 

presentation av personalförmåner för stadens medarbetare har inneburit strategiska 

ställningstagande under våren. Förmånsportalen är planerad att lanseras för stadsdelar 

och fackförvaltningar. I början av 2020 lanseras den för bolagen. 

Förstudien för IT-stöd för hantering av avvikelser har blivit mer omfattande för att 

utröna systemstödens förutsättningar vilket har inneburit leverantörsvisningar. 

Förstudien var planerad att vara klar till juni, men har förlängts till september. 

Under 2018 skapades en intern tjänst för stöd i arbete med utbildningsadministration 

av verksamhetsområde HR. Tjänsten erbjuder en enklare hantering av 

utbildningsadministrationen för Intraservice ingen och två externa kunder; 

Grundskoleförvaltningen och förvaltningen för Inköp och Upphandling. Ett första 

förslag till införande av ny kommungemensam intern tjänst redovisades för 

tjänsteforum HR 13 juni. Förstudien förlängs till slutligt beslut av tjänsteforum och 

prioriteringsforum i september. 

Förstudien samordning av tjänsten webbutbildning har krävt mycket 

tankeverksamhet och det har visat sig vara komplicerat att skapa en kommungemensam 

intern tjänst. En anledning är svårigheterna att rättvist fördela kostnader för produktion 

av webbutbildningar, men även att behoven inom stadens verksamheternas varierar 

stort. Förstudien har resulterat i förslaget att en kommungemensam tjänst ”Stöd till 

utveckling och inköp av webbutbildning” och en intern tjänst ”Produktion av 

webbutbildning” upprättas och flyttas från tjänsteforum HR till tjänsteforum 

kommunikation och demokrati. Tjänsteforum HR har att ställa sig bakom förslaget den 

13 juni vilket redovisas för prioriteringsforum HR den 18 september. Drift av 

webbutbildningar föreslås däremot ingår i utveckling av tjänsten ”Stöd i arbetet med 

utbildningsadministration”. Projektet håller tidplan och budgeterade resurser för 

projektet kvarstår under 2019 för utvecklingen och färdigställandet av tjänsterna. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Budget för utvecklingsinitiativen på 9,9 miljoner prognositerades till 8 miljoner kronor 

vid prognos 1. Inga avvikelser har skett därefter. 

Förstudierna av tre utvecklingsiniativen har förlängts till september vilket ryms inom 

budget. 

  

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Under året har några av IT-tjänsterna vidarutvecklats och nya tjänsteerbjudanden har 

tagits fram. Värt att nämna är att IT-tjänsten Office 365 (fd E-post) ger helt nya 

möjligheter för att etablera samarbets- och produktivitetstjänster. Inom IT-tjänsten 

Stadsnät WAN pågår migrering av nytt stadsnät med Tele2 som leverantör och kommer 
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att pågå fram till december 2020. 

Master/metadata: Projektet ska pågå under 2019 och 2020. I första fasen kommer 

master- och metadataplattformen att etableras med den information som levereras av 

Verksamhetskatalogen och Kontaktdatabasen. I kommande versioner utvecklas 

plattformen att för att möta stadens utökade behov av information och gemensam 

begreppshantering. 

Elektronisk signering: Projektet underlättar för digitalisering inom flera andra 

verksamhetsområden, till exempel digitalisering av ansöknings- och 

godkännandeförfaranden med mera. Projektet har gått i produktion med sin första del 

som möjliggör för olika applikationer att ansluta sig till signeringstjänsten. Den första 

tjänsten att använda signeringstjänsten är mina sidor för God man och huvudmän i 

Göteborgs stad. 

Digital arbetsplats: I Programmet Digital arbetsplats pågår arbete med att säkra Office 

365 och dess tjänster för lagring av klass 2-information. Juridiska oklarheter kring 

molntjänster (till exempel Office 365) och hantering av klass 2-information påverkar 

och försenar leveranser inom projektet Digital arbetsplats. 

Frågan är komplex och är inte bara en fråga för Göteborgs Stad, utan den behöver 

hanteras nationellt och berör hela det offentliga Sveriges digitalisering. Intraservice och 

stadsledningskontoret arbetar tillsammans för att ta fram tydliga riktlinjer för hur staden 

ska nyttja molntjänster i allmänhet, men framförallt i redan gjorda investeringar. 

I programmet pågår ett arbete med tekniska förberedelser för att anpassa Office 365 till 

stadens riktlinjer för informationssäkerhet så som säkrare inloggning och om att styra 

vilka enheter som kan ladda ner information. Utvecklingsorganisationen för arbetet med 

Office 365 inom staden håller på att etableras. 

Mobilitet: Förslag till förvaltningsorganisation för arbete med mobila lösningar är klart 

för beslut. Ett utpekat ansvar för mobilitetsfrågor gör att vi på ett bättre sätt kan 

kvalitetssäkrat ta fram mobila lösningar. 

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning: Programmet tar fram de rutiner och 

processer som behövs för att efterleva den nya dataskyddsförordningen. Till exempel 

rutiner för efterlevnadskontroller, process för leverantörskontroll och för hantering av 

personuppgiftsincidenter. 

Konsolidering av serverdrift och datalagring: Projektet pågår, arbete genomförs för 

att ta fram processer, rutiner och underlag för att förenkla konsolideringsuppdraget. 

Analys pågår för att se vilka kommande förvaltningar och bolag som är lämpliga att gå 

vidare med. Det finns utmaningar i projektet bland annat med att tydliggöra effekter och 

nyttor för konsolidering och att kommunicera dessa mot kunder och intressenter. Med 

anledning av dessa utmaningar försenas arbete med genomförande av konsolidering och 

prognosen har sänkts från 7,5 till 5 miljoner kronor. 

Anpassa LAN och WLAN till IoT: Utvecklingsarbetet är uppstartat med att förbereda 

LAN-tjänsten för IoT. LAN-tjänsten förbereds så att den på ett säkert och effektivt sätt 

kan hantera information från dagens och framtidens IoT enheter. 

Förenkling och automatisering av konto- och behörighetshantering: Projektet har 

pågått sedan tidigare och under 2019 tas det fram ett förbättrat regelverk för konton 

samt en bättre person- och organisationsinformation. Det innebär att konton och 

behörigheter bättre speglar en användares livscykel. Lösningen ger en effektivare 

hantering av konton och behörigheter den totala kostnaden minskar. 

Säkerställa fler autentiseringsmetoder: Behov av att kunna autentisera sig mot 

tjänster och system på olika sätt ökar inom staden, både för medborgare och 
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medarbetare i takt med att beteenden och arbetssätt ändras till följd av digitalisering. 

Arbete pågår med att kunna autentisera sig med utländska bank-id med mera. 

Utveckling publik dator: Publika datorer är efterfrågade i några av stadens olika 

verksamheter. Arbetet med en ny förvaltningsbar och säker lösning görs klart under 

2019. 

Ny design stadsnät: Projektet är uppstartat och förslag till målarkitektur ska tas fram. 

Kostnaden för projektet sänks från 4,5 till 2 miljoner kronor eftersom en del av 

utvecklingen finns med i den upphandling av nytt stadsnät som gjorts. 

SAM-funktion: Intraservice och övriga staden behöver upprätta en sammanhållen och 

väl fungerande SAM-funktion som ska förvalta och hantera programvaruavtal. En 

fungerande SAM-funktion är en förutsättning för bättre kontroll och minskade 

kostnader för programvaror och licenser. Projektet pågår och upphandling av ett verktyg 

för licenshantering inom staden har påbörjats. 

  

3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Prognosen för tjänsteområde IT avviker med 4,9 miljoner kronor vilket motsvarar en 

avvikelse på 1 procent av den totala summan. 

Kostnadsökningen inom IT-tjänsten Stadsnät WAN beror på högre inledande 

investeringskostnader för migrering till ny leverantör än beräknat. 

Kostnadsökningen inom IT-tjänsten Generell IT-säkerhet beror i huvudsak på att 

expertfunktioner har tillförts tjänsten i samband med omorganisation och kostnader för 

dessa låg tidigare inom andra tjänster. 

Inom utvecklingsinitiativen i tjänsteplanen blir det en kostnadsminskning på 0,5 

miljoner kronor. Dessa har kommenterats under respektive utvecklingsinitiativ. 

3.5 Tjänsteområde Kommunikation 

Enkla, effektiva och efterfrågade tjänster 
Under 2019 har Intraservice jobbat med att förtydliga tjänsterna utifrån stadens nya 

tjänstemodell. Detta gör att alla tjänster får en tjänstebeskrivning och att det finns en 

tjänstekatalog. Det blir tydligare i faktureringen vad stadens förvaltningar och bolag får 

och vad de betalar för. 

Inom område Kommunikation kommer tjänsterna att grupperas på delområde: Externa 

digitala kanaler, Telefoni, Interna digitala kanaler och Visuell kommunikation. En tjänst 

kan innehålla ett eller flera tjänsteerbjudanden. 
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Intern efterlevnadskontroll 
Enligt de generella reglerna för kommungemensamma interna tjänster ska en kontroll 

genomföras på varje tjänst. I den ska det framgå bland annat följsamhet mot 

säkerhetskrav och tillämpliga lagar. Tidigare har detta genomförts på systemnivå men i 

år görs detta även på tjänstenivå. 

Organisationen förändras 
Under 2018 initierade verksamhetschefen för IT en omstrukturering där även 

verksamhetsområde Kommunikation och demokratis enheter var en del av analysen. 

Främst fokuserades på att säkerställa en gränsdragning mellan drift, förvaltning och 

utveckling av Office 365, men också generella frågeställningar om huruvida tekniska 

plattformar ska finnas i ett verksamhetsområde eller om detta är en fråga om teknisk 

förvaltning ur ett IT-perspektiv. Organisationsförändringen ska leda till att vi bättre ska 

kunna leverera enkla, effektiva och efterfrågade tjänster till staden. Den nya 

organisationen trädde i kraft i mitten av februari. 

Utveckling inom tjänsteplan 
Flera av utvecklingsinitiativen inom området håller på att ta form genom att 

projektdirektiv tas fram och projektorganisationer formas. Här följer några exempel ur 

tjänsteplan 2019: 

 Strukturerad data på webben – pågår enligt planerat. 

 Internt digitalt nav – håller på att ta fram direktiv och formera 

projektorganisationen. 

 Stadens bildarkiv – bygga upp det gemensamma arkivet och utvärdera 

verktyget – Pågår enligt planerat. 

 Gemensamma mallar – pågår enligt planerat. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Området håller sig i stort sett till budget. Att anpassa stadens gemensamma bilder till 

tolkningen av gällande lagstiftning gör att tjänsten visuell kommunikation blir dyrare än 

budgeterat. 

Utvecklingsinitiativen har inte kommit igång fullt ut vilket gör att det finns en liten 

osäkerhet kring om pengarna i budgeten kommer att användas. 

3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Utvecklingsinitiativ under 2019 är 
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 styande dokument 

 synpunktshantering 

 e-arkiv 

 ärendehantering 

 beslutsstöd (lättillgänglig information för bättre beslut) 

 IT-stöd för krisledning. 

I dagsläget finns det tillsatta projektledare för Ärendehantering, Beslutsstöd och IT-stöd 

för krisledning. För styrande dokument och synpunktshantering blir en resurs bli 

tillgänglig i augusti. För E-arkiv genomförs nu en FKU för att tillsätta projektledare, 

projektet kommer genomföras som en behovsinventering. Intiativet för styrande 

dokument innebär en kravställning inför den lösning som utvecklas i sharepoint-miljön. 

Synpunktshantering behöver göras något tydligare som initiativ innan fortsatt arbete kan 

ske. Ingen slutleverans är beräknad för 2019. 

Åtgärder för att hantera dessa avvikelser i form av försenad start av utvecklingsinitiativ 

är anställning av personal samt genomförande av FKU. 

IT-stöd för krisledning och beslutsstödsprojektet kommer att kräva något mer resurser 

än beräknat. Dessa omfördelas från styrande dokument och E-arkiv som inte beräknas ta 

så mycket medel i anspråk. Förändringarna ryms inom utvecklingsbudgeten. 

3.6.1 Ekonomisk beskrivning 

Totalt sett beräknar tjänsteområdet att förbruka 11,9 miljoner istället för 13,5 miljoner 

kronor som beräknats vid inledningen av året. Främst beror detta på svårigheter att 

tillsätta resurser för utvecklingsinitiativ. 

Ärendehanteringsprojektet har oförändrad prognos. Sedan tidigare har den justerats ned 

för 2019. 

IT-stöd för krisledning beräknas behöva något mer resurser än tidigare vad man antagit 

tidigare, främst beroende på mer omfattande upphandlingsförberedelser. 

Beslutsstödsprojektet beräknas behöva något mer resurser än tidigare antaganden, 

främst beroende på att tillgängliga resurser för datalagersutveckling saknas på 

Intraservice. 

E-arkiv, synpunktshantering och styrande dokument kommer förbruka mindre resurser 

än beräknat. Prognosen sänks för dessa initiativ. 

  

  

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

Nya tjänster för förskole- och skoladministration 
I projektet NAIS (nya tjänster för förskole- och skoladministration) har ett intensivt 

arbete pågått kring leveranserna inför pilot och breddinförande i gymnasieskolan. Målet 

var att pilot och breddinförande skulle ske under våren, men på grund av försenade 

leveranser från leverantör har tidplanen förskjutits med cirka sex månader. 

Förskjutningen påverkar sannolikt införandet i grundskola och förskola. Projektet 

jobbar med att ta fram en konsekvensanalys som ska presenteras på styrgruppsmöte i 

början av juli. 

Inom projektet NAIS införs även funktionalitet för "lämna/hämta" i förskolan. Även här 

har det varit förseningar, men pilot och breddinförandet sker nu enligt överenskommen 

plan, med start i augusti. 
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Nya tjänster för lärmiljö  
Lärmiljöprojektet, som ska ta fram en ny lärplattform för skolan, avslutar under juni fas 

2: målbild och inriktning och har inlett fas 3: genomförande. En hypotes projektet 

arbetade utifrån i fas 2 visade sig inte vara en möjlig väg, vilket har påverkat tidplanen 

som blivit förskjuten med cirka tre månader. 

Program tjänsteutveckling utbildning 2021 
Projekten inom utbildningsområdet styrs inom ramen för ett program som också 

hanterar behov som är gemensamma för projekten. Ett direktiv för hantering av 

information och handlingar i ett mellanlager/e-arkiv samt datalager för framtida analys 

är beslutat. 

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthålla 
Vi ser ett överskott på 3 miljoner kronor inom vidmakthållandet. Överskottet beror 

bland annat på att vi skjuter fram utökningen av antalet samtida användare i lärmiljön 

vilket innebär att vi skriver ner prognosen med 1,1 miljoner kronor för licenskostnader. 

På grund av att de två största utbildningstjänsterna nu genomgår stora förändringar i 

projektform minskar vi även prognosen för konsultinsatser. 

För tjänsten för elevhälsan har vi justerat ner prognosen för den fasta licenskostnaden 

med 0,4 miljoner kronor per år för att möta gällande avtal. Resterande avvikelse i 

vidmakthållandet beror på minskade personalkostnader i förhållande till budget för 

tjänsterna. 

Vi har inte hittat kandidater att rekrytera för vakanser som projektledare och 

kravhanterare vilket innebär en minskning i vidmakthållandebudgeten men en ökning i 

konsultkostnad för projekten. Vi har även beslutat att avvakta med rekryteringen av den 

femte verksamhetsutvecklaren. 

Personalkostnader som inte direkt är kopplade till utbildningstjänsterna har flyttats för 

en mer korrekt kostnadsfördelning efter skolförvaltningarna bildades. 

Utveckling 
Vi ser ett överskott om 8,8 miljoner kronor varav: 

 2,5 miljoner kronor är kopplade till förskjuten tidplan i projektet NAIS (nya 

tjänster för förskole- och skoladministration), med konsekvensen att licens- och 

utvecklingskostnader inte faller in under 2019 enligt ursprunglig plan. Vidare 

behövs det fördjupad beredning kring utvecklingsbehov kopplat till "utveckling 

av tjänsten förskole- och skoladministration". Beslut kring vad som ska 

utvecklas ska tas efter sommaren. Det påverkar tidpunkten för genomförande 

med en sänkt prognos om 1 miljon kronor som följd. 

 5,3 miljoner kronor för lärmiljöprojektet kan förklaras med att projektets 

framdrift under hösten 2018 inte följde plan. Styrgruppen beslutade då att 

förlänga tidplanen för fas 2 med ytterligare 4 månader. Den förlängda tidplanen 

gjorde att bemanningen av vissa roller i projektets fas 3 senarelades och 

beräknade leveranser under 2019 skjuts framåt i tiden. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

Treserva mobilt arbetsätt avslutades enligt tidplan mars 2019. Signering av utförda 

hälso- och sjukvårdsuppgifter har inte kunnat genomföras på grund av att andra intiativ 

har påverkat verksamheten; Lagen om valfrihet hemtjänst samt nytt journalsystem för 

hälso- och sjukvården. Signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter är efterfrågad av 

verksamheten och är ett kvarstående behov att arbeta vidare med. 
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E-tjänster IFO ekonomiskt bistånd har en förskjuten tidsplan pågrund av verksamhetens 

arbete med förändrat arbetssätt och leverantörens leveransförmåga. Projektplanen är 

reviderad och piloten avslutas 30 juni, en rapport överlämnas till verksamheten för nya 

ställningstagande kring bredinförande. 

 

Tidplanen för införande av IBIC modulen i Treserva är framflyttad enligt önskemål från 

verksamheten till 1 november på grund av start med utförd tid i hemtjänsten. 

 

Boendeplanering inom BmSS( bostad med särskild service) samt SPINK (samordnad 

planering och inköpsfunktion IFO), båda intiativen blir klara under 2019 enligt plan. 

 

Välfärdstekniken har haft svårt att leveransgodkänna de tekniska lösningar som finns i 

avtalet tjänsteplattform och välfärdsteknik (trygg vardag). Avtalet är uppsagt 7 juni 

2019 efter flera dialoger med verksamheten och inköp- och upphandlingsbolaget. Detta 

påverkar tidplanen för att införa välfärdstekniktjänster. Arbetet med att stödja 

verksamheterna och planera framåt pågår. 

 

Projektet PluGo (planerings- och uppföljningsssystem) boendestöd är infört i åtta av tio 

stadsdelar. Återstår Centrum och Västra Göteborg som meddelat att de börjar efter 

sommaren. 

Projektet PluGo Personlig assistans är pausat och ett nytt ställningstagande om 

fortsättning presenteras för styrgruppen efter sommaren. En utredning/genomlyssning 

kring behov, juridik, levernas från leverantören pågår och är klart till september. 

PluGo-appen som är grund för mobilt arbetssätt i hemtjänsten hade under perioden 

januari till april tekniska problem. Den 23 april infördes lösningen som säkerställer 

informationsöverföring mellan Treserva och PluGo. Information om utförd tid förs över 

från PluGo till Treserva och blir underlag för fakturor och ersättning.Tiden för att testa 

flödet i skarpt läge blev kort då utförd tid startade 1 maj. 

Det finns ännu kvalitetsförbättringar att göra, såsom löpande felrättningar, stöd och 

utbildning till vissa nyckelroller i stadsdelarna samt förbättringar kopplat till tjänsten 

mobilt arbetssätt. 

Verksamheten har också identifierat ett antal förbättringsbehov kopplat till tjänsten för 

mobilt arbetssätt (hela tjänsten innefattande säkerhetslösning SITHS, Tactivo-skal, 

Treserva-app, funktionalitet i stadens appar ) som Intraservice analyserar och arbetar 

vidare med. 

Digitalt tränings- och instruktionsverktyg förstudien görs enligt plan och klar 30 

september. 

LOV daglig verksamhet genomfört med en någont förskjuten tidplan på grund av 

politiska beslut. 

Nytt hälso- och sjukvårds system (ViGo) håller på att avslutas och handlingsplan för 

fortsättningen tas fram och ersättningslösningar undersöks. 

Digitalt fadersskap för familjerätten blir klart 2019. 

Lösningen för ett ickevals alternativ LOV, är färdig och klar för start 1 januari 2020. 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Området har en prognos på ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Överskottet beror bland 
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annat på förskjuten tidplan för införande av e-tjänster inom IFO. Samt att Individens 

behov i centrum IBIC nu har en ny planeringsledare och utbildningar försköts till hösten 

efter dialog med verksamheten. Detta gör att beviljade medel inte används fullt ut som 

planerat. 

 

För två av intiativen har en enklare lösning valts tillsammans med verksamheten i 

förhållande till ursprunglig beräkning. 

PluGo planerings- opch uppföljningsystem för boendestöd och personlig assistans, har 

kraftig minskade personalkostnader samt att personlig assistans projektet är satt på paus. 

Nytt ställningstagande av styrgruppen efter sommaren. 

 

Digitalt träningsverktyg för hälso- och sjukvården görs som en förstudie nu när 

införandet av hälso- och sjukvårdssystem är stoppat. 

 

Medel i tjänsteplan för LOV daglig verksamhet saknas 2019, beräknad kostnad 1,5 

miljoner kronor, som omfördelas inom tjänsteplan. 

Vidmakthållandet har en prognos på plus minus noll. 

3.9 Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 

Utvecklingsinitiativ under 2019 är 

 tjänster för bokning- och bidragsprocesser 

 tjänster för internservice, en ny måltidstjänst 

 tjänster för internservice, förstudie lokalvård, service och felanmälan 

 tjänster för kultur och fritid, instrumentförrådet 

 fördstudie och beredningspotter för internservice samt för kultur och fritid. 

  

Tjänster för bokning och bidrag 

 

 Projekt Bokning- och bidragsprocesser 

 

Det övergripande målet är att tjänsterna gör det enklare för 

föreningar, boende, besökare och företag att boka kommunala 

lokaler och anläggningar samt att söka bidrag. Projektet ska 

stödja och samordna berörda förvaltningar i Göteborgs Stad vid 

införande av nya digitaliserade boknings- och 

bidragsprocesser/tjänster. 

 

Projektet utvecklar och levererar kommungemensamma tjänster 

för kulturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, 

social resurs samt kultur och fritidsverksamheterna inom 

stadsdelarna samtidigt som det följer och deltar i arbetet med 

upphandlar ett ramavtal för digitala tjänster för bokning av 

lokaler och anläggningar samt bidrag som drivs av SKL och 

planeras klart juli 2019. 
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Lokala projektet för Göteborgs Stad är i fas 1 som fokuserar på 

behovsinventering internt och externt, processutveckling samt 

förändringsledning med förberedelser för genomförande i 

avvaktan SKL/SKI. 

 

 

 

Tjänster för intern service 

 

 Ny måltidstjänst 

 

Nya tjänster för måltidsverksamhet ska leda till en effektiv 

tjänst som stödjer 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. 

 

Utöver Måltidsverksamehterna ska tänsterna innefatta 

intressenter inom måltidsverksamhet, IFO, ÄO samt inom 

skolförvatningarna. 

 

Projekt för upphandling av nytt administrativt stöd för 

måltidsverksamhet startade i april 2019, tre månader efter 

planerad start. Förseningen beror på omprioritering inom 

portföljerna Utbildning och Kultur och Fritid samt Service där 

tilltänkt projektledare för måltidsprojektet gått in och drivit 

pådående projekt för Lärmiljö då denna riskerade tappa 

utvecklingsfart. 

 

Först fasen i projektet är nu igång och uppstart med styr- och 

projektgrupp sker inför och strax efter sommaren. 

 

 Förstudie Lokalvård, service och felanmälan 

 

Idag sakans komungemesamma tjänster för lokalvård, service 

och felanmälan inom Interservice och det finns flertalet olika 

IT-stöd som stödjer dessa processer. Det finns ett uttryckt 

behov att säkerställa likvärdig och jämlik service i staden 

utifrån fasställda processer, riktlinjer, lagtiftning och 

övernskommelser, därför initeras förstudien. Instyrning av 

förstudien kommer fortsatt att ske under hösten och 
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portföljledare och tjänsteansvarig arbetar tillsammans med att 

utveckla krav- och beredningsprocesserna för att säkerställa en 

hög kvaliet på instyrda initativ. 

 

 

 

Tjänster för kultur och fritid 

 

 

 Kulturskolans Instrumentförråd 

Projektet ska förse kulturskolan med ett system där elever, vårdnadshavare och 

kulturskolor på ett säkert, effektivt och enkelt sätt kan boka instrument och betala 

instrumenthyra. En mindre förstudie sker samtidigt som instrumentförrådets processer 

utvecklas av SLK. Förstudien ska ligga till grund för fas 1 i projektet som startar i höst. 

  Förstudiepotter för internservice samt kultur och fritid 

För att höja kvalitén på underlag för beslut och instyrning är det avsatt en ekonomisk 

pott. Denna är planerad att nytjas vid ytterligare beredningar av behov från 

verksamheten. 

  

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Utveckling: 

 Tjänster för bokning- och bidragsprocesser: prognosen i förhållande till 

budget går enligt plan. Eventuella korrigeringar i prognos kan komma att ske 

utifrån SKL/SKI beslut om ramavtal. 

 Tjänster för Internservice, en ny måltidstjänst: prognosen för 2019 har sänkts 

från 0,5 till 0,43 miljoner kronor i och med en försenad start. TP2020 tar höjd i 

prognosen för eventuella förskjutna kostnader på grund av den försenade starten. 

Även viss omfördelning mellan förstudiepotter för Internservice är möjlig om 

detta beslutas av Tjänsteforum. 

 Tjänster för Internservice, förstudie lokalvård, service och felanmälan: 

prognos kvarstår enligt TP2019, ingen kostnad finns då initativet styrs in. 

 Tjänster för kultur och fritid, Kulturskolans instrumentförråd: prognos 

kvarstår enligt TP19. 

 Förstudiepotter för internservice samt kultur och fritid: prognos kvarstår 

enligt TP19. 

Vidmakthållande: 

 Måltidstjänst: dragit ner konsultkostnaden på grund av att utvecklingprojekt har 

startat för att byta ut måltidstjänsten. Lägre intäkt från tjänsteplan på grund av 

försening i utvecklingsprojektet och högre personalkostnader på grund av 

lönerevision över snitt, omfördelning av personalkostnader som ej direkt är 

kopplade till måltidstjänsterna har skett vilket påverkar samtliga tjänster. 

 

 E-tjänst för Kulturskolans aministrativa processer: Denna post återfinns 

inom portfölj Utbildning och Procapita-kostnaderna som idag faktureras till 
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skolförvaltningarna. Detta har lyfts flera gånger. Tillägg från ekonomieneheten: 

ändringar kom inte med i denna uppdatering av uppföljningsmodulen/tjänsterna.  

  


