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Beslutsunderlag 
förändringsinsats 
 

1 Sammanfattning 
Uppdraget är att synliggöra förmåner och förenkla administrationen av hela 

eller delar av förmånerna för hela staden, både förvaltningar och bolag.  

Ett av två alternativ är att synliggöra de förmåner som är gemensamma för 

stadens förvaltningar på intranätet och att upphandla en digital lösning för 

friskvårdsadministration. Det skulle ge ett gemensamt synliggörande för stadens 

förvaltningar men innebära svårigheter att även omfatta bolagen. En digital 

friskvårdslösning skulle kunna appliceras på samtliga förvaltningar och bolag. 

På sikt kan tekniska lösningar tas fram för förenklad administration av andra 

delar av personalförmåner på Intraservice. Dock finns det risk att de endast 

fungerar för de som har lönesystemet Personec. Inledningsvis skulle övrig 

administration av förmåner förbli som den är idag och hanteras av förvaltningar 

och bolag själva. Ett strategiskt mål som detta bidrar till är att öka 

tillgängligheten på friskvårdsbidraget och på sikt leda till förbättrad hälsa hos 

stadens medarbetare. Ett annat strategiskt mål som detta bidrar till är effektiv 

och förenklad administration då administrationen av friskvårdsbidrag helt skulle 

försvinna från chefer och administratörer. 

Det andra alternativet är att upphandla en leverantör av en komplett 

förmånsportal som synliggör och administrerar alla förmåner för både 

förvaltningar och bolag. Det skulle omgående ge ett gemensamt synliggörande 

och en möjlighet att likställa och utveckla stadens utbud av förmåner i en takt 

som bedöms lämplig. En leverantör som synliggör och administrerar samtliga 

förmåner skulle bidra till ytterligare strategiska mål förutom förbättrad hälsa 

och förenklad administration. Det skulle frigöra tid från administration av alla 

förmåner och ha möjlighet till fler tjänster. Det skulle också bidra till att stärka 

vårt varumärke och bli en mer attraktiv arbetsgivare både för befintlig personal 

och framtida medarbetare. En komplett förmånsportal är också ett led i arbetet 

med att digitalisera stadens verksamheter.  

Ett eget synliggörande tillsammans med en digital friskvårdsadministration har 

en betydligt lägre kostnadsbild än en komplett förmånsportal. Målet uppnås 

delvis och vi har möjlighet att arbeta vidare själva inom staden med utbudet av 

förmåner. Å andra sidan så ger den kompletta förmånsportalen mer värde i form 

av frigjord tid, modernt och samlat synliggörande samt utökat utbud av 

förmåner som i sin tur har potential att ge effekter som nöjdare medarbetare, 

lägre personalomsättning och lättare att rekrytera nya medarbetare. Därför 

rekommenderas att projektet arbetar vidare mot att en förmånsportal ska införas 

som en kommungemensam tjänst. 
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2 Inledning 

2.1 Uppdrag 
Uppdraget är att ta fram en tjänst för staden som synliggör och administrerar 

personalförmåner på ett attraktivt och effektivt sätt.  

2.2 Syfte 
Syftet är att ge underlag för att välja mellan två olika alternativ. Alternativ 1 är 

att synliggöra personalförmåner på en stadengemensam intranätsida och införa 

en förenklad digital friskvårdsadministration. Alternativ 2 är att upphandla en 

förmånsportal för att digitalisera och effektivisera administrationen av alla 

personalförmåner. 

2.3 Avgränsningar 
Projektet har utrett och konkretiserat önskemål om förmånsinnehåll från en 

tidigare gjord workshop med hr-chefer och fackliga representanter. 

Utredningarna har visat att vi som arbetsgivare inte kan erbjuda sjukvård eller 

teckna avtal om rabatter med varken interna eller externa aktörer. Därför har 

projektet avgränsats till att arbeta med lösningar för befintliga och möjliga 

kostnadsneutrala förmåner utifrån gällande skatteregler.  

 

 

3 Motiv till förändringsinsats 

3.1 Behov 
Beslut från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om att likställa och 

utveckla personalförmånerna för stadens förvaltningar och bolag ledde till 

uppdrag från Stadsledningskontoret till Intraservice.  

Besluten grundas på behov med koppling till flera av stadens strategiska mål: 

• Bli en mer attraktiv arbetsgivare 

Staden behöver stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att bli en attraktiv 

arbetsgivare för befintlig och framtida personal. Detta styrks av statistik om 

stadens rekryteringsarbete som visar att vi har allt färre externa sökande till våra 
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lediga tjänster. Genom att synliggöra personalförmåner på ett samlat sätt blir 

erbjudandet tydligare för befintliga och framtida medarbetare.  

• Öka hälsan hos stadens medarbetare 

När det gäller att öka hälsan kan en tydligare presentation och enklare 

administration bidra till att fler medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget och 

andra förmåner och stärker sin hälsa vilket förväntas ge en minskning av den 

totala sjukfrånvaron på sikt.  

• Effektivisera servicen för att underlätta för chefer 

Många av stadens chefer har hög arbetsbelastning och behov av administrativt 

stöd och avlastning. En modern teknisk lösning för hantering av förmåner skulle 

kunna avlasta både i kommunikationen, upprätthållande av regelverk och 

administration och spara många timmars arbete för framförallt chefer men också 

hr-specialister, administratörer och samtliga medarbetare.  

• Digitalisering 

Ett gemensamt synliggörande och effektivare administration av 

personalförmåner är också ett led i arbetet med att digitalisera för att bli 

effektivare och minska kostnaderna för administration.  

  

3.2 Krav 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktige har beslutat att likställa och 

utveckla personalförmånerna. För att kunna synliggöra dem enhetligt för 

stadens förvaltningar och bolag krävs det en lösning som fungerar för olika 

förmånserbjudanden, olika IT-plattformar och olika lönesystem.  

Det krävs att vi som arbetsgivare förhåller oss till Skatteverkets regler om 

förmånsbeskattning när vi utformar innehåll och teknisk lösning för stadens 

personalförmåner.   

 

3.3 Risker 

3.3.1 Ett eget synliggörande på intranätet i kombination med 

en digital friskvårdsadministration innebär följande 

risker  

 

 

• En risk som kan påverka verksamheternas budget är att uttaget av 

friskvårdsbidrag kan öka när det görs mer lättillgängligt. 
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• Tjänsten blir inte tillgänglig för bolagen på grund av olika digitala 

plattformar och olika lönesystem. För detta finns ingen åtgärd inom 

projektet utan det får hanteras i ett fortsatt arbete med att likställa system 

och skapa förutsättningar för gemensamma kommunikationsplattformar för 

förvaltningar och bolag. 

• Alla förvaltningar ändrar inte sina rutiner utan fortsätter med manuell 

hantering och egna lösningar. Det kan åtgärdas genom kommunikation och 

uppföljning. 

• Som helhet upplevs lösningen inte ge någon större effektivisering för chefer 

då delar av administrationen kvarstår hos förvaltningarna själva. 

• Risk finns att ett eget synliggörande inte har någon större effekt när det 

gäller att bli en mer attraktiv arbetsgivare.  

• Leverantören gör oss besvikna avseende service och utveckling. Åtgärdas 

genom att säkerställa kraven inför upphandling och avtal. 

• Medarbetare förväntar sig fler förmåner. Åtgärdas genom noggrant arbete 

med kommunikation och förankring. 

• Innehållet kanske inte stämmer med våra värderingar som arbetsgivare. 

Åtgärdas genom medvetet strategiskt arbete och kommunikation med 

leverantör. 

 

 

3.3.2 En förmånsportal från en extern leverantör innebär 

följande risker 

 

• En risk som kan påverka verksamheternas budget är att uttaget av 

friskvårdsbidrag kan öka när det görs mer lättillgängligt. 

• Leverantören gör oss besvikna avseende service och utveckling. 

Åtgärdas genom att säkerställa kraven inför upphandling och avtal. 

• Medarbetare förväntar sig fler förmåner. Åtgärdas genom noggrant 

arbete med kommunikation och förankring. 

• Innehållet kanske inte stämmer med våra värderingar som arbetsgivare. 

Åtgärdas genom medvetet strategiskt arbete och kommunikation med 

leverantör. 

• Det kan finnas verksamheter som inte ändrar informationen på sina 

interna intranät eller tar bort gamla rutiner. Förebyggs och åtgärdas 

genom projektets kommunikationsarbete och uppföljning efter 

införandet.  

• En förmånsportal innebär en ekonomisk risk. Den kostnads- och 

nyttoanalys som gjorts visar på en balans mellan kostnad och direkt 

nytta samt stor potential i strategisk nytta. 
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3.3.3 Ett eget centralt synliggörande av förmåner och 

förenklad administration ger följande möjligheter 

• Avlasta förvaltningar och bolag med samordnad kommunikation kring 

våra personalförmåner så att de slipper ha egen information om 

gemensamma förmåner. 

• Effektivisera friskvårdadministrationen så att friskvårdsbidraget blir 

mer lättillgängligt för medarbetarna och chef/administratör avlastas. 

 

3.3.4 En förmånsportal från en extern leverantör ger följande 

möjlighet 

• Digitalisering inte bara av förmåner utan en stor del av hr-

administrationen.  

• Frigjord arbetstid från att söka information och administrera 

personalförmåner.  

• Möjlighet för chefer att minska tiden vid datorn och istället arbeta med 

mer värdeskapande uppgifter. 

• Ökat utbud av förmåner som exempelvis rabatter och tjänster mot 

löneavdrag som vi inte själva kan erbjuda som arbetsgivare.  

• Nya kraftfulla verktyg för employer branding och rekrytering.  

• En likställd presentation för hela staden med möjlighet att anpassa 

innehållet för respektive förvaltning och bolag under tiden som vi 

arbetar vidare med att likställa förmånerna. 

3.4 Problem 

I dagsläget är arbetsgivarens information om förmåner spridd på olika platser, 

otydlig och olika då den hanteras av respektive förvaltning och bolag själva. 

Chefer och HR-medarbetare gör mycket manuellt arbete både när det gäller 

information, kommunikation och administration avseende personalförmåner. 

Många av stadens 55 000 medarbetare och chefer men också potentiella 

framtida medarbetare känner inte till alla förmåner som finns och uppskattar 

inte de förmåner som erbjuds av Göteborgs Stad som arbetsgivare. 

Förmånserbjudandet är på många håll begränsat till minsta möjliga medan det är 

mer generöst på andra håll vilket uppfattas som orättvist. Politiken har tydligt 

uttalat att förmånerna ska likställas. Förvaltningar och bolag uttrycker behov av 

moderna och attraktiva förmåner för att säkerställa sin kompetensförsörjning. 

I samband med organisationsförändringen som pågår då stadsdelarnas förskole- 

och grundskoleverksamheter bildar nya fackförvaltningar påverkas 

sammansättningen av personal i både stadsdelar och de nya förvaltningarna. Det 

kräver effektivisering av helheten av det administrativa arbetet.  
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3.5 Strategisk betydelse 

Ett stadengemensamt synliggörande och en förenklad administration av 

förmåner skulle bidra till att Göteborgs Stad blev en mer attraktiv arbetsgivare. 

En digital och förenklad friskvårdsadministration skulle bidra till att fler tog del 

av erbjudandet och på så vis leda till ökad hälsa hos medarbetarna. Med en 

komplett förmånsportal från en leverantör skulle vi också uppnå stor 

effektivisering i administration och avlastning för stadens chefer samt ta ett steg 

mot målet att digitalisera staden. Förmånsportalen bidrar därför till följande fyra 

strategiska mål. 

• Enkel och effektiv service som underlättar för chefer och medarbetare 

• Digitalisering 

• Förbättrad hälsa 

• Attraktiv arbetsgivare 

3.6 Effektkedja 

 

Effektkedjan visar vad en förmånsportal (möjliggöraren) kräver för 

utvecklingsinsatser och förändringar för att uppfylla de konkreta nyttor som 

bidrar till de fyra strategiska målen.  

Utvecklingsinsatser är:  

• säkerställande av tekniska förutsättningar,  

• uppsättning av regelverk,  

• kommunikationsinsatser,  

• tjänstebeskrivning,  
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• analys av behov och kravspecifikation,  

• processbeskrivning,  

• upphandlingsarbete,  

• analys av säkerheten av informationshantering samt 

• avtal med bolag och överenskommelser med förvaltningar som ska nyttja 

tjänsten. 

Förändringsinsatser som behöver göras är: 

• Framtagning av en stadengemensam presentation av förmåner 

• Införande av en teknisk helhetslösning 

• Förändring av arbetsprocesserna 

• Introduktionsmaterial för alla samt för nyanställda 

• Förändring av supportprocessen kring förmåner 

Nyttor som uppstår är: 

• Frigjord arbetstid och mindre administration för chefer och medarbetare 

• Ökad kvalitet i uppföljning  

• Förbättrad upplevelse för medarbetare 

• Nöjdare medarbetare och minskad personalomsättning 

• Ökad tydlighet och enhetlighet – en känsla av en stad 

• Fler medarbetare nyttjar friskvårdsbidrag och andra förmåner 

• Minskad sjukfrånvaro 

De strategiska målen som detta bidrar till beskrivs i ovanstående avsnitt. 

4 Förändringsinsats för att nå 
specificerade nyttor 

4.1 Intressenter och målgrupper 
 

# Identifierade intressenter 
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1 Medarbetare   x  x  x  Alla som deltagit i analyser och 

undersökningar är också 

medarbetare. Vi har också tagit 

referenser hos andra användare 
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# Identifierade intressenter 
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av digitala lösningar för friskvård 

och förmåner. 

2 Chefer   x   x x  Flertalet chefer har deltagit i de 

analyser och undersökningar som 

gjorts. Vi har också tagit 

referenser hos andra användare 

av digitala lösningar för friskvård 

och förmåner. 

.. HR/administratörer   x   x x  Flertalet HR-specialister och 

administratörer har deltagit i de 

analyser och undersökningar som 

gjorts. Vi har också tagit 

referenser hos andra användare 

av digitala lösningar för friskvård 

och förmåner. 

 

4.2 Förändringsinsats alternativ 1: eget 
synliggörande och köpt 
friskvårdsadministration 
 

4.2.1 Verksamhet (tjänster, processer, funktioner, 

organisation) 

Förändringen omfattar alla stadens förvaltningar. Intraservice skapar och 

administrerar en gemensam sida där de förmåner som är gemensamma 

synliggörs för alla verksamheter. Tills utbudet är mer likställt behöver de flesta 

förvaltningar också ha en egen information och kommunikation om det utbud 

och tillämpningar som är specifikt hos dem.  En digital friskvårdsadministrativ 

lösning tillhandahålls samtliga medarbetare i både förvaltningar och bolag via 

en länk på intranätet. Det avlastar samtliga chefer och medarbetare i staden från 

informationssökning och manuell hantering av friskvårdkvitton. 

Friskvårdsbidraget blir mer tillgängligt via dator och mobiltelefon och kan 

utnyttjas utan att göra ett eget utlägg. 



 

Beslutsunderlag förändringsinsats 12 (17) 

Synliggöra och administrera förmåner  

Göteborgs Stad, Intraservice 2018-04-25 

 

4.2.2 IT-lösning (applikation, information, integration, teknik) 

Intranätet behöver en ny sida för presentation av förmåner och länkar till 

formulär. Sidan behöver vara tillgänglig för så många förvaltningar och bolag 

som möjligt. Den digitala friskvårdslösningen kräver filöverföring mellan 

lönesystemet och leverantören. Den digitala friskvårdslösningen behöver också 

en länk på den nya förmånssidan. 

4.2.3 Identifierade beroenden 

Inför framtagandet av en ny sida på intranätet behöver vi känna till hur den ska 

förhålla sig till de projekt som pågår parallellt med detta: den övriga hr-

kommunikationen och arbetet med det digitala navet. Alla förvaltningar och 

bolag behöver rensa bort inaktuell information på sina egna sidor och uppdatera 

sina rutiner. 

4.3 Förändringsinsats alternativ 2: komplett 
förmånsportal 

4.3.1 Verksamhet 

Förändringen omfattar alla stadens förvaltningar och bolag. En förmånsportal 

upphandlas och implementeras av Intraservice i samråd med SLK. Ett centralt 

regelverk utifrån de kollektivavtal och policies som gäller upprättas i samband 

med införandet för att hantera likställda förmåner och gemensam 

administration. Regelverk och utseende kan anpassas till respektive förvaltnings 

och bolags behov enligt överenskommelse. Efter implementering blir 

förmånsportalen tillgänglig för chefer och medarbetare via Intranätet. 

Förvaltningar och bolag ser över sina dokument, rutiner och processer utifrån 

att administrationen förenklats. Information och support förstärks i samband 

med införandet för att ge en trygg övergång.  

 

4.3.2 IT-lösning 

En förmånsportal ska ha integration mot de olika lönesystem som förekommer i 

staden. Den behöver sättas upp så att den integreras på stadens Intranät och blir 

tillgänglig för samtliga förvaltningar och bolag. Vi kan behöva skjuta ut en app 

till tjänstemobiler.  
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4.3.3 Identifierade beroenden 

Vi behöver samordna införandet av en förmånsportal med det övergripande 

utvecklingsarbetet med Intranät och HR-kommunikation så att ingången till 

portalen hamnar på en lämplig plats. 

4.4 Nollalternativ 

Om vi inte gör någon förändring av hur vi synliggör och administrerar 

personalförmåner finns det risk att konsekvenserna blir: 

• Fortsatta och svårare utmaningar att behålla och rekrytera de 

kompetenser som behövs för att utveckla Göteborg och servicen till 

medborgarna. 

• Fortsatt lågt uttag av friskvårdsbidrag. 

• Fortsatt stigande sjuktal på grund av ohälsa hos medarbetare. 

• Fortsatt hög belastning på chefer vilket kan leda till sjukdom och 

svårigheter att rekrytera nya chefer. 

• Fortsatt manuell och gammalmodig administration som tar mycket tid 

och kräver specialiserade administratörer. 

5 Kostnads/nyttoanalys 
Båda alternativen innebär en uppskattad fördubbling av uttag av 

friskvårdsbidrag. År 2017 togs 31 procent (17,8 miljoner kronor) av 

friskvårdsbidraget ut i förvaltningarna. Vid införande av en digital lösning för 

friskvård blir bidraget mer lättillgängligt och beräknas plana ut på 60-70 procent 

(60 % motsvarar ca 34 miljoner kronor). 

En kostnads- och nyttoanalys är gjord för de båda alternativen (se bilaga till 

detta dokument).  Nyttorna som är desamma som beskrivits i avsnitt 3.7 om 

effektkedjan realiseras i förvaltningar och bolag. De blå staplarna i diagrammen 

här nedan är den uppskattade kostnaden. De gröna nyttorna är säkra och utgörs 

av tidsbesparing. De gula nyttorna är en marginal som blir grön och säker när 

ett införande av nytt arbetssätt lyckats. Den största (röda) delen av nyttorna är 

kvalitativa och kan ses som en potential då de bidrar till långsiktiga strategiska 

mål och därför inte går att mäta på kort sikt. Nyttoperioden beräknas till de tre 

första åren, därefter bör den totala nyttan ha hämtats hem i förvaltningar och 

bolag. Tabellerna här nedan visar beräkning av både nyttoperiod och tiden 

därefter.  
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5.1 Alternativ 1 Eget synliggörande + 
friskvårdsadministration 
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5.2 Alternativ 2 Förmånsportal 

 

 

 

6 Finansieringsform 
Projektet finansieras genom stadens Tjänsteplan för HR-tjänster. Förvaltning av 

tjänsten kommer att nomineras till kommungemensam intern tjänst och 

finansieras enligt ekonomimodellen. 
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Kons 

Sann 

1 

2 

3 

4 

7 Hinder, risk- och 
komplexitetsanalyser 

7.1 Identifierade risker 
Metoden som används kallas för Minirisk och innebär att varje risk åsätts ett 

riskvärde samt planerade åtgärder för att förmildra eller eliminera risken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Beskrivning av identifierad risk Hantering av risk 

1 En egen intranätsida blir inte tillgänglig 

för bolagen.  

Nytt projekt för att utreda och skapa 

förutsättningar för gemensamt intranät. 

2 En egen intranätsida riskerar att inte ge 

några stora effekter avseende attraktiv 

arbetsgivare eller effektivisering för 

chefer. 

Strategiskt arbete med andra insatser för att 

bli en attraktiv arbetsgivare. Chefer får 

fortsätta manuellt arbete med 

administration. 

3 Alla ändrar inte sina rutiner utan 

fortsätter med manuell hantering. 

Kommunikation, information, stöd och 

uppföljning. 

4 Medarbetare förväntar sig fler nya 

förmåner med ett nytt synliggörande. 

Kommunikation, tydlighet, information och 

fortsatt utvecklingsarbete med 

förmånsutbud. 

 

 

 

7.2 Samlad bedömning 

De nyttor som båda alternativen medför kommer med säkerhet att realiseras 

efter implementeringsperiod. Alternativ 1, den egna intranätsidan och digitala 

friskvårdslösningen kommer att realisera en effektivisering av 

friskvårdsadministrationen omgående men kräver mer långsiktigt arbete både på 

strategisk och operativ nivå när det gäller andra förmåner. Alternativ 2 kommer 

snabbt att realisera en effektivisering av administrationen av friskvård, 
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Västtrafikkort, cykelförmån och nya förmåner samt annan administration som 

exempelvis beställning av terminalglasögon. De kvalitativa nyttorna som ökad 

hälsa och attraktiv arbetsgivare (förbättrat arbetsgivarvarumärke) realiseras på 

längre sikt. 

8 Införande och ägarskap 

8.1 Införandestrategi 

Nyttorna effektivisering och digitalisering realiseras då chefer och hr-

specialister samt administratörer får avlastning och kan använda sin arbetstid till 

mer värdeskapande uppgifter. Nyttan ökad hälsa realiseras på längre sikt då fler 

medarbetare använder friskvårdsmöjligheterna och mår bättre och får minskad 

sjukfrånvaro. Nyttan attraktiv arbetsgivare (förbättrat arbetsgivarvarumärke) 

realiseras på sikt när en förmånsportal används som marknadsföring för 

potentiella medarbetare samt våra befintliga medarbetare får en tydligare bild 

och ökad nöjdhet med de förmåner som vi erbjuder. 

8.2 Tidsramar 
Införandet av ett gemensamt synliggörande och förenklad administration 

beräknas kunna ske våren 2019. Effektiviserad administration och digitalisering 

realiseras omgående med en uppskattad övergångstid på ca ett år. De 

långsiktiga nyttorna ökad hälsa och mer attraktiv arbetsgivare realiseras inom 

en treårsperiod efter införandet av den nya lösningen. 

8.3 Ägarskap 
Ägarskap av det gemensamma synliggörandet och den förenklade 

administrationen av förmåner hanteras i Tjänsteplan HR 2019-2021. 

9 Förslag till beslut 
Förslaget är att införa en förmånsportal. En förmånsportal är en heltäckande 

tjänst som ger en potential av såväl effektivisering, digitalisering som stärkt 

arbetsgivarvarumärke som är strategiska mål för staden. Det är möjligt att införa 

en förmånsportal direkt efter en upphandling och förberedelse för att omfatta 

alla stadens verksamheter, även bolagen och även de verksamheter som har 

andra lönesystem.  


