
Förvaltningsplan för 2020   
Uppföljning av inköp – intern tjänst   
Julia Björk   
2019-11-22   
Utgåva: 1.0   
   

 

   

  
Filnamn: Förvaltningsplan för 2020 - Stöd vid uppföljning av inköp 
slutversion.docx 

www.goteborg.se 

   Sida: 1 (15) 
 

Förvaltningsplan för 2020 
Stöd vid uppföljning av inköp  

Förvaltningsplan är ett dokument som utgör förvaltningsorganisationens operativa 

styrinstrument för en avgränsad period. Förvaltningsplanen kompletteras med avtal för 

stadens bolag och överenskommelser för stadens förvaltningar.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och målgrupp 
Syftet med förvaltningsplanen för tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp är att klargöra vad som 

ska omhändertas i förvaltningsarbetet och hur förvaltningen ska utföras och styras. 

Förvaltningsplanen är det operativa styrdokumentet för Stöd vid uppföljning av inköp.  

 

Målgrupp för dokumentet är de som ansvarar för och de som bedriver förvaltningen av tjänsten 

Stöd vid uppföljning av inköp. Dokumentet ägs av Intraservice förvaltningsledare/ enhetschef 

och förvaltas av systemförvaltarna för KMD Inköpsanalys.  

 

Dokumentet förankras med representanter från Inköps- och upphandlingsförvaltningen. 

 

1.2 Bakgrund 
KMD Inköpsanalys är ett it-stöd som erbjuds som en intern tjänst för medarbetare med inköps- 

och uppföljningsansvar, tjänsten heter Stöd vid uppföljning av inköp. 

Förvaltningsorganisationen för Stöd vid uppföljning av inköp ska upprätthålla stabil 

funktionalitet för användarna, ge användarsupport i tekniska frågor och agera verksamhetens 

beställare av ny/ förändrad funktionalitet gentemot systemleverantören.  

 

2018 upphandlades verktyget KMD Inköpsanalys av Inköp- och upphandlingsförvaltningen 

(nedan INK). Under 2019 har KMD Inköpsanalys implementeras hos INK. Samtidigt pågick ett 

införandeprojekt inom Intraservice för att överta KMD Inköpsanalys och tillgängliggöra it-stödet 

till fler förvaltningar och bolag i staden. Under 2020 kommer avtalet överflyttas från INK till 

Intraservice och INK blir i och med detta en kund till Intraservice. Utöver det kommer 2–3 PoC-

/ pilotkunder anslutas under 2020.   

1.3 Förvaltningsperiod 
Förvaltningsplanen gäller för perioden 2020-04-01 – 2020-12-31. Under denna period är det 

planerat att Intraservice kommer att ha PoC-/ pilotkunder. 
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2 Förvaltningsobjekt 
Förvaltningsobjektet utgör det som förvaltas inom ett visst förvaltningsuppdrag, i detta fall KMD 

Inköpsanalys.   

2.1 Objektverksamhet och kärnverksamhet 
Objektverksamhet beskriver kärnverksamheten i förvaltningsobjektet. Kärnverksamheten i 

detta fall är att möjliggöra följande aktiviteter:  

• Uppföljning av inköp 

o Vad köps? 

o För hur mycket? 

o Från vem/ vilket avtal? 

o På vilket sätt? 

• Identifiera förbättringsmöjligheter och besparingspotential 

• Driva kategoristyrt inköpsbeteende 

 

Resultatet av aktiviteterna inom tjänsten är: 

• Kunskap/ kontroll av verksamhetens spend 

• Tillförlitligt underlag i form av inköpsanalysrapporter 

• Uppföljning avtalstrohet  

• Uppföljning miljömål 

• Uppfylla/ följa Göteborgs Stads policies för inköp 

 

2.2 Förvaltningsprodukter 
För att möjliggöra leverans av ovan nämnda kärnverksamhet/ aktiviteter krävs ett antal 

förvaltningsprodukter. En förvaltningsprodukt är den samlade leveransen från tjänsten Stöd vid 

uppföljning av inköp. Förvaltningsprodukten är uppbyggd av verksamhets- och IT-

komponenter.  

 

Följande verksamhetskomponenter krävs till objektverksamheten (Tabell 1). 

 
Tabell 1 Översikt av verksamhetskomponenter och beskrivning. 

Verksamhetskomponent Beskrivning  

Utbildningar Hänvisar till Utbildningsplanen 

Behörighetsinstruktion Hänvisar till Tjänstekatalogen 

Servicenivå och tillgänglighet Hänvisar till Tjänstekatalogen  

Intresseanmälan till tjänsten Stöd vid uppföljning 

av inköp 

Hänvisar till Tjänstekatalogen  

Support it-stöd KMD Inköpsanalys - support via 

telefon 

Kontakt via Intraservice support via 

supporttelefon och ärende skapas/ hanteras i 

ServiceNow 

Support it-stöd KMD Inköpsanalys – support via 

e-post 

Kontakt via Intraservice support och ärende 

skapas/ hanteras i ServiceNow 
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Följande it-komponenter krävs till objektverksamheten (Tabell 2). 

 
Tabell 2 Översikt av it-komponenter och beskrivning. 

IT-komponent Beskrivning 

KMD Inköpsanalys Applikation för uppföljning av inköp, ett intelligent 
kategoriseringsverktyg. 
Integrationer mot UBW och Proceedo. 

Göteborgsklient Klient, vanligtvis arbetsdator tillhandahållen av Göteborgs Stad. 
 

UBW UBW är stadens affärssystem och innehåller bokföringsdata och 
attestled. 
Integrationer mot Proceedo och KMD. 

Proceedo Proceedo är stadens e-handelssystem och innehåller avtal, 
priskataloger och fakturadata. 
Integrationer mot UBW och KMD.  

Webbläsare Applikationen är webbaserad och fungerar på alla webbläsare. 
Applikationer föredrar Chrome som webbläsare.  

Arkitekturbeskrivning Arkitekturell beskrivning och överblick över applikationen och dess 
ingående delar. 

 

2.3 Närliggande förvaltningsobjekt 
Med närliggande objekt avses sådana som förvaltningsobjektet Stöd vid uppföljning av inköp 

är beroende av eller som har beroende till förvaltningsobjektet. Förvaltningsobjektet är inte 

förvaltare av de närliggande objekten, däremot krävs tydliga och överenskomna kontaktytor. 

Följande objekt har identifierats närliggande och beskrivs i tabellen nedan (Tabell 3). 

 
Tabell 3 Beskrivning av närliggande förvaltningsobjekt och beroende. 

 

  

Närliggande förvaltningsobjekt Beskrivning av beroende 

UBW Överföring av bokföringsfiler (intern och extern handel), 
leverantörskontra. Sker 1 ggr/ månad (4:e arbetsdagen). 

Proceedo Överföring av avtalsinformation, priskataloger och 
fakturarader. Idag sker överföring till KMD manuellt. 
Under det första förvaltningsåret kommer arbetet mot 
automatiska överföringar genomföras.  Sker 1 ggr/ 
månad (4:e arbetsdagen). 

ServiceNow, Intraservice support Användarsupport för interna tjänsten Stöd vid uppföljning 
av inköp. 
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3 Aktiviteter och roller i förvaltningen av tjänsten 

3.1 Intraservice aktiviteter i förvaltningen 
 

Intraservice systemförvaltare har inte expertkunskap inom inköp och inköpsanalys utan är 

enbart som tekniskt ansvarig för tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp.  

 

I tabellen nedan (Tabell 4) preciseras förvaltningsverksamhetens aktiviteter. 

 
Tabell 4 Precisering av Intraservice aktiviteter och definition/exempel. 

Aktivitet Definition/ Exempel 

Förvaltning av it-stöd KMD 
Inköpsanalys 

Planerar, styr, följer upp och förbättrar 
förvaltningsverksamhet genom att: 

• Samla inkomna utvecklingsinitiativ från 
verksamheterna för hantering i det gemensamma 
samverkansrådet. 

• Regelbunden uppföljning av avtal och leverans av 
systemleverantören, där bland leverantörens 
servicetider. 

• Ansvara för ett samverkansråd med representanter 
från Intraservice och Inköp- och 
upphandlingsförvaltningen.  

• Ta fram förvaltningsplan. 
 

Användarstöd Stödjer användare i den tekniska leveransen av 
förvaltningsobjektet genom att: 

• Tillsammans med centrala processledare ansluta 
nya kunder. 

• Agera konto- och användaradministratör.  

• Koordinera/besvara tekniska frågor och ta emot 
felanmälan från användare. 

• Koordinera frågor till INK som rör inköp och 
inköpsanalys.  

• Samordna utbildningstillfällen. 
 

Underhåll Stödjer arbetet med att underhålla tjänsten genom att:  

• Felsöka, incidenthantera, problemhantera och 
koordinera. 

• Kontrollera överföring av data genom 
standardkontroller m.m.  
 

Uppdatera 
verksamhetskomponenter 

Ser till att verksamhetskomponenterna är uppdaterade och 
tillgängliga och att behörighetshanteringen är känd. 

Underhåll av central information Exempelvis: 

• Manuell överföring av data från Proceedo till KMD, 
som tillfällig lösning. 

• Underhåll av avtalsfil 
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3.2 Systemleverantörens (KMD) aktiviteter kopplat till tjänsten Stöd vid 

uppföljning av inköp  
 

I tabellen nedan (Tabell  5) preciseras systemleverantörens aktiviteter. 

 
Tabell 5 Precisering av KMD:s aktiviteter och definition/ exempel. 

Aktivitet Definition/ Exempel 

Ansvar kopplat till avtal Systemleverantören har genom tecknat avtal bland annat 
åtagit sig att:   

• Leverantören ansvarar för bokningar av 
avstämningsmöte för uppföljning och 
uppdateringsinformation. 

• Leverantören ansvarar för att kontinuerligt 
tillhandahålla mätningar för servicenivåer. 

• Leverantören möjliggör kontroller genom att 
tillhandahålla data och information. 

• Leverantören tillhandahåller statistik. 

• Leverantören tillhandahåller konsulttjänster vid 

avrop från kund (senior konsult 800kr/h, junior 

600kr/h). 

Utbildning Utbildning hålls av systemleverantören.  

• Leverantören tillhandahåller utbildningsmöjligheter 

vid avrop från kund. 

• Leverantörer tillhandahåller utbildningsmaterial som 

tex. lathundar för analysrapporter. 

Ändringshantering Systemleverantören ansvarar för att testa ändringar av  
it-stöd KMD Inköpsanalys.  
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3.3 Inköp- och upphandlingsförvaltningens aktiviteter kopplat till tjänsten 

Stöd vid uppföljning av inköp 
 

I tabellen nedan (Tabell  6) preciseras Inköp- och upphandlingsförvaltningens aktiviteter. 

 

Inköp- och upphandlingsförvaltningen äger ansvaret för stadens inköpsprocess och har 

expertkunskap inom inköp och inköpsanalys. Inköp och upphandlingsförvaltningen äger inget 

tekniskt ansvar kopplat till tjänsten, men ger användarstöd i frågor kopplat till inköp och 

inköpsanalys.  

 
Tabell 6 Precisering av Inköp- och upphandlingsförvaltningens aktiviteter och definition/ exempel. 

Aktivitet Definition/ Exempel 

Förvaltning av it-stöd KMD 
Inköpsanalys 

Förvaltningens uppdrag och ansvar är: 

• Att förvalta, utveckla och underhålla stadens 
kategoriträd genom att ändra kategoriseringen och 
hantera taxonomin. Inköp- och 
upphandlingsförvaltningen kan föra direkt dialog 
med systemleverantören KMD för kommunikation i 
dessa frågor. 

• Göra eventuella förändringar i analysrapporterna. 
Förvaltningen kan själv bestämma om mindre 
förändringar men förändringar som påverkar 
slutanvändaren beslutas om i samverkansrådet.  

• Ingå som experter i det samverkansråd som 
förvaltningsverksamheten sammankallar till.   

 

Användarstöd INK ger användarstöd genom att: 

• Besvara frågor som rör inköp och inköpsanalys. 

• Löpande utbildningsstöd enligt utrullningsplan 
 

3.4 Samverkansrådets aktiviteter kopplat till tjänsten Stöd vid 

uppföljning av inköp 
 

KMD Inköpsanalys och tjänsten Stöd vi uppföljning av inköp förvaltas av två förvaltningar, dels 

Intraservice och dels Inköp- och upphandlingsförvaltningen. Intraservice uppdrag är att förvalta 

KMD Inköpsanalys och Inköp- och upphandlingsförvaltningen äger ansvaret för stadens 

gemensamma inköpsprocess och inköpsanalys.  

 

Samverkansrådets primära syfte är att skapa ett forum och sätta strukturer kring samarbetet 

mellan de båda förvaltningarna i arbetet att utveckla och navigera framfart av tjänsten och it-

stödet.  

 
I samverkansrådet 2020 ingår följande:  

- Systemförvaltare för KMD Inköpanalys hos Intraservice. 

- Representanter från INK som är väl insatta i arbetet och arbetar med KMD Inköpsanalys.  
- Projektgrupp för utrullningsprojektet (endast under PoC-/ pilotperioden). 
- Vid behov representanter från KMD. 

 
Under pilotåret beräknas samverkansrådet träffas var annan vecka, 2h/ gång, under PoC-/ 
pilotåret bör mötesfrekvensen utvärderas.  
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I tabellen nedan (Tabell  7) preciseras samverkansrådets aktiviteter. 
 

Tabell 7 Precisering samverkansrådets aktiviteter och definition/ exempel. 

Aktivitet Definition/ Exempel 

Ändringshantering Samverkansrådet planerar utveckling av KMD Inköpsanalys 
genom att: 

• Prioritera och hantera inkomna ändring/ 
utvecklingsförslag från verksamheterna.  

• Fördela arbetsuppgifter mellan de båda 
förvaltningarna kopplat till ändring/ utveckling och 
utvecklingsförslag.   

• Genomföra/ utvärdera ändringar i it-stöd KMD 
Inköpsanalysverktyg.  

• Lyfta och presentera större utvecklingsinitiativ till 
partnerforum för beslut. 

Delta i demonstrationer KMD 
Inköpsanalys 

Samverkansrådet kommer tillsammans att demonstrera it-
stödet vid exempelvis: 

• Nätverkesträffar inom staden som samverkansrådet 
bedömer som relevanta att närvara vid 

• Demonstrationer för intresserade kunder (dessa 
hålls max 2 gånger per år i samband med 
möjligheter för nya kunder att ansluta). 

Underhåll Samverkansrådet underhåller it-stödet genom att: 

• Bestämma kontroller som ska genomföras samt 
frekvens av dessa kontroller.  

• Informera varandra om mindre ärenden som sköts 
på respektive förvaltning kopplat till KMD 
Inköpanalys. Ändringar/ ärenden som påverkar 
slutanvändaren ska alltid lyftas i rådet innan denna 
sker.  

Utbildning I mån om behov, tid och möjlighet utvecklar 
samverkansrådet gemensamt:  

• Manualer/ rutiner  

• Utbildningsmaterial till KMD Inköpanalys.  
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3.4.1 Beslutmandat för samverkansrådet 
Då tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp är en intern tjänst ser beslut om utveckling 

annorlunda ut än beslutsgången vid en kommungemensam intern tjänst.  

 

Nedan bild illustrerar hur kunddialogen kring utveckling mynnar upp i partnerforum som är 

beslutfattande. Förklaring av Figur 1Figur 1: 

- Löpande kontakt: Den löpande kontakten med kunderna och systemförvaltarna. Den sker 

frekvent via bland annat ServiceNow. Vissa punkter som tas vidare till Kundmöten och 

andra till Samverkansrådet.  

- Kundmöten: De tillfällen där samverkansrådet träffar användarna. Dessa möten är till för 

uppföljning och information. Eventuella tankar om utveckling och liknande lyfts till 

samverkansrådet. 

- Samverkansråd: Består av stadens ”superanvändare” av it-stöd KMD Inköpsanalys. 

Superanvändarna utgörs av Intraservices systemförvaltare och INK:s inköpsanalytiker, 

rådet prioriterar olika utvecklingsinitiativ. Mindre initiativ genomförs av gruppen och större 

tas med och lyfts för beslut till partnerforum.  

- Partnerforum: Partnerforum utgörs av berörda chefer från tjänstens kundorganisationer. 

De beslutar om vilka utvecklingsinitiativ som ska genomföras. Från Intraservice 

medverkar: enhetschef, verksamhetsområdeschef och tjänsteansvarig. Tjänsteansvariges 

roll är att bevaka huruvida utvecklingsförslagen kan påverka övriga staden. Berör 

utvecklingsförslagen resten av staden behöver de lyftas till tjänsteforum. 

 

  

 

Figur 1 Illustrering av Samverkansråd och kunddialog. 
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4 Mål och budget 

4.1 Förutsättningar för förvaltningsuppdraget  

4.1.1 Övergripande mål och inriktning 
Verksamhetens övergripande mål som tjänsten ska stödja är att: 

• Ändamålsenlig och systematisk uppföljning av inköp 

• Ökad effektivisering inom uppföljningsprocessen 

• Ökad följsamhet till lagar och regler 

• Ökad styrning av inköp  

 

Övergripande mål för förvaltningsobjektet är: 

• Ge stöd till inköps-/ uppföljningsprocessen för stadens verksamheter, det vill säga de 

kunder som använder tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp. 

 
Tabell 8 Stadens styrsystem och dess påverkan på förvaltningsobjektet. 

Styrande dokument Mål/ inriktning som påverkar 
förvaltningsobjektet 

Påverkan 

Göteborgs Stads budget Strategi Styrande  

Nämnden för Intraservice 
inriktningsdokument. 

Riktlinje Styrande 

Göteborgs Stads riktlinjer för 
inköp och upphandling. 

Strategi Är objektets övergripande vision 
och strategi.  

Göteborgs Stads generella 
regler för interna tjänster.  

Riktlinjer Styrande 

Tjänsteplan 2020–2022  
Operativt inköp 

Långsiktig inriktning och mål  Styrande 

Lagar och förordningar Lagen om offentlig 
upphandling (LOU, LUF) 

Styrande 

 

4.1.2 Problem och behov 
Med utgångspunkt i övergripande mål och inriktning har följande problem- och behovsbild 

identifierats för it-verktyget KMD Inköpsanalys: 

• It-stöd KMD Inköpsanalys förvaltas idag av Inköp- och upphandlingsförvaltningen, som 

en del i deras införandeprojekt. Intraservice ska överta förvaltningen och erbjuda 

verktyget som en komponent i en intern tjänst till stadens verksamheter. Därav är 

förvaltningen av KMD Inköpsanalys och interna tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp i 

behov av en förvaltningsplan och förvaltningsorganisation. 

 

4.1.3 Påverkansfaktorer 
Följande kända ändringar kommer att påverka förvaltningen (Tabell 9). 

 
Tabell 9 Tabell över kända påverkansfaktorer och dess påverkan på förvaltningen. 

Projekt/ känd ändring Påverkan 

Uppföljning av inköp – intern 
tjänst 

Orsaker och konsekvenser som kan uppstå under året med PoC-/ 
pilotkunder kan påverka förvaltningen. 
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4.2 Mål och aktivitetsplan för förvaltningsperioden 

4.2.1 Mål för förvaltningsperioden 
Övergripande mål för KMD Inköpsanalys för år 2020 redovisas i tabellen nedan, med delmål 

och resursberäkningar för perioden. Nedbrutet på respektive huvudaktivitet. 

 
Tabell 10 Redovisning av delmål, datum för uppföljning och ansvarig för uppföljning. 

Mål Datum för uppföljning Ansvarig för uppföljning 

Vidareutveckla process för 

inkommande ärenden och behov 

från verksamheten  

 Införandeprojektet 

Uppföljning och utvärdering av 

utbildningsplanen för PoC-/ 

pilotkunder 

 Införandeprojektet 

Uppföljning och utvärdering av 

utrullningsplanen för PoC-/ 

pilotkunder 

 Införandeprojektet 

Se över upplägg för 

användarutbildning 

 Införandeprojektet 

Utvärdera/ uppdatera 

förvaltningsplanen 

 Systemförvaltare 

Utvärdera debiteringsmodell under 

PoC-/ pilotperioden 

 Tjänsteansvarig och 

ekonomiavdelningen på 

Intraservice 

Gemensam struktur för 

användarmöten och samarbetsyta 

 Införandeprojektet 

Gemensam struktur för anslutning 

av nya kunder 

 Systemförvaltare / Central 

processledare 

Tjänstebeskrivning Löpande Systemförvaltare, enhetschef, 

tjänsteansvarig 
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4.2.2 Aktivitetsplan för förvaltningsperiod 
 

Tabell 11 Aktivitetsplan för förvaltningsperiod 

Aktivitet Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

(Intraservices 

övertag av 

system INK)  

x         

Tillträde till it-

stödet, KMD 

Inköpsanalys 

x         

Utbildning 

systemförvaltare 

x   x   x   

Uppstartsmöte 

PoC-/ pilotkunder 

x         

Utbildningstillfälle 

Steg 1 

 x        

Utbildningstillfälle 

Steg 2 

  x       

Användarmöten/ 

uppföljningsmöte 

    x  x  x 

Samverkansråd x x x x x x x x x 

Löpande support x x x x x x x x x 

4.2.3 Planerad tidsåtgång för rollen systemförvaltare, Intraservice 
 
Tabell 12 Planerad tidsåtgång för rollen systemförvaltare, Intraservice 

Aktivitet Tid 

apr 

Tid 

maj 

Tid 

juni 

Tid 

jul 

Tid 

aug 

Tid  

sep 

Tid 

okt 

Tid 

nov 

Tid  

dec 

(Intraservice övertag av system 

INK)  

78h         

Tillträde till it-stödet, KMD 

Inköpsanalys 

8h         

Utbildning systemförvaltare 

(börjar helst under hösten 2019) 

8h   8h   8h   

Samordning av 

utbildningstillfälle Steg 1 

 9h        

Samordning av 

utbildningstillfälle Steg 2 

  9h       

Användarmöte/uppföljningsmöte 

PoC-/ pilotkunder med tid för 

förberedelser och efterarbete 

    9h  9h  9h 

Samverkansråd med tid för 

förberedelser och efterarbete 

6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 

Löpande support, koordinering 

ärendehantering och tid i 

införandet 

 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 

Totalt (369 h/år) 100h 35h 35h 34h 35h 26h 43h 26h 35h 
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4.2.4 Planerad tidsåtgång för inköpsanalytiker INK 
PoC-/pilotkunder kommer få användarstöd och löpande utbildning enligt utrullningsplanen (för 

mer information se Utrullningsplan för 2020 – Stöd vid uppföljning av inköp) av inköpanalytiker 

från INK. Planen för användarstödet kommer att läggas under 2020 i samråd med PoC-

/pilotkunderna för maximal nytta. 

 

4.3 Budget 
Avsnittet beskriver budget för införande projektet 2020 baserat på resursberäkningarna i 

föregående avsnitt (avsnitt 4.2.1). Under 2020 kommer resurserna för systemförvaltare att 

finansieras av införande projektet. För 2021 är det förvaltningen för tjänsten som ska 

budgetera för kostnaden av tjänsten i ordinarie budget. Samtliga kostnader kommer under 

2021 faktureras ut till de kunder som använder tjänsten.  

 
Tabell 13 Redovisning av dedikerade fasta resurser. 

Personella 

resurser 

Datum from Datum tom Procent av tid Beskrivning av arbetsuppgifter 

NN 2020-04-01 2020-12-31 20 % av en 

heltidstjänst  

Systemförvaltning  

NN 2020-04-01 2020-12-31 Se tjänsteplan Centralprocessledare 

NN 2020-04-01 2020-12-31 Se tjänsteplan Projektledare/ 

Projektmedarbetare 

NN 2020-04-01 2020-12-31 Se tjänsteplan Användarstöd INK 

 

Bilaga 
Bilaga 1. Ansvarsträd roller i förvaltningen 


