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1 Bakgrund och samband

1.1 Inledning
Projektets genomförande delas upp i olika faser. Varje fas kommer hanteras med en start och 
ett avslut. Inom projektet ingår att framställa upphandlingsunderlag, upphandla och införa det 
upphandlade IT-stödet.

 Fas 1 Upphandlingsunderlag
 Fas 2 Upphandling
 Fas 3 Införande

Denna projektplan kommer revideras inför varje projektfas och planeras successivt.

1.2 Bakgrund
Det fyraåriga avtalet med Decerno för de ingående delarna i konceptet ”PluGo” (Phoniro och 
Kompanion) löper ut 2021-03-31. Option finns att förlänga avtalet med 1 + 1 år vilket innebär 
att senast 2023-04-01 måste ett nytt avtal finnas på plats.

Dagens system upphandlades och implementerades inom ramen för Attraktiv hemtjänst. 
De övergripande målen i programmet Attraktiv hemtjänst är ökat inflytande och 
självbestämmande för brukarna, ökad tillgänglighet och attraktivare jobb för 
medarbetarna. Attraktiv Hemtjänst sträcker sig fram till och med 2022.

IT-stödet används idag för planering och uppföljning i Hemtjänsten och för Boendestöd. 
Personlig assistans var med i tidigare upphandling men efter bristande funktionalitet vid 
pilotinförandet beslutades att avbryta införandet. Nytt projekt är initierat inom verksamheten 
och kommer tillgodose de specifika behov Personlig assistans har med en koppling till 
Försäkringskassan.
Inom ramen för detta projekt ska det nya IT-stödet ersätta befintligt stöd för planering och 
uppföljning för Hemtjänsten och Boendestöd.

Förvaltningen har omhändertagit flera brister i dagens system efter implementeringen. Dessa 
erfarenheter ska användas vid framtagandet av upphandlingsunderlaget av nytt system. 

Förutsättningarna gällande säkerhet för mobilitet begränsade den tekniska och funktionella 
lösningen vid tiden för införandet. Teknikutvecklingen går snabbt och en översyn av befintlig 
lösning behöver göras. En kartläggning av andra pågående och planerade projekt avseende 
välfärdsteknik, mobilitet och utveckling av verksamheterna ska göras inom ramen för 
förberedelsefasen av projektet då möjligheterna, behoven och nyttan kan ha förändrats sedan 
den tidigare upphandlingen. En omvärldsanalys kommer också att göras för att få förståelse 
för framtida behov.

Vid införandet av IT-stödet skiljde sig arbetsprocesserna mellan stadsdelar, områden och även
mellan enheter i samma områden åt. Ett förändrat arbetssätt var en förutsättning för att 
förverkliga nyttan. En kartläggning och nulägesanalys av de olika enheternas arbetsprocesser 
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behöver göras för att få en enhetlig bild av behovet och för att underlätta implementeringen av 
nytt IT-stöd. 

1.3 Samband med andra organisationer eller projekt
Programmet Attraktiv Hemtjänst sträcker sig fram till och med 2022 och befintligt IT-stöd 
infördes inom ramen för programmet.

För projektet finns följande identifierade samband och beroenden:
 Mobilt arbetssätt
 Treserva (utveckling och förvaltning)
 Timecare (utveckling och förvaltning)
 Ersättningsmodell för hemtjänsten
 Lagar, regelverk och politiska beslut

1.4 Framgångsfaktorer
Projektets framgångsfaktorer har tagits fram genom en genomlysning av det tidigare projektets
utmaningar och framgångar.

1.4.1 Fas 1 Upphandlingsunderlag
För fas 1 är följande framgångsfaktorer identifierade.

 Välja en upphandlingsstrategi som inte äventyrar tidplanen men som ger ett fullgott 
resultat.

 Samla bred kunskap tidigt för att definiera behoven och sammanställa de krav som är 
nödvändiga för att få ett smidigt införande och ett IT-stöd som skapar den nytta som 
verksamheterna behöver.

 Engagera verksamheterna med nulägesbeskrivning och kartläggning av arbetssätten 
för att få förståelse, samsyn, och kunna identifiera behoven.

1.4.2 Fas 2 Upphandling
För fas 2 är följande framgångsfaktorer identifierade.

 Utvärderingen av anbud så framtagna ska-krav uppfylls. En utvärdering som på ett 
rättvist och tydligt sätt gör att bästa anbud väljs och håller vid en rättslig prövning.

 En god dialog och korrekthet med anbudsgivare.

 En noggrann verifiering av lösningen och kontraktsvillkor innan avtal ingås.

1.4.3 Fas 3 Införande
För fas 3 är följande framgångsfaktorer identifierade.

 Ett väl utarbetat testförfarande för att minimera oförutsedda brister när IT-stödet ska 
implementeras i verksamheterna.

 Tät, öppen och tydlig kommunikation till berörda innan, under och efter införandet. 
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 Tidigt engagera förvaltningsorganisationerna för att utforma ägarskap för lösningen.

 Verksamheterna ges förutsättningar att arbeta med förändringen kopplat till det nya IT-
stödet så projektet kan stödja verksamheterna med att implementera nya arbetssätt.

 Enhetliga och accepterade processer och arbetssätt finns på plats.

2 Mål

2.1 Projektidé
Projektet består av att ersätta planeringsstödet Plugo för vård och omsorg då avtalet löper ut. 
IT-stödet ska användas av de verksamheter som idag använder planeringsstödet, hemtjänsten
och boendestöd. Sammanlagt berör IT-stödet ca 100 enheter vilket innebär ca 150 användare 
som planerar och utförare rapporterar insatser från ca 8000 brukare dagligen. 

Följande effektmål är beslutade initialt efter resultat från effektkedja i verifieringsfasen:

 IT-stöd som underlättar planering och uppföljning i det dagliga arbetet för 
medarbetarna

 IT-stödet ska synliggöra brukarnas beviljade behov och tillgängliga resurser
 IT-stödet tillsammans med arbetssättet ska innehålla alla olika parametrar som 

behövs för planeringen

Inom ramen för detta projekt ska nyttoanalys och effekthemtagningsplan skapas tillsammans 
med representanter från verksamheterna med fokus på direkta nyttor avseende ett nytt IT-stöd
för planering och uppföljning. 

2.2 Projektmål
Det övergripande projektmålet är att nytt IT-stöd har implementerats när det tidigare avtalet 
löper ut den 2023-03-31.

Fas 1 – Underlag för upphandling klara 30 november 2021
Fas 2 – Avtal påskrivet 28 februari 2022
Fas 3 – Införande klart, överlämning till förvaltning 2023-02-28

2.3 Projektmålets prioritering 

Prioritering 0,45 Resultat 0,35 Tidpunkt 0,2 Kostnad
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2.4 Avgränsningar
Huvudprojektet införa välfärdsteknik ingår också i programmet Attraktiv hemtjänst och flera 
delprojekt pågår. Ingen koppling eller beroenden finns till planeringsstödet i de valda lösningar 
som projekten inom välfärdsteknik innehåller.

I projektets mål ingår att tillvarata och omsätta verksamheternas behov och upphandla och 
implementera ett IT-stöd för planering och uppföljning. Att utveckla enhetliga arbetssätt för att 
IT-stödet ska ge förväntad nytta i processerna ingår. Att implementera det förändrade 
arbetssättet och att vidmakthålla förändrat arbetssätt är däremot inte en del av projektet.
Verksamhetsbehov som inte är en del i planering och uppföljningsarbetet ingår inte heller.

2.5 Mottagare och godkännandekriterier

Leveransobjekt Godkännandekriterier Mottagare, leverans Mottagare, 
överlämning

Framtaget 
upphandlings-
underlag

Samtliga handlingar 
för upphandlingen 
finns framtagna

Styrgrupp Inköp

Upphandling Signerat avtal med 
leverantör

Styrgrupp Beställare

Införande User Acceptans Test, 
godkänd pilot, 
godkänt 
breddinförande

Verksamheterna Förvaltningar inom 
verksamhet och 
Intraservice

3 Tidsplan och resursbehov

3.1 Förutsättningar och inberoenden

3.1.1 Förutsättningar
Förutsättningarna kommer variera under projektets gång. Inom projektet ingår att framställa 
upphandlingsunderlag, upphandla och införa det upphandlade IT-stödet. Inledningsvis kommer
nyckelkompetens med erfarenhet inom kravframställan och upphandling att behövas. Under 
själva upphandlingen har projektet inte så stort resursbehov för att under införandet engagera 
flera lokala projektledare med verksamhetsanknytning. 
Varje fas kommer hanteras med en start och ett avslut. Faserna följer efter varandra och är 
nedbrutna i arbetsområden. Nedbrutna arbetsområden har ibland samröre med både 
verksamhet och teknik men ligger då under ett område för att få ett tydligt ägandeskap. 
Parallellt med faserna pågår ett verksamhetsnära arbete med att kartlägga behov, förbereda 
inför förändrat arbetssätt och att stödja verksamheterna vid införandet.

 Fas 1 Upphandlingsunderlag
 Fas 2 Upphandling
 Fas 3 Införande
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3.1.2 Inberoenden
Projektet behöver förhålla sig till rådande lagar, regler och beslut men även vara beredd på att 
förutsättningarna kan förändras under projektets varaktighet. Inberoenden som kan komma att 
förändra kriterierna för projektet är:

 Förändringar i mobilt arbetssätt 
 Säkerställande av fler autentiseringsmetoder
 Förändrad ersättningsmodell för hemtjänsten
 IBIC-modellen

3.2 Projekttidsplan

Filnamn: projektplan_upphandling.docx www.goteborg.se
Mall från Tieto PPS (ME001, 8.0.1) Sida: 7 (13)

Arbetsprocesser
Parallellt verksamhetsnära

delprojekt/arbetsgrupp



Projektplan
Ersätta planeringsstöd för 
vård och omsorg
Anna Kjellander
2021-05-27
Utgåva: 1.0

3.3 Milstolpar, beslutspunkter
Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade

Datum MS BP Beskrivning

2021-05-06 BP4p Starta arbetet med nulägesanalys och 
processkartläggning

2021-05-31 BP3, BP4 Godkänna projektplan och starta Genomförandet Fas 1

2021-10-29 BP5 Beslut om att fortsätta Fas 1

2021-11-30 BP6 fas1 BP5 fas2 Godkänna leverans av Fas 1 och beslut om att starta 
Fas 2

2022-02-28 BP6 fas2 BP5 fas3 Godkänna leverans av Fas 2 (underteckna avtal) och 
beslut om att starta Fas 3

2023-01-31 BP6 fas3 BP7 Godkänna leverans av Fas 3, Godkänna överlämning till
förvaltning

2023-04-03 BP8 Beslut om att projektet avslutas

3.4 Resursbehov 

3.4.1 Resurser, kompetens

3.4.2 Utbildning
Ej relevant i fas 1 men kommer planeras i fas 3.

3.4.3 Resurser, utrustning mm
I Fas 1 behövs ingen utrusning. 
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Inför Fas 2 kan utrustning komma att planeras beroende på tillvägagångsätt för utvärdering 
och POC. 

I Fas 3 kommer utrustning att planeras för licenser, kostnader för test, konfiguration och 
utbildning och andra kostnader som överenskommits med leverantören. 

3.4.4 Avveckling
Avstämning av resurser görs regelbundet. Inhyrda medarbetare har en månads uppsägning 
och variationerna i bemanning ses över efter behoven i projektets olika faser.

3.5 Inköp
I fas 1 kommer personella resurser att behöva köpas in inom kompetensområden som inte 
finns tillgängliga internt.

 Inköpare
 Business analyst /kravexpert

En mer detaljerad planering av inköp i de andra faserna kommer göras inför respektive start.

4 Organisation

4.1 Projektorganisation

Intern styrgrupp kommer tillsättas, vilka deltagare och vilket ansvar kommer utformas efter 
projektets behov.
Se bilaga projektorganisation för mer detaljer kring medlemmar och fasernas struktur och 
uppdelning.

4.2 Ansvar och befogenhet
Se bilaga ansvar och befogenheter.
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5 Arbetsformer
Projektarbetet kommer att bedrivas i mindre arbetsgrupper anpassade efter uppgifternas 
karaktär och behov av specifik kompetens och representation. Uppdragsplaner för varje 
arbetsområde beskriver arbetsområdets uppdrag och planering. Leveransavstämningar och 
dialog med ansvarig för varje arbetsgrupp planeras utifrån en detaljerad närzonsplanering.

Informativa projektmöte med hela projektgruppen görs regelbundet. 

5.1 Fas 1
Arbetet bryts ned inom nedan områden. Ansvariga för arbetsområdena bildar arbetsgrupper 
och tvärfunktionella team efter den kompetens som krävs. Projektledaren ansvarar för att 
arbetet är heltäckande.

Uppdragsplaner som tas fram inför fas 1
Verksamhetsbehov
Kravframställan
SLA
Informationssäkerhet
Teknik
Upphandling

5.2 Kravdialog
Inom fas 1 i projektet kommer behovskartläggningen att resultera i kravbilden från 
verksamheterna. För att nå samsyn och säkerställa framtagna krav kommer referensgrupper 
att användas och även förankringsgrupper. Kraven kommer utgöra del av utvärderingen i fas 2 
och verifieringen av upphandlad lösning och acceptanstest i fas 3 kommer göras mot 
framtagna krav. 

5.3 Leverans och överlämning 
Beskrivning av leverans och överlämning kommer göras inför fas 3 i projektet.

5.4 Produktionsmodeller
De produktionsmodeller som projektet kommer att använda är:

 Stadens antagna projektmodell PPS
 Utifrån projektplaneringen görs en närzonsplanering för de aktiviteter som ligger i 

respektive arbetspaket.
 Processkartor för visuell beskrivning av nuläge och behov
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 Riskanalys enligt Minirisk metoden
 Effektkedja, nyttoanalys och effekthemtagningsplan enligt Stadens framtagna metod

5.5 Uppföljning och lärande
Ekonomisk uppföljning görs genom regelbundna avstämningar med portföljledare och 
verksamhetscontroller.

Resultatet följs upp genom regelbundna avstämningar av framdrift mot förväntad leverans 
enligt närzonsplan med arbetsgrupperna.

Statusrapportering görs regelbundet på styrgruppsmöten, interna styrgruppsmöten och 
projektmöten. Rapporteringen innehåller status avseende resultat (leveranser), tid och 
ekonomi, avvikelser från projektplanen, status gällande risker och om nödvändiga beslut 
behöver fattas av projektägare/styrgrupp.

Projektets förankring i verksamheterna är viktig och referensgrupper och förankringsgrupper 
kommer användas för att uppnå acceptans. 
Kommunikatör kommer stödja projektet så att uppföljning av projektet görs sakligt och når ut till
identifierade intressenter.

5.6 Ändringshantering
Ändringar som får påverkan på projektets tid, kostnad och kvalitet ska beslutas av 
projektägaren med stöd av styrgruppen. Extra styrgruppsmöten kan behövas för att behandla 
uppkomna ändringar. En beslutslogg dokumenterar de beslut som fattas under projektets 
varaktighet.

5.7 Riskhantering
Inom projektet ingår upphandling och risker för jäv behöver värderas och beaktas inom 
projektet. 

Risker identifieras och värderas enligt Miniriskmetoden. Riskerna och åtgärdsplan 
dokumenteras och följs upp regelbundet under projektets varaktighet. Risklistan följs upp på 
projektmötena och riskstatus presenteras för styrgruppen. 

5.8 Informationsspridning
När det befintliga IT-stödet infördes var inte alla inom verksamheterna förberedda på de stora 
förändringar som IT-stödet krävde för att skapa dom nyttor som framkommit. Det är viktigt att 
kommunikation och information når slutanvändare och de närmaste cheferna för att skapa 
acceptans och delaktighet i projektet.

Planerade kommunikationsaktiveter:
 Nå acceptans genom att kommunicera och informera i identifierade 

förankringsgrupper
 Regelbundet publicera nyhetsbrev till identifierade intressenter
 Fortlöpande information om projektet på Intraservice tjänster under projekt och 

program

Informationsspridning och kommunikation kommer hanteras enligt kommunikationsplan. 
Kommunikatör kommer kopplas till projektet. 
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5.9 Dokumenthantering
Projekts arbetsdokument hanteras, delas och sparas på projektets gemensamma Sharepoint-
yta. Styrande dokument och dokument som kräver versionshantering sparas i Antura. 
Sekretess-skyddad dokumentation i samband med upphandling läggs i Tend-Sign och delas 
mellan berörda projektmedlemmar på säker lagringsplats på i:/.

5.10 Kvalitetssäkring
Genomförande och uppföljning av riskanalys med konsekvensbedömning och åtgärdsplan är 
en kvalitetssäkringsåtgärd som löper under hela projektets varaktighet.

Inför att projektet går in i nästa fas görs kvalitetssäkring av projektleveranserna.

Fas 1 
Juridisk granskning av upphandlingsunderlaget

Fas 2
Verifiering av krav
Avtalsgranskning innan leverantör blir kontrakterad

Fas 3
Acceptanstest och leveransgodkännande.

Dokumentgranskning görs på styrande projektdokumentation av portföljledning och 
projektägare.

5.11 Sekretess
Upphandlingsunderlaget omfattas av absolut sekretess under anbudstiden. 
PUB-avtal tecknas när leverantör finns kontrakterad och beroende på omfattning av 
leverantörens behov av åtkomst till lokaler och digitala miljöer upprättas sekretessavtal.

5.12 Miljö
Projektets medlemmar är geografiskt utspridda och i möjligaste mån sker möten digitalt. Resor
inom närområdet sker i huvudsak kollektivt eller med cykel. Om längre resor blir aktuellt ska 
tåg vara förstahandsval.

6 Risker
Se bilaga Risklista

7 Projektkalkyl

Enligt Resursbehovsplan och projektkalkyl Timmar Kostnader

Personalkostnader 2021 5324 3 485 478

Projektkalkyl 2021 3 485 478

Personalkostnader 2022 7030 3 380 429

Leverantörskostnader och tjänster 2022 3 500 000
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Licenser 2022 2 000 000

Projektkalkyl 2022 8 880 429

Personalkostnader 2023 1322 592 512

Leverantörskostnader och tjänster 2023 500 000

Licenser 4 000 000

Projektkalkyl 2023 5 092 512

Projektkalkyl totalsumma 17 458 419

Begrepp och förkortningar

Ord/förkortning/akronym Definition

Antura Projekthanteringsverktyg

IBIC Individens behov i centrum, nationell modell 
framtagen av Socialstyrelsen

SLA Service Level Agreement, överenskommelse 
om tjänstenivå mellan kund och leverantör 

PPS Projektstyrningsmodell

PUB-avtal Personuppgiftsbiträdes-avtal

Utgåvehistorik

Utgåva Datum Kommentar

Bilagor

Nr Dokumentnamn Dokumentbeteckning/id

Projektorganisation

Ansvar och befogenheter

Kommunikationsplan

Risklista

Referenser

Nr Dokumentnamn, dokumentbeteckning/id Utgåva, datum
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