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Projektdirektiv 
<Införande av förmånsportal> 

 

Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare/beställare Britt-Marie Nilsson och 

projektledare Christel Olsson om förutsättningarna för förberedelsearbetet. 

 

Verifieras genom styrgruppsbeslut. 
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1 Bakgrund  
Göteborgs Stad vill synliggöra, utveckla och samordna erbjudandet av förmåner till de 
anställda som en del av insatserna för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att 
bidra till en god arbetsmiljö, öka medarbetarnas förutsättningar att ta del av 
personalförmånerna och därigenom bidra till att säkra kompetensförsörjningen i Göteborgs 
Stad på lång sikt. Alla förvaltningar och bolag i staden delar behovet av en central och 
gemensam hantering av personalförmånerna. En gemensam hantering hade även varit ett 
betydande steg mot att ta ett helhetsgrepp om HR-kommunikationen i Göteborgs stad.  

 

Projektet synliggöra och administrera förmåner har utifrån ett framtaget beslutsunderlag gjort 

en upphandling. När upphandlingen är genomförd och ett avtal tecknats med en leverantör av 

en förmånsportal behöver den upphandlade portalen implementeras i organisationen. 

Förmånsportalen ska fungera som en kommungemensam tjänst för alla förvaltningar och 

bolag i Göteborgs Stad. En detaljerad planering av införandet kommer att göras i samråd med 

den leverantör som utses.  

2 Effektmål 
Ett införandeprojekt ska leda till en fungerande förmånsportal som en ny kommungemensam 

tjänst. En färdig fungerande förmånsportal kommer att ha följande effekter för anslutna 

förvaltningar, bolag stiftelser och förbund:  

• frigjord arbetstid genom mindre administration för chefer och HR  

• ökad kvalitet i uppföljningen – statistik som ger bättre underlag för strategiska beslut,  

• förbättrad upplevelse för medarbetare,  

• ökad tydlighet – enhetlig presentation i staden,  

• fler som nyttjar friskvårdsbidrag och förmåner. 

 

Projektets resultat kommer också att på lång sikt bidra till  

• minskad personalomsättning i Göteborgs Stad, 

• minskad sjukfrånvaro i Göteborgs Stad. 

3 Underlag 
Slutrapport upphandlingsprojektet 

Beslutsunderlag för upphandlingsprojektet 

Upphandlingsdokument 

Klassificering av projektet 

 

Alla dokument finns sparade i sin gällande version i Antura Projects. 

4 Kontaktpersoner 
Personer som ska bidra till att ta fram projektplanen: 

Britt-Marie Nilsson - projektägare 

Caroline Birkedal – mottagare av projekt 

 

Styrgrupp – Tjänsteforum HR 

Operativ styrgrupp -  VLG HR 
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5 Krav och önskemål 
 

Mål 1 Beskrivning 

Resultat  Lansering av förmånsportal för en pilot som har Personec. 

Tidpunkt 2019-10-01 

Kostnad Se projektkalkyl 

 

Mål 2 Beskrivning 

Resultat  Lansering av förmånsportal för Stadens förvaltningar som har Personec. 

Tidpunkt 2020-01-01 

Kostnad Se projektkalkyl 

 

Mål 3 Beskrivning 

Resultat  Lansering av förmånsportal för övriga förvaltningar, bolag stiftelser och förbund. 

Tidpunkt Vid flera olika tillfällen under första kvartalet 2020. 

Kostnad Se projektkalkyl 

 

Tidpunkterna för målen är preliminära och kommer att specificeras tydligare i den projektplan 

som utarbetas i samarbete med den utvalda leverantören. De förvaltningar, bolag, stiftelser 

och förbund som inte gått in i tjänsten senast 2020-03-01 hanteras inom 

förvaltarorganisationen eller i separat uppsatta införandeprojekt. 

Kostnaden baseras på det antal timmar som är avsatta för projektarbetet och presenteras i 

projektkalkylen. 

5.1 Prioritering 
 

Prioritering 0,6 Resultat 0,1 Tidpunkt 0,3 Kostnad  

6 Tid och resurser för förberedelserna 
Förberedelser pågår parallellt med avslutande arbete med upphandling och den första delen 

av projektet. Budgeterade timmar är således en uppskattning av hur mycket arbetstid som 

fördelas på införandeprojektets förberedelse fram till 1 mars. 

 

Förberedelserna klara, datum (BP3) 2019-03-15 

Eventuella avstämningspunkter, datum (BP2) löpande 

Budget för förberedelsearbetet (timmar och 
kostnader) 

360 timmar (5 veckor) 

Personella resurser tillgängliga för 
förberedelsearbetet 

Projektledare Christel Olsson 

Projektmedarbetare Anna Pålsson 

Utvecklingsledare förmåner Caroline Birkedal 
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7 Finansiering 
 

DU00110 Budgeterad inom TP2019: Införandeprojekt Synliggöra och administrera förmåner 

 


