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1 Översikt - Ekonomi 

Prognos helår är noll kronor. Innan justering mot kund visade prognos augusti helår 

plus 43,8 miljoner kronor, vilket är 3,4 procent av totala budgetomslutningen. 

Förvaltningens utdebitering till kund på helår sänktes med 25 miljoner kronor i juni, 

utifrån maj helårsprognos. Beslut togs att sänka debiteringen i oktober med ytterligare 

18,8 miljoner kronor som gav prognosen för helåret noll kronor. 

Avvikelser i prognos jämfört med budget 
Den positiva prognosen innan justering beror bland annat nya upphandlingar inom IT 

som har sänkt kostnaderna för bland annat hårdvara, mobilt arbetssätt samt för 

Microsoft premier support. Konsolideringsuppdraget har utvecklats långsammare bland 

annat på grund av att dialog pågår med staden om rekrytering till uppdraget, ny 

upphandling av samordnad utskriftshantering är försenad. Därutöver har vissa projekt 

inom vård och omsorg senarelagts. 

Dessutom bildar avskrivning av avsatta utvecklingskostnader avseende ViGo i prognos 

2 en engångskostnad på 17,1 miljoner kronor. Ett beslut togs av stadsledningskontoret 

när projektet började att utgifter för system i utvecklingsinitiativen skulle läggas på 

balansräkningen som en investering och att man skulle påbörja avskrivningen när 

projekten var klara. Under åren har investeringar på 17,1 miljoner kronor gjorts i ViGo-

projektet. Då projektet inte kommer att genomföras kommer Intraservice göra en 

direktavskrivning av uppkomna utgifter 2019. 

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

I Bilaga 2 - Kostnad per kund framgår kostnad samt kostnadsförändring per kund 
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2 Översikt - Tjänster 

Tjänsteområde Operativt inköp 

Inköp- och upphandlingsförvaltningen håller att implementera ett verktyg för sitt 

uppdrag att analysera stadens inköp. Avtalet är skrivet så att det går att koppla in fler 

verksamheter och Intraservice arbetar nu med att bygga upp en modell för att ansluta 

fler kunder. 

Utveckling av hur vi köper tjänster i staden pågår och en del mindre åtgärder genomförs 

i år. Dialog med leverantören vad gäller både utveckling och drift av Proceedo har 

intensifierats och utrullningen av den nya versionen 9.0 är delvis genomförd. 

Tjänsteområde Ekonomi 

Enheten redovisningstjänster arbetar för fullt med att ställa om till en processorienterad 

organisation. De flesta delarna beräknas vara på plats under oktober. Arbetet med att 

bygga en modell och metod för att ta in fler kunders redovisning är i full gång. 

Digitaliseringsprojektet pågår och vi ser att detta arbetet kommer fortgå flera år 

framöver. Under 2019 har en större förstudie genomförts med omvärldsbevakning och 

ett beslutsunderlag tas fram för det fortsatta arbetet. 

Tjänsteområde HR 
 

Utveckling av den löneadministrativa processen har fokuserat på bland annat förändrade 

regler för karensavdrag och nya skatteregler. Förstudien om att införa robotisering är 

klar och ett beslutsunderlag presenteras för tjänsteforum i oktober. 

Lansering av förmånsportal för stadsdelar och fackförvaltningar sker enligt plan i mitten 

av november och planerad tidplan för bolagen är första och andra kvartalen 2020. 

Förstudie stöd i arbete med utbildningsadministration har genomförts och redovisades 

för tjänsteforum i början av september. Både tjänsteforum och prioriteringsforum HR 

har avslagit förslag att införa ny kommungemensam intern tjänst from 1 januari 2020. 

Tjänsten fortsätter att vara intern tjänst tillsvidare. 

 

Tjänsteområde IT-tjänster 
 

Programmet för Digital arbetsplats har utökats med att även inkludera implementering 

av systemstöd för inventariehantering i Service Now för Klient som tjänst. 

 

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning har utökats för att möta huvuddelen av 

GAP-analysen från revision av dataskyddsombud. 

Projektet konsolidering av serverdrift och datalagring pågår och en gemensam förstudie 

tillsammans med Stadshus AB är påbörjad för att se över bolagens anslutning. 

 

Ny design Stadsnät har en lägre prognos beroende på att en del av utvecklingen finns 

med i den upphandling av nytt stadsnät som gjorts. 

 

Tjänsteområde Kommunikation 
 

Inom tjänsten telefoni pågår arbetet tillsammans med stadens kontaktcenter för att 

förbereda ett avtalsbyte. 

För att få högre kvalitet och följsamhet till lagar i livscykelhanteringen av bilder för 

staden tar Intraservice bland annat fram rutiner och regler för stadens bilder och utbildar 
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lokala bildredaktörer. 

 

En ny modern teknisk plattform för val till ungdomsfullmäktige håller på att ta form 

samtidigt som ett nytt gemensamt IT-stöd för demokrati- och delaktighetsarbetet i 

stadens förvaltningar är på gång. 

 

Tjänsteområde Ledning och styrning 
 

Projektet för E-arkivs (mellanarkiv) inriktning har förändrats utifrån förutsättningar hur 

långt Regionarkivet har kommit i sin upphandling av slutarkiv. Inriktningen är mot en 

mellanarkivlösning som dockar i stadens slutarkiv. Arbetet har påbörjats med att ta fram 

ett direktiv. 

Initiativet för styrande dokument innebär en kravställning inför den lösning som 

utvecklas i SharePoint-miljön. Frågan är dock komplex och är beroende av flera andra 

utvecklingsinitiativ såsom ärendehantering, mellanarkiv och informationsförvaltning i 

staden generellt. Arbetet har påbörjats med att ta fram ett direktiv, 

Tjänsteområde Utbildning 

Tjänsteleverantören för Nya tjänster för förskole- och skoladministration levererar inte i 

den takt som vi önskar. Projektet jobbar med konsekvensanalyser och tar fram nya 

tidplaner. Tät dialog kring leveransproblematiken pågår med leverantör. 

 

Inom utbildningsområdets samtliga projekt pågår det ett omfattande arbete med att 

stödja skolförvaltningarna i deras arbete med att göra informationskartläggning och 

konsekvensanalyser kopplat till införande av kommande systemstöd och 

dataskyddsförordningens krav. 

Tjänsteområde Vård och omsorg 
 

Välfärdstekniken har inte kunnat leveransgodkänna de tekniska lösningar som finns i 

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

2019 och dialog pågår kring avtalsfrågor och med tjänsteforum om att ändra 

planeringen av programmet. 

 

Pilot projektet Planerings- och uppföljningssystem (PluGo) personlig assistans är 

avslutad av styrgruppen. En utredning om lösningen möter stadens behov är klar. 

Rapporten visar på att en av de identifierade nyttorna med PluGo för personlig assistans 

var ett gemensamt digitalt arbetssätt. Så som lösningen fungerar idag, blir det stora 

kostnader till liten nytta. Dialogen kring digitalt arbetssätt fortsätter i framtida 

tjänsteplansarbete. 

ViGo är avslutat och alla stadsdelar arbetar nu i Medidoc (hälso- och sjukvårdssystem). 

Ett ersättningssystem för Medidoc tas fram som en kortsiktig lösning samtidigt som ett 

projekt startar för upphandling av ett framtida hälso- och sjukvårdssystem. Projektet har 

en styrgrupp med stor representation från verksamheten. 

Tjänsteområde Kultur och fritid samt service 
 

Göteborgs Stad är en pilotkommun i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) 

kommungemensamma arbete med systemlösningar för behov av stöd i bokning- och 

bidragsprocesser. Ramavtalet ska göra det enklare att hitta och boka kommunala 

anläggningar och andra resurser, exempelvis lokaler, samt att söka bidrag. Under hösten 

kommer projektet att fortsätta arbeta med underlag för kravställning och påbörja 

avropsprocessen. 
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Först fasen i projektet upphandling av nytt administrativt stöd för måltidsverksamhet är 

igång och arbete med verksamheternas behovsbild inför kravställning pågår. 

Utifrån förstudien att förse kulturskolan med ett system för att boka instrument och 

betala instrumenthyra finns idag tre utvecklingsbehov, effektivare faktureringsprocess, 

e-tjänst för ansökan om hyra samt utveckla administrativa rutiner. 
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3 Väsentliga händelser och tjänsteområdenas utveckling 

3.1 Tjänsteområde Operativt inköp 

I tjänsteplan 2019 finns fem utvecklingsinitiativ. Av dessa är projektet att möta 

lagkravet på att som myndighet endast ta emot e-fakturor avslutat i juni. Andelen e-

fakturor ökade rejält redan den första månaden då lagen trädde i kraft. 

Det eventuella behovet av ett stadengemensamt upphandlingsverktyg undersöker vi i ett 

projekt som avslutas under oktober. Förstudien att se över vad för möjligheter till 

avtalskatalog för staden pågår och lämnar i slutet av året förslag på fortsatt arbete för 

2020. 

Utveckling av hur vi köper tjänster i staden pågår och en del mindre åtgärder genomförs 

i år. Dialog med leverantören vad gäller både utveckling och drift har intensifiserats 

under året. Utrullningen av den nya versionen Proceedo 9.0 är delvis genomförd. 

Inköp- och upphandlingsförvaltningen håller att implementera ett spendanalysverktyg 

för sitt uppdrag att analysera stadens inköp. Avtalet är skrivet så att det går att koppla in 

fler verksamheter. I utvecklingsinitiativet uppföljningmöjligheter inköp – intern tjänst 

arbetar Intraservice med att bygga upp en tjänst och en modell för att ansluta fler 

kunder. 

3.1.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
Tjänsterna inom verksamhetsområdet operativt inköp inom vidmakthållandet redovisar 

ett totalt överskott på 3,7 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en 

kostnadsförbrukning av budget på 87%. Förklaringarna till detta är flera men främst 

redovisar enheten Winst ett överskott på 2,2 miljoner kronor.  Enheten prognosticerar 

främst lägre IT-kostnader. 

Sedan visar även enheten leverantörsreskontra ett överskott på 1,5 miljoner kronor, 

vilket förklaras av lägre bemanningskostnader än vad som budgeterats. 

Utveckling 
Utvecklingsinitiativen inom området följer budget väl och prognosen redovisar ett 

överskott på 0,1 miljoner kronor. Detta innebär att man prognosticerar att använda nära 

5,4 miljoner av budgeterade 5,5 miljoner kronor . 

Inom området har sex olika projekt pågått under 2019. Projektet Utveckling av 

tjänsteköp är det enskilda som inte generar de kostnader som budgeterats, 1,2 miljoner 

kronor. Däremot ledde delvis omfördelningar internt mellan projekten och mer konsult 

tid att projektet - förstudie avtalskatalog genererade högre kostnader, 0,5 miljoner 

kronor. De andra projekten ligger alla totalt på en negativ avvikelse på totalt 0,6 

miljoner kronor i augusti prognosen. 

  

3.2 Tjänsteområde Ekonomi 

Under 2019 har vi fyra utvecklingsinitiativ i gång. Ett av dem, utveckling av 

fakturadistribution, är asvlutat. Vi har nu en ny leverantör av fakturor till stadens 

kunder. 

Enheten redovisningstjänster arbetar för fullt med att ställa om till processorienterad 

oragnisation. De flesta delarna beräknas vara på plats under oktober. Initiativet att börja 

bygga en modell och metod att ta in fler kunders redovisning sköts upp lite, men är nu 
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igång. 

Digitaliseringsprojektet pågår och vi ser att detta arbetet kommer fortgå flera år 

framöver. Graden av digitalisering i staden var inte så hög som vi först hoppats på. 

Under 2019 har en större förstudie genomförts med omvärldsbevakning och ett 

beslutsunderlag för fortsatt arbete kommer att tas fram. Det finns dock inte utrymme att 

genomföra någon proof of concept redan i år. 

En ny version av UBW - Agresso har rullats ut. 

3.2.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
Prognosen för helåret visar på ett underskott för vidmakthållandet för tjänsterna inom 

ekonomi på cirka 1,8 miljoner kronor. Totalt är detta en förbrukning på 103% för 

kostnaderna  och då jämfört med budgeten.  Underskottet förklaras främst av att tjänsten 

samordnad redovisning redovisar ett underskott på 4,1 miljoner kronor. Detta beroende 

på att främst på att enheten redovisningstjänster visar ett totalt underskott på 3,4 

miljoner kronor per augusti och det främst beroende på högre bemanningskostnader. 

Tjänsterna  som har UBW Agresso som IT-stöd  redovisar ett överskott på 1,9 miljoner 

kronor , förklaringarna är flera, men bland annat att  en rekrytering inte genomförts, 

samt färre antal licenser än budgeterat. 

Utveckling 
Prognosen för helåret visar på ett underskott inom utvecklingsinitiativen för ekonomi på 

cirka 1,2 miljoner kronor. I realiteten innebär detta att projekten prognosticeras använda 

nära 7,2 miljoner kronor jämfört med budgeten på 6,0 miljoner kronor. 

Främsta förklaringen till detta är att ett ökat behov att ta in mer externt stöd än planerat 

på grund av sjukdom och att en individ gått till annan tjänst. Mer specifikt är det i 

projektet samordnad redovisning där avvikelse främst ligger. Totalt visar projektet i 

prognosen ett underskott på 1,9 miljoner kronor, vilket då förklaras av mer konsult tid 

och även ökad andel intern resurstid. Projektet digitalisering inom områdets ekonomi 

generar dock lägre kostnader motsvarande 0,7 miljoner kronor Detta till en följd av att 

man använder färre timmar konsult tid, men även att man minskat de tekniska 

lösningarna, vilket ger en lägre kostnad för projektet.. 

3.3 Tjänsteområde HR 

I tjänsteplanen för 2019 finns fem utvecklingsinitiativ. 

Utveckling av den löneadministrativa processen har fokuserat på vidmakthållande under 

året, med anlednig av bland annat förändrade regler för karensavdrag och nya 

skatteregler. Av denna anledning kom förstudien om införande av robotisering igång 

senare och förlängdes till sista september. Ett beslutsunderlag presenteras för 

tjänsteforum HR i början av oktober. 

Förstudien att synliggöra och administrera förmåner avslutades i början av året. I 

februari startade implementeringsprojekt fas 1, införande av förmånsprotal för 

stadsdelar och fackförvaltningar. Lansering av förmånsportal för stadsdelar och 

fackförvaltningar sker enligt plan i mitten av november. Planering påbörjad inför 

lansering av förmånsportal för bolagen första och andra kvartalen 2020. 

Förstudien IT-stöd för hantering av avvikelser var planerad att vara slutförd i juni. För 

att klargöra systemstödens förutsättningar genomfördes leverantörsvisningar som 

analyserats.  Förstudien är förlängd till slutet av september. Beslutsunderlag kommer 

presenteras för tjänsteforum HR i början av oktober. 
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Förstudie stöd i arbete med utbildningsadministration har genomförts och redovisades 

för tjänsteforum i början av september. Både tjänsteforum och prioriteringsforum HR 

har avslagit förslag att införa ny kommungemensam intern tjänst from 1 januari 2020. 

Tjänsten kommer fortsätta att vara intern tjänst. Projektet avslutas 30 september. 

Förstudien samordning av tjänsten webbutbildning har avrapporterats till tjänsteforum 

HR i juni som ställt sig bakom att utveckling, inköp och produktion av 

webbutbildningar ingår i tjänsteutbud inom Kommunikation och demokrati. Drift av 

webbutbildningar föreslås hanteras inom HR:s interna tjänsten ”Stöd i arbetet med 

utbildningsadministration”. Förstudien har förlängts året ut för att förbereda 

genomförande av nya tjänster. 

3.3.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
De löpande kommungemensamma tjänsterna inom område HR visar sammanlagt ett 

överskott i prognosen på  5,5 miljoner kronor. Förklaringen är främst lägre 

personalkostnader som en konsekvens av sjukfrånvaro och deltidsanställningar som inte 

har ersatts samt tjänster som har varit vakanta under rekrytering. Avvikelsen beror 

också på ett något försenat införande av förmånsportalen som var budgeterad att starta i 

augusti men som nu införs i mitten på november. 

Utveckling 
Prognosen för helåret visar på ett överskott inom utvecklingsinitiativen på cirka 2,1 

miljoner kronor. Vilket beror på att införande av förmånsportal sker senare under året än 

som på beräknades i tjäntseplansarbetet som skedde innan förstudie och upphandling 

var slutförd. 

3.4 Tjänsteområde IT-tjänster 

Det har skett vissa förändringar med avseende på innehåll och prognos inom tjänsteplan 

2019 sen tjänsteuppföljningsrapport 1. Prognosen för tjänsteplanen har sänkts med 6,8 

miljoner kronor. När det gäller innehåll i tjänsteplanen har det skett följande större 

förändringar: 

Digital arbetsplats: Prognosen har höjts med 1,9 miljoner kronor eftersom programmet 

för digital arbetsplats har utökats med att även inkludera implementering av systemstöd 

för inventariehantering i ServiceNow för Klient som tjänst. 

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning: Prognosen har höjts med 1,1 miljoner 

kronor eftersom innehållet i programmet har utökats för att möta huvuddelen av GAP-

analysen från revision av dataskyddsombud. 

Konsolidering av serverdrift och datalagring: Arbetet i projektet har inte haft den 

progress som var beräknad och prognosen för projektet har sänkts med 5,1 miljoner 

kronor. Projektet pågår och en gemensam förstudie, tillsammans med Stadshus AB, är 

påbörjad och går enligt plan över de bolag som ligger under stadshus AB. 

Förenkling och automatisering av konto- och behörighetshantering: Prognosen har 

sänkts med 0,5 miljoner kronor då det har skett en omprioritering inom området för att 

hantera prioriterade åtgärder inom ram för vidmakthållandet. 

Ny design Stadsnät: Prognosen har sänkts med 3,3 miljoner kronor vilket främst beror 

på att en del av utvecklingen finns med i den upphandling av nytt stadsnät som gjorts. 

Det har även varit utmaningar i upphandling av kompetens för att ta fram målarkitektur 

för vårt digitala stadsnät och för anslutning av IoT-utrustning. 
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3.4.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
Tjänsteområde IT:s vidmakthållande, gör ett positivt resultat om 23,1 miljoner kronor. 

Överskottet beror dels på vakanser (tiden mellan medarbetares avgång och att ny 

personal tillträtt, utebliven konsultväxling). Överskottet beror även på interna projekt 

som avser Vård & omsorg samt att upphandling av Samordnad utskriftshantering har 

försenats. 

IT-arbetsplats och SITHS-kort är de IT-tjänster som har påverkats mest av ovan nämnda 

avvikelser i vidmakthållande. IT-arbetsplats och SITHS-kort gör ett positivt resultat om 

6,7 miljoner kronor respektive 6,2 miljoner kronor. 

Utveckling 
Prognosen för helåret visar på ett överskott inom utvecklingsinitiativen på cirka 6,8 

miljoner kronor. Vilket beskrivs ovan. 

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 har tjänsterna grupperats på 

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

kommunikation. En tjänst kan innehålla ett eller flera tjänsteerbjudanden. 

Utveckling 

Utvecklingen av tjänsterna inom området löper på, trots en sen start, enligt plan. Bland 

annat genom att fortsätter utrullningen av mallar till stadens förvaltningar för en mer 

sammanhållen och tydligare kommunikation från staden. Inom tjänsten telefoni pågår 

arbetet tillsammans med stadens kontaktcenter för att förbereda inför ett avtalsbyte. 

Utvecklingsinitiativet ”Strukturerad data på webben” syftar till att strukturera och bygga 

nytt system för verksamhetsdata som ska underlätta hur informationen visas och hämtas 

på webben samt också fasa ut gammal teknik. 

För att få högre kvalitet och följsamhet till lagar i livscykelhanteringen av bilder samt 

mindre kostnader för staden tar vi bland annat fram rutiner och regler för stadens bilder 

och utbildar lokala bildredaktörer. En ny modern teknisk plattform för val till 

ungdomsfullmäktige håller på att ta form samtidigt som ett nytt gemensamt IT-stöd för 

demokrati- och delaktighetsarbetet i stadens förvaltningar är på gång. 

3.5.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
Områdets vidmakthållandekostnad håller sig i stort sett till budget. Att anpassa stadens 

gemensamma bilder till tolkningen av gällande lagstiftning gör att tjänsterna gällande 

visuell kommunikation blir dyrare än budgeterat. Projektet Förenklad beställning har 

ännu inte tagits i förvaltning och belastar därför området negativt. 

Utveckling 
Utvecklingsinitiativen kom inte igång i början av året fullt ut vilket gör att det 

fortfarande finns en liten osäkerhet kring om pengarna i budgeten för utveckling 

kommer att användas. 
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3.6 Tjänsteområde Ledning och Styrning 

Utvecklingsinitiativ under 2019 är 

 styande dokument 

 synpunktshantering 

 e-arkiv (mellanarkiv) 

 ärendehantering 

 beslutsstöd (lättillgänglig information för bättre beslut) 

 IT-stöd för krisledning. 

Området har haft svårt att få igång utvecklingsinitiativen på grund av svårigheterna att 

få projektledare tillsatta. Detta blir nu fokus för den nya verksamhetsutvecklaren som 

började sin anställning efter sommaren. 

För E-arkiv (mellanarkiv) planeras att avrop inom SKL Kommentus anbudsområden. 

Projektets inriktning har förändrats utifrån förutsättningar hur långt Regionarkivet har 

kommit i sin upphandling av slutarkiv. Inriktningen är mot en mellanarkivlösning som 

dockar i stadens slutarkiv. Arbetet att ta fram ett direktiv har påbörjats. 

Initiativet för styrande dokument innebär en kravställning inför den lösning som 

utvecklas i SharePoint-miljön. Frågan är dock komplex och har beroenden till flertalet 

andra utvecklingsinitiativ såsom ärendehantering, mellanarkiv och 

informationsförvaltning i staden generellt. Arbetet har påbörjats för att ta fram ett 

direktiv, 

Synpunktshantering behöver förtydligas 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 

har varit anställning av personal samt planering 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 

Vidmakthållande 
Vidmakthållande inom ledning och styrning visar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. 

Främst är det tjänsten kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som prognosticerar ett 

överskott på 2,1 miljoner kronor.  Förklaringen är främst lägre kostnader för IT-stöd än 

vad som var tänkt i budgeten, för enheten kvalité. 

Övriga tjänster redovisar också mindre överskott och bland annat visar tjänsten 

planering och uppföljning ett överskott på 0,4 miljoner kronor, som förklaras av lägre 

bemanningskostnader i prognos augusti för enheten stratsys. 

Utveckling 
Tjänsteområdets utveckling har i prognos 2 minskat 4,3 miljoner kronor jämfört med 

budget. 

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. På grund av 

sjukdom har dock den tidigare höjda prognosen nu sänkts något. 
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Beslutsstödsprojektet beräknas behöva något mer resurser än tidigare antaganden, 

främst beroende på att tillgängliga resurser för datalagersutveckling saknas på 

Intraservice. 

E-arkiv (mellanarkiv), synpunktshantering och styrande dokument kommer förbruka 

mindre resurser än beräknat under 2019 .Prognosen har sänkts ytterligare för dessa 

initiativ. 

3.7 Tjänsteområde Utbildning 

 Nya tjänster för förskole- och skoladministration 

Tjänsteleverantören för Nya tjänster för förskole- och skoladministration 

(projektet NAIS) levererar inte i den takt som vi önskar, vilket skapar 

förskjutningar i tidplaner för införande i gymnasieskola, grundskola och 

förskola. Projektet jobbar med konsekvensanalyser och tar fram nya tidplaner. 

Det pågår en tät dialog med leverantören kring leveransproblematiken.  

 Verksamhetens behov av beslutstöd och mellanlager/e-arkiv som skulle 

hanterats inom ramen för NAIS och Nya tjänster för lärmiljö hanteras nu i ett 

nystartat projekt - digital informationsförvaltning (DIF). 

 Säker yta för dokumentation av känslig information i förskolan och tjänster för 

billigare apphantering är under instyrning och kommer till största delen hanteras 

inom ramen för projektet Nya tjänster för lärmiljö. 

 Inom utbildningsområdets samtliga projekt pågår det ett omfattande arbete med 

att stödja skolförvaltningarna i deras arbete med att göra 

informationskartläggning och konsekvensanalyser kopplat till införande av 

kommande systemstöd och dataskyddsförordningens krav. Detta arbete kräver 

resurser från verksamheten och ställer krav på projektens resurssamordning och 

kan komma att påverka tidplaner för genomförande/införande.    

3.7.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 

Tjänsteområde Utbildning kommer enligt prognos augusti helår ge ett plus på 4,3 

miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader inom 

verksamhetsutveckling och projektledning på grund av försenade och avbrutna 

planerade nyrekryteringar av nya projektledare och verksamhetsutvecklare. Ytterligare 

förklaring är att kostnader för IT-licenser för Hjärntorget och Elevhälsa beräknas bli 

lägre. 

Utveckling 

Utbildningsområdet kommer enligt prognos augusti helår ha ett plus på 12,4 miljoner 

kronor. Överskottet är till största del kopplat till att våra största projekt Nya tjänster för 

förskole- och skoladministration samt Lärmiljö fått förskjutna tidplaner och att 

prognostiserade resurser/konsulter därmed inte rekryterats/anlitats. 

3.8 Tjänsteområde Vård och omsorg 

E-tjänster IFO ekonomiskt bistånd har haft en förskjuten tidsplan på grund av 

verksamhetens arbete med förändrat arbetssätt och leverantörens leveransförmåga. 

Piloten som bedrivits i SDF Centrum och Östra Göteborg avslutades 30 juni och en 

rapport är överlämnad till styrgruppen. Slutrapport redovisas i tjänsteforum i november. 

 

Välfärdstekniken har inte kunnat leverans godkänna de tekniska lösningar som finns i 

avtalet tjänsteplattform och välfärdsteknik (trygg vardag). Avtalet är uppsagt 7 juni 
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2019. Dialog pågår kring avtalsfrågor och med tjänsteforum om omplanering av 

programmet. Arbetet med att stödja verksamheterna och planera framåt pågår i dialog 

med sektorcheferna. 

Pilot projektet Planerings- och uppföljningssystem (PluGo) personlig assistans är 

avslutad av styrgruppen. En utredning genomfördes under sommaren för att utreda om 

lösningen möter stadens behov. Rapporten presenterades för styrgruppen i september. 

En av de identifierade nyttorna med PluGo för personlig assistans var ett gemensamt 

digitalt arbetssätt för personlig assistans i Göteborgs Stad. Så som lösningen fungerar 

idag, blir det stora kostnader till liten nytta. Dialogen kring digitalt arbetssätt för 

personlig assistans fortsätter i framtida tjänsteplansarbete. 

ViGo är avslutat och alla stadsdelar arbetar nu i Medidoc (hälso- och sjukvårdssystem). 

Ett ersättningssystem för Medidoc tas fram som en kortsiktigt lösning  samtidigt som ett 

projekt startar för upphandling av ett framtida hälso- och sjukvårdssystem. Projektet har 

en styrgrupp med stor representation från verksamheten. 

 

3.8.1 Ekonomisk beskrivning 

Vidmakthållande 
Prognosen för tjänsteområdets vidmakthållande är i stort sett enligt budget (-0,3 mkr). 

Utveckling 
Utvecklingsintiativen har ett beräknat överskott för året av 6,5 miljoner kronor; 

De intiativ som representerar de största delarna av överskottet är Planerings- och 

uppföljnings systemet (PluGo) 2, 2miljoner kronor (boendestöd, personliga assistans). 

Individens behov i centrum (IBIC) 1,9 miljoner kronor, ny planeringsledare och att 

verksamheten flyttade fram utbildningarna till hösten 2019. 

Välfärdsteknik0,5miljoner kronor, e-tjänster0,6miljoner kronor, samordnad planerings 

och inköpsfunktion (SPINK) och bostad med särskild service, (BmSS) 1,4 miljoner 

kronor. 

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, fastighetsservice och felanmälan 

 tjänster för kultur och fritid, instrumentförråde 

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. 

 

Göteborgs Stad är en pilotkommun i SKLs 

kommungemensama arbete med systemlösningar för 

kommuners behov av stöd i bokning- och bidragsprocesser. 
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SKL/SKI kommentus ramavtal ska gör det enklare för 

föreningar, privatpersoner och företag att hitta och boka 

kommunala anläggningar och andra resurser, exempelvis 

lokaler, samt att söka bidrag. Det bidrar till en öppnare tillgång 

och bättre utnyttjande av kommunala lokaler. 

 

I det lokala projektet för Göteborgs Stad ska 

kommungemensamma bokning- och bidragstjänster för 

kulturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, social 

resurs samt kultur och fritidsverksamheterna inom stadsdelarna 

utvecklas och levereras. Under hösten fortsätter projektet arbeta 

med underlag för kravställan och påbörja avropsprocessen. 

Avropsprocessen fortsätter in i 2020. 

 

Tjänster för intern service 

 

 Ny måltidstjänst 

 

Nya tjänster för måltidsverksamheterna 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 tjänsterna omfatta 

intressenter inom måltidsverksamhet, IFO, ÄO, UBF, GSF 

samt FSF. 

 

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 igång och arbete med verksamheternas 

och externa kunders behovsbild inför kravställning. Även 

arbetet med fördelningsnycklar för finansiering av projektet har 

startat. 

 

 Förstudie Lokalvård, fastighetsservice och 

felanmälan 
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Idag sakans komungemesamma tjänster för lokalvård, service 

och felanmälan inom Interservice och det finns en stor variation 

av IT-stöd som stödjer processerna. Det finns ett uttryckt behov 

att säkerställa likvärdig och jämlik service i staden utifrån 

fasställda processer, riktlinjer, lagtiftning och 

övernskommelser, därför initeras förstudien. 

 

Beredning av behovsbilden inför förstudien planeras att starta i 

oktober. Fortsatt beredning behövs innan vi kan starta försudie 

för att säkerställa högre kvalié på instyrda initativ. Beredningen 

av förstudien medför förskjutning av start för förstudien och 

projekt för lokalvård, fastighetservice och felanmälan till 2020. 

 

 

 

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. Utifrån nulägeskartläggning ser vi tre utvecklingsbehov: effektivare 

faktureringsprocess, vidareutveckla e-tjänst för ansökan om att hyra instrument samt 

administrativa rutiner i befintligt systemstöd för Kulturksolan. 

  

3.9.1 Ekonomisk beskrivning 

Totalt sett beräknar tjänsteområdet att förbruka 8,859 miljoner kronor istället för 13,325 

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

tillsätta resurser för utvecklingsinitiativen vilket leder till ledtider och förseningar. 

Vidmakthållande: 

Vidmakthållandet beräknas ge ett överskott med 0,2 mkr beroende på att ett 

utvecklingsprojekt har startats för att byta ut Måltidstjänsten, vilket minskar behovet av 

konsultstöd. 

Utveckling: 

 Tjänster för bokning- och bidragsprocesser: prognosen sänks från 5,5 miljoner 

kronor till 4,6 miljoner kronor. Korrigeringar i prognos har skett då SKL/SKI 

beslut om ramavtal försenats. Även svårighet att tillsätta resurser påverkar 

sänkningen. 

 Tjänster för Internservice, en ny måltidstjänst: prognosen för 2019 sänks från 

5,8 miljoner kronor till 3,5 miljoner kronor i första bottom up-beräkningen samt 

förenad start. TP2020 tar höjd i prognosen för eventuella förskjutna kostnader på 

grund av den försenade starten och svårigheter att resurssätta projektet. Viss 

omfördelning mellan förstudiepotter för Internservice är möjlig om detta 
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beslutas av Tjänsteforum. 

 Tjänster för intern service, förstudie lokalvård, fastighetsservice och felanmälan: 

prognos sänks frpn 1,5 miljoner till 0,5 miljoner kronor då initativet ej har styrts 

då idébeskrivning och business case behöver ytterligare beredning för att möta 

instyrningens kvalitetskrav. Tjänsteplan 2020 tar höjd för förskjutna kostnader. 

 Tjänster för kultur och fritid, Kulturskolans instrumentförråd: prognos 0,2 

miljoner kronor kvarstår enligt Tjänsteplan 2019. 

 Förstudiepotter för intern service samt kultur och fritid: prognos sänks till noll  

då dessa poster inte upparbetas under året.  

  

  


