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Införande och tidplan
Införande av kommungemensamma 
ekonomi- och e-handelstjänster
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Projektupplägg för utrullning
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Samarbete under utrullning
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• Intraservice och bolagen genomför införandet tillsammans med målsättningen att genomföra ett lyckat införande av ekonomi- och e-
handelstjänster i bolaget. Arbetet genomförs enligt en standardiserad införandemodell med i förväg definierade möten och aktiviteter. Utifrån 
bolagets förutsättningar anpassas och detaljplaneras utrullningen i den operativa projektgruppen.

• Intraservice ansvarar för hela införandeplanen av samtliga bolag samt projektledningen och utrullningsstöd vid respektive bolagsutrullning. 
Bolagen deltar i den operativ projektgruppen och arbetar aktivt i arbetsgrupper under införandet. På efterföljande sidor presenteras de olika 
mötena under kommande utrullning samt projektorganisationen.

UTFORMNING 
UPPSÄTTNING

• Arbetet under utformning och uppsättning genomförs i en serie av arbetsmöten. I mötena deltar lösningsexpert från 
Intraservice och bolagets ansvariga för området. Utifrån bolagets förutsättningar och behov anpassas antalet möten och 
tidplanen.

TEST 
UTBILDNING

• Arbetet med testning rör test av de uppsatta integrationerna enligt framtagen testplan. Utbildning av bolagets 
administratörer genomförs av Intraservice i en för bolaget uppsatt utbildningsmiljö.

VERIFIERING 
DRIFTSTART • De sista veckorna inför driftstart verifierar båda parter sina uppsättningar och säkerställer ett lyckat införande.

PROJEKT-
LEDNING

• Projektledningen under införandet genomförs i den operativ projektgruppen. Den operativa projektgruppen består av 
projektledare och lösningsexpert från Intraservice tillsammans med bolagets representanter. 
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Övergripande tidplan för införande

ENKEL 2 månader 6 veckor 2-3 veckor

MEDEL 4 månader 6 veckor 2-3 veckor

KOMPLEX 7 månader 6 veckor 2-3 veckor

2 månader innan driftstart
• Uppsättning klar i produktion i Agresso
• Kopia från produktion till test i Agresso
• Driftsättning av integration Agresso till 

Hypergene och Winst

UTFORMNING 
UPPSÄTTNING

TEST 
UTBILDNING

VERIFIERING 
DRIFTSTART

2-3 veckor innan driftstart
• Tester godkända
• Utbildning genomförd
• Båda parter är redo för driftsättning
• I samband med driftstart överlämnas 

support till ordinarie supportorganisation

4-8 veckor

4-8 veckor

4-8 veckor

D
R

IFTSTAR
T

4-8 veckor efter driftstart
• Support inom projektet
• Utbildning inom projektet
• Stöd på plats vid behov
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Upplägget utgår från de olika processerna

Ekonomi
Agresso (Unit4 Business World M5)

BUPA (Hypergene)

Operativt inköp
Winst (Visma Proceedo)

Leverantörs-
reskontraprocess

Budget- och 
prognosprocess

Redovisnings-
process

Anläggnings-
redovisning

Kundreskontra-
process

Uppföljning- och 
analysprocess

Beställnings-
process
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Projektorganisationen

Styrgrupp
• Styrgruppen bistår projektägare och projektledare vid frågor om prioriteringar av tidplan 

och kostnader. Styrgruppen har ett helhetsperspektiv och fastställer Lösningsgruppens 
beslut i utformningsfrågor..

Lösningsgrupp
• Forum för beslut i utformningsfrågor och en grupp som verkar för att aktivt förvalta och 

utveckla framtagna modeller och lösningar. Agerar stöd till projektet och central 
systemförvaltning i frågor om modell och arbetssätt.

Projektsamordning
• Projektledning för hela införandeplanen samt projektadministration och kommunikation. 

Rapporterar status till styrgrupp under utrullning.

OPG
• Projektgrupp för framdrift i införandet till respektive bolag. Ansvarar för att säkerställa att 

införandet går enligt uppsatt tidplan och beslutar om tillämpning av modeller och 
arbetssätt för bolaget i frågor lyfta från arbetsgrupp.

Arbetsgrupper
• Arbetsgrupper som beslutar om tillämpning av framtagna modeller och arbetssätt. Bolaget 

ansvarar att från arbetsgruppsmötena dokumentera och förankra modeller och 
arbetssätt.
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Ansvar och beslutsmandat centralt

Beskrivning
Stödja projektägaren och ge rekommendationer 
inför beslut enligt PPS.

Medlemmar
• Projektägare
• Projektledare
• Leveransansvarig Intraservice
• Kundansvarig Intraservice
• Ekonomichef Stadshus AB
• Koncern HR-chef Stadshus AB
• 2-4 representanter från bolagen

Styrgrupp Lösningsgrupp

Beslutsmandat
• Förändring i beslutad utrullningsplan (byte av 

starttidpunkt m.m.) och tidplan för införande.
• Fastställer Lösningsgruppens beslut.

Beskrivning
Ansvarar för att tillämpning av stadens modeller i 
införandeprojekten och vid behov vidareutveckla 
modeller för att anpassas till nya behov och 
förutsättningar i takt med utrullningen. 

Medlemmar
• Lösningsexpert Agresso
• Lösningsexpert Winst
• Lösningsexpert BUPA
• Modellansvarig Stadshus AB

• Övriga medlemmar utses i samråd med 
styrgrupp och Stadshus AB.

Beslutsmandat
• Förändring och utveckling av modeller och 

arbetssätt.
• Tillämpning av gällande modeller och arbetssätt

Beskrivning
Följer upp hela projektet progress utifrån beslutad 
införandeplan. Ansvarar för att samordna 
kommunikationsaktiviteter och resursfördelning. 
Samordnar och koordinerar Lösningsgruppen. 
Identifierar ärenden som kräver beslut från 
styrgrupp. Ansvarar för beslut och genomförande 
av kopiering av miljöer utifrån fastslagen plan.

Medlemmar
• Projektledare för hela Införandeplanen
• Kommunikatör
• Projektmedarbetare CVS

Projektsamordning

Beslutsmandat
• Kopiering av miljöer utifrån fastslagen 

införandeplan.
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Operativ projektgrupp (OPG)

Beskrivning
Följer upp projektet progress. Ansvarar för att 
besluta om tillämpning av modell och arbetssätt i 
frågor där arbetsgrupp behöver vägledning. Vid 
behov ansvarar gruppen för att lyfta 
tillämpningsfrågor till Lösningsgruppen. Gruppen 
ansvarar för identifiera avvikelser mot tidplan som 
kräver styrgruppsbeslut. 

Medlemmar
• Projektledare och lösningsexpert Intraservice.
• Lokal projektledare/Lösningsansvarig bolag
• Ekonomichef/Redovisningschef bolag
• IT-ansvarig bolag

Beslutsmandat
• Tillämpning av gällande modeller och arbetssätt
• Beslut om redo för test. 
• Beslut om driftstart.

Ansvar och beslutsmandat lokalt

Beskrivning
Ansvarar för att följa fastslagna modeller och 
arbetssätt. Vid behov av förändringar lyfts frågan 
till operativ projektgrupp för beslut och vid behov 
även till Lösningsrådet. Gruppen har ej mandat att 
besluta om alternativa tillämpningar eller 
utformning. 

Medlemmar
• Lösningsexpert Intraservice
• Lösningsansvarig bolag
• Representanter från bolagen utifrån fråga.

Arbetsgrupper

Beslutsmandat
• Tillämpning utifrån fastslagen modell och 

arbetssätt.

Grupperingar
• Redovisning
• Kundreskontra
• Operativt inköp
• Anläggning
• BUPA
• Teknik och integration

Ansvar
• Bolagets lösningsansvarig ansvarar för att 

dokumentera den lokala tillämpningen samt att 
identifiera påverkan på lokalt arbetssätt. 

• Bolaget ansvarar för att förankra beslutade 
förändringar i arbetssätt.

• Mellan arbetsmöten ansvarar bolagets 
representanter i arbetsgruppen att ta fram 
efterfrågat material för uppsättning.
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Arbetsmöten under 
införande
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Ansvar och beslutsmandat (1/3)
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Beskrivning
Stödja projektägaren och ge rekommendationer 
inför beslut enligt GPS (Göteborgs Stads 
projektstyrningsmodell).

Medlemmar
• Projektägare
• Projektledare
• Leveransansvarig Intraservice
• Kundansvarig Intraservice
• Ekonomichef Stadshus AB
• Koncern HR-chef Stadshus AB
• 2-4 representanter från bolagen

Styrgrupp Lösningsgrupp

Beslutsmandat
• Förändring i beslutad utrullningsplan (byte av 

starttidpunkt m.m.) och tidplan för införande.
• Fastställer Lösningsgruppens beslut.

Beskrivning
Ansvarar för att tillämpning av stadens modeller i 
införandeprojekten och vid behov vidareutveckla 
modeller för att anpassas till nya behov och 
förutsättningar i takt med utrullningen. 

Medlemmar
• Lösningsexpert Agresso
• Lösningsexpert Winst
• Lösningsexpert BUPA
• Modellansvarig Stadshus AB

• Övriga medlemmar utses i samråd med 
styrgrupp och Stadshus AB.

Beslutsmandat
• Förändring och utveckling av modeller och 

arbetssätt.
• Tillämpning av gällande modeller och arbetssätt
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Ansvar och beslutsmandat (2/3)
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Beskrivning
Följer upp hela projektet progress utifrån beslutad 
införandeplan. Ansvarar för att samordna 
kommunikationsaktiviteter och resursfördelning. 
Samordnar och koordinerar Lösningsgruppen. 
Identifierar ärenden som kräver beslut från 
styrgrupp. Ansvarar för beslut och genomförande 
av kopiering av miljöer utifrån fastslagen plan.

Medlemmar
• Projektledare för hela Införandeplanen
• Projektadministratör
• Kommunikatör
• Projektledare pågående OPG

Projektsamordning Operativ projektgrupp (OPG)

Beslutsmandat
• Kopiering av miljöer utifrån fastslagen 

införandeplan.

Beskrivning
Följer upp projektet progress. Ansvarar för att 
besluta om tillämpning av modell och arbetssätt i 
frågor där arbetsgrupp behöver vägledning. Vid 
behov ansvarar gruppen för att lyfta 
tillämpningsfrågor till Lösningsgruppen. Gruppen 
ansvarar för identifiera avvikelser mot tidplan som 
kräver styrgruppsbeslut. 

Medlemmar
• Projektledare och lösningsexpert Intraservice.
• Lokal projektledare/Lösningsansvarig bolag
• Ekonomichef/Redovisningschef bolag
• IT-ansvarig bolag

Beslutsmandat
• Tillämpning av gällande modeller och arbetssätt
• Beslut om redo för test. 
• Beslut om driftstart.
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Ansvar och beslutsmandat (3/3)
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Beskrivning
Ansvarar för att följa fastslagna modeller och 
arbetssätt. Vid behov av förändringar lyfts frågan 
till operativ projektgrupp för beslut och vid behov 
även till Lösningsrådet. Gruppen har ej mandat att 
besluta om alternativa tillämpningar eller 
utformning. 

Medlemmar
• Lösningsexpert Intraservice
• Lösningsansvarig bolag
• Representanter från bolagen utifrån fråga.

Arbetsgrupper

Beslutsmandat
• Tillämpning utifrån fastslagen modell och 

arbetssätt.

Grupperingar
• Redovisning
• Kundreskontra
• Operativt inköp
• Anläggning
• BUPA
• Teknik och integration

Ansvar
• Bolagets lösningsansvarig ansvarar för att 

dokumentera den lokala tillämpningen samt att 
identifiera påverkan på lokalt arbetssätt. 

• Bolaget ansvarar för att förankra beslutade 
förändringar i arbetssätt.

• Mellan arbetsmöten ansvarar bolagets 
representanter i arbetsgruppen att ta fram 
efterfrågat material för uppsättning.
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Uppstartsmöte operativ projektgrupp
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Syfte
Få en gemensam bild över införandet med projektorganisationen och 
ansvarsfördelning. Bolaget ska få en förståelse för uppsättning och vilka 
förändringar som krävs lokalt. Bolaget ska få en bild av vilka resurser som 
krävs både i tid och kompetens för att säkerställa ett lyckosamt införande.

Deltagare
• Ekonomichef
• Redovisningschef/ansvarig
• Inköpschef
• IT-ansvarig
• Projektledare och 

lösningsansvarig från 
Intraservice.

Att förbereda lokalt
• Läs igenom den övergripande beskrivningen av tjänsterna och dess 

innehåll.
• Säkerställa lokalt beslutsmandat

Agenda
• Genomgång av tjänsten och 

vilka delar som är valbara med 
tydlighet på vilka förändrings-
behov som finns/krävs

• Genomgång av tid- och aktivitet
• Genomgång av roller i införandet

Fas
Övergripande projektledning

Tidpunkt
9, 7 eller 4 månader innan driftstart

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för 

övergripande projektledning och  
koordinering samt är 
sammankallande.

• Operativa projektgruppen 
ansvarar för att besluta om 
detaljerad tidplan.
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Projektuppstartsmöte
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Syfte
Få en gemensam bild över införandet med projektorganisationen och 
ansvarsfördelning. Att projektdeltagare ska få en tydlig bild över vilket 
ansvar de har och vilka förväntningar som finns. Att få med sig uppgifter för 
att förbereda inför de kommande arbetsgruppsmötena kring utformning.

Deltagare
• De som ingår i operativ 

projektgrupp eller arbetsgrupp.

Att förbereda lokalt
• Läs igenom den övergripande beskrivningen av tjänsterna och dess 

innehåll.

Agenda
• Genomgång av tid- och aktivitet
• Genomgång av roller i införandet
• Genomgång av förberedelser 

inför kommande 
arbetsgruppsmöten

• Dokumenthantering och 
projektstyrning (Antura)

Fas
Övergripande projektledning

Tidpunkt
Efter uppstartsmöte operativ 
projektgrupp.

Ansvar och beslutsmandat
• Informationsmöte utan 

beslutsfrågor.
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Operativ projektgrupp (OPG)
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Syfte
Säkerställa framdrift i införandet. Gruppen beslutar i frågor som 
arbetsgrupper ej har kunnat hantera inom sitt mandat. Vid behov eskalerar 
den operativa projektgruppen frågor om utformning till Lösningsgruppen.

Deltagare 
• Lokal projektledare/Lösnings-

ansvarig
• Ekonomichef/Redovisningschef
• IT-ansvarig
• Projektledare och lösningsexpert 

från Intraservice.

Att förbereda lokalt
• Utifrån agenda till mötet.

Agenda
• Statusrapportering
• Uppföljning tid- och aktivitet
• Eventuella resursfrågor
• Godkännande av tester
• Förtydligande kring modellfrågor 

och stöd i beslut

Fas
Övergripande projektledning

Tidpunkt
Löpande varannan vecka under 
projektet.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för 

övergripande projektledning och 
är sammankallande.

• Gruppen ansvarar för att besluta 
om tillämpning av framtagen 
modell när arbetsgrupp ej har 
kunnat besluta.

• Gruppen ansvarar för att 
eskalera utformningsfrågor vid 
behov till Lösningsgruppen.

• Gruppen ansvarar för att 
eskalera eventuella 
förskjutningar i tidplan till 
styrgrupp.
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Möte om förändringsbehov
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Syfte
Inleda det lokala arbetet med förändringar i ekonomimodell och processer 
för ekonomi och operativt inköp. Mötet ska ge en tydlig bild av 
förändringsbehovet lokalt för att identifiera och initiera utvecklingsområden 
innan uppstarten kring utformning och uppsättning.

Deltagare från bolag
• Ekonomichef
• Redovisningschef/ansvarig
• Inköpschef
• IT-ansvarig
• Övriga som kommer att delta i 

arbetsgrupper

Att förbereda lokalt
• Ta fram beskrivningar av nuvarande ekonomimodell
• Säkerställ gemensam syn kring nuvarande arbetssätt och processer
• Läs igenom beskrivningar av gemensam KC02

Agenda
• Genomgång av övergripande 

modeller och processer
• Genomgång av nuvarande 

modeller och processer
• Dialog kring skillnader och 

utvecklingsbehov

Fas
Utformning och uppsättning

Tidpunkt
3 månader innan uppstartsmöte

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för 

sammankalla möte och tillhanda-
hålla både inläsningsmaterial 
och expertis i utformningsfrågor.

• Under mötet kommer inga beslut 
att tas.
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Arbetsgrupp – Redovisning
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Fas
Utformning och uppsättning 

Tidpunkt
Möten planeras och justeras efter 
bolagets förutsättningar.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för att 

presentera uppsättningen och 
stötta bolaget vid utformningen 
av lokal tillämpning.

• Bolaget ansvarar för att besluta 
och dokumentera lokal 
tillämpning.

Arbetsmöte 1 – Ekonomimodell

• Genomgång av kodsträng och 
relationer

• Konto- och kodplan
• Roller och användare
• Attestregelverk
• Konteringsregler och 

sambandskontroller
• Övergripande hantering av 

projekt och investeringar

Arbetsmöte 3 – Period och 
bokslut

• Genomgång av datum- och 
periodhantering

• Fördelningar, triggrar och 
automatkonteringar

• Avstämningsrutiner
• Hantering av projekt (ev.)

Arbetsmöte 2 – Moms och 
Integrationer

• Genomgång av moms-
redovisning

• Genomgång av integrationer
• Lönesystem
• Andra 

verksamhetssystem

Arbetsmöte 4 – Övergång och 
utdata

• Konverteringslösning
• Övergångsplan
• Testfall
• Möjligheter till utdata och 

rapporter
• Lokalt informationsmaterial om 

förändringar i arbetssätt och 
modell
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Arbetsgrupp – Kundreskontra
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Fas
Utformning och uppsättning 

Tidpunkt
Möten planeras och justeras efter 
bolagets förutsättningar.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för att 

presentera uppsättningen och 
stötta bolaget vid utformningen 
av lokal tillämpning.

• Bolaget ansvarar för att besluta 
och dokumentera lokal 
tillämpning.

Arbetsmöte 1 – Modeller för 
fakturering

• Genomgång av möjliga 
faktureringsrutiner

• Fakturalayout
• Roller och användare
• Hantering av andra reskontror
• Kunduppgifter och artiklar
• Internhandel

Arbetsmöte 3 – Likvid- och 
påminnelsehantering

• Genomgång av 
likvidhanteringslösning

• Genomgång av rutiner för 
inkasso- och kravhantering.

• Återbetalningar och 
tillgodohantering.

Arbetsmöte 2 – Integrationer och 
momskoder

• Utifrån valda 
faktureringsmöjligheter fastställa 
integrationer

• Hantering av momskoder

Arbetsmöte 4 - Övergång

• Konverteringslösning
• Testfall
• Övergångsplan
• Lokalt informationsmaterial om 

förändringar i arbetssätt och 
modell
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Arbetsgrupp – Operativt inköp
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Fas
Utformning och uppsättning 

Tidpunkt
Möten planeras och justeras efter 
bolagets förutsättningar.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för att 

presentera uppsättningen och 
stötta bolaget vid utformningen 
av lokal tillämpning.

• Bolaget ansvarar för att besluta 
och dokumentera lokal 
tillämpning.

Arbetsmöte 1 – Hantering av 
inköp och faktura

• Genomgång av generell process
• Roller och användare
• Attester och arbetsflöden
• Hantering av 

verksamhetssystem
• Leverantörer och e-faktura

Arbetsmöte 3 – Likvidhantering

• Genomgång av 
likvidhanteringslösning.

• Kvittning av fakturor
• Hantering av leverantörskontra –

upplägg av leverantör
• Utländska leverantörer

Arbetsmöte 2 –
Verksamhetssystem och moms

• Modell för integration
• Hantering av moms

Arbetsmöte 4 – Avtal och 
övergång

• Hantering av lokala avtal –
konvertering och upplägg

• Testfall
• Övergångsplan
• Lokalt informationsmaterial om 

förändringar i arbetssätt och 
modell
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Fas
Utformning och uppsättning 

Tidpunkt
Möten planeras och justeras efter 
bolagets förutsättningar.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för att 

presentera uppsättningen och 
stötta bolaget vid utformningen 
av lokal tillämpning.

• Bolaget ansvarar för att besluta 
och dokumentera lokal 
tillämpning.

Arbetsmöte 1 – Modell för 
anläggningsredovisning

• Genomgång av anläggnings-
redovisning (tratt/projekt)

• Komponenter
• Relationer
• Spårbarhet 
• Belägenhet

• Externt anläggningsregister
• Inventarieförteckning (förbruk.)

Arbetsmöte 3 – Vidare…

• Beroende på komplexitet

Arbetsmöte 2 – Konvertering av 
anläggningar

• Genomgång av mall för 
konvertering

Arbetsmöte 4 - Övergång

• Konverteringslösning
• Testfall
• Övergångsplan
• Lokalt informationsmaterial om 

förändringar i arbetssätt och 
modell
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Fas
Utformning och uppsättning 

Tidpunkt
Möten planeras och justeras efter 
bolagets förutsättningar.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för att 

presentera uppsättningen och 
stötta bolaget vid utformningen 
av lokal tillämpning.

• Bolaget ansvarar för att besluta 
och dokumentera lokal 
tillämpning.

Arbetsmöte 1 – Uppföljning

• Modeller för uppföljning
• Resultat- och balansrapporter
• Användare och roller
• Koppling mot ekonomimodell

Arbetsmöte 3 – Prognos

• Modell för prognoshantering
• Flöden för godkännande
• Periodnycklar

Arbetsmöte 2 – Budget

• Modell för budget
• Kostnadsställe
• Personal
• Investering
• Projekt

• Integration mot projekt (?)
• Periodnycklar
• Flöden för godkännande

Arbetsmöte 4 - Övergång

• Konverteringslösning av tidigare 
år

• Utfall
• Budget
• Prognos

• Lokalt informationsmaterial om 
förändringar i arbetssätt och 
modell
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Fas
Utformning och uppsättning 

Tidpunkt
Möten planeras och justeras efter 
bolagets förutsättningar.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för att 

presentera uppsättningen och 
stötta bolaget vid utformningen 
av lokal tillämpning.

• Bolaget ansvarar för att besluta 
och dokumentera lokal 
tillämpning.

Löpande arbetsmöten

Utifrån identifierade behov av 
utveckling av integrationer träffas 
gruppen löpande för att säkerställa 
framdrift i utvecklingen.

Arbetsmöte – Övergång

Inför för fas Test och utbildning 
ansvarar gruppen för att säkerställa 
att informationsflödena är uppsatta 
för att genomföra acceptanstest.
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Syfte
Bolaget ska vid ett tillfälle få samlad information om de kommande 
testerna i testmiljö och hur avvikelser och fel ska hanteras/rapporteras 
under testperioden. Mötet syftar till att tydliggöra övergång från utformning 
till testning.

Deltagare 
• Lokal projektledare 
• IT-ansvarig
• Projektledare och teknikansvarig 

från Intraservice. 

Att förbereda lokalt
• Läs igenom teststrategi och förutsättningar
• Gå igenom framtagna testfall

Agenda
• Genomgång av testplan
• Genomgång av hantering av 

ärenden uppkomna under tester

Fas
Test och utbildning

Tidpunkt
Löpande varannan vecka under 
projektet.

Ansvar och beslutsmandat
• Intraservice ansvarar för 

övergripande projektledning och 
är sammankallande.

• Bolaget ansvarar för att utarbeta 
egna testfall med stöd från 
Intraservice.



Kontakt
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Maria Lindblad, projektledare
maria.2.lindblad@intraservice.goteborg.se
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