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1 Inledning 

eHälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom 

vård och omsorg. Målet är att skapa konkret nytta för invånarna, medarbetarna och 

beslutsfattarna. Att utforma e-tjänster är en del av Göteborgs Stads plan för e-hälsa. 

 

1.1 Bakgrund 

E-tjänster inom försörjningstöd är de mest priorterade enligt sektorscheferna inom 

IFO-funktionshinder. Ett planeringsarbete har därför bedrivits under våren 2014 

för att undersöka möjligheter och alternativ. Bakgrunden är bland annat att 

volymen ansökningar är stor samt att verksamheten önskar förbättra 

tillgängligheten. En digitalisering är önskvärd då mycket administration läggs ned 

på hantering av blanketter och intyg/dokument i pappersform under 

handläggningen. 

1.2 Syfte 

Syftet är att förenkla kontaktvägarna/handläggningen och pröva nya sätt att 

använda ny teknik exempelvis genom möjligheten att ansöka digitalt för 

medborgaren samt undersöka andra relevanta servicelösningar vars resultat kan 

gagna även andra kommuner.  

2 Målbeskrivning 

2.1 Effektmål 

Utvecklingsplanen för SDF-UBF 2013-15 indikerar att ett mål för Göteborgs Stad 

är:”Att skapa lösningar i form av e-tjänster för att öka medborgarnas 

tillgänglighet, påverkan och insyn.” 

Även i Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013-

2015 finns e-tjänster med som en prioriterad fråga kopplad till statliga 

stimulansbidrag. Målet är att antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånare 

samt användningen av e-tjänster skall öka. E-tjänsterna skall vara ett komplement 

till andra former av service och kontakter inom socialtjänsten.  

Förstudien stödjer dessa målbilder. 

 



 

 

2.1.1 Redovisning av nyttan 

Nyttan för verksamheten är bland annat en minskning av antalet samtal till 

mottagningsgrupperna, samt färre insända ansökningar i pappersform och färre 

kompletteringar av ansökningarna. För klienternas del är nyttan exempelvis att 

kunna söka på ett enkelt sätt, slippa kopiera intyg samt möjlighet att följa sitt 

ärende.  

2.2 Arbetsmål 

Förstudien ska utreda omfattning, konsekvenser för verksamheten och möjligheter 

ex: lösningar, kostnader och tidplan för ett införande av e-tjänst försörjningsstöd 

samt sms-avisering för utbetalt bistånd för att ge underlag till beslutsfattare om 

fortsatt hantering. 

 

2.3 Förutsättningar 

Särskilda hänsyn bör tas till lagstiftningen inom området när det gäller val av 

lösningar. 



 

 

3 Beskrivning 

3.1 Omfattning 

Projeketet är en förstudie om förutsättningarna kring en e-tjänst för 

nyansökan/återansökan försörjningsstöd samt en sms-lösning gällande 

information om utbetalning av försörjningsstöd till klienten. Förstudien syftar till 

att planera för ett införande, analysera omfattning, konsekvenser för verksamhet 

och arbetssätt/handläggningsprocess samt ta fram lösningsförslag – med eventuell 

koppling till verksamhetsssystemet. 

3.2 Organisation och bemanning 

En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från de stadsdelar som önskar ingå i 

piloten. Sektorscheferna IFO-FH är styrgrupp. 

3.3 Tidsram 

Förberedelsearbetet har pågått sedan januari 2014. Förstudiedelarna startar våren 

2014 och beräknas vara avslutade den 1 december 2014, där arbetet med 

leverantören CGI bestämmer slutpunkten. 

3.4 Kostnad 

Kostnaden i projeket består främst av nedlagd arbetstid. Arbetgruppen beräknas 

lägga ned cirka två möten/månad om 3 timmar vardera under förstudieperioden.  

Kostnader tillkommer även kring förstudiedelar som utförs av leverantören CGI i 

samarbete med Göteborgs Stad om cirka 250 000 kronor.   

Utöver detta planeras ett studiebesök till Norrköpings kommun för att studera 

deras lösningar som är drift för arbetsgruppen.  

Den totala kostnaden beräknas uppgå till 500 000 kronor. 

3.5 Finansiering 

Finansiering består av stimulansmedel samt eget kapital i form av nedlagd arbetad 

tid inom verksamheterna samt koordinering från Konsument- och 

medborgarservice. 

3.6 Beroenden och avgränsningar 

 

Projekt och aktiviteter som påverkar förstudien är följande:  

 Välfärdsprocessen – som dessutom är en huvudintressent 

 Arbetet med E-hälsoplan för Göteborgs Stad 

 Handlingsplan för e-samhället avseende Göteborgs Stad 

 Nationellt projekt Effektiv informationsinhämtning - SKL 

 



 

 

Det ingår inte i förstudien att ta fram eller implementera e-tjänster.  

 

4 Kommunikationsplan 

4.1 Målgrupper 
Den färdiga e-tjänsten ska vända sig till boende inom Göteborgs Stad som är i 

behov av/uppbär försörjningsstöd. Viktiga intressenter till förstudien är strategiskt 

och operativt forum, sektorschefer, områdeschefer samt enhetschefer och 

handläggare på mottagningsenheterna – försörjningsstöd. Intressenter är även 

systemansvarig för verksamhetssystemet och leverantören. 

Övriga intressenter är SKL, Västkom samt andra kommuner  

En särskild intressentanalys kommer att tas fram inom förstudien. 

 

4.2 Kommunikationskanaler 

En särskild kommunikationsplan tas fram i samarbete med arbetsgruppen. 

 

5 Risk- och sårbarhetsanalys 
En riskanalys tas fram av styrgruppen utifrån den projektmodell som projketet 

använder sig av.
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