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Projektplan 

1. Mål och ramar 

1.1 Verksamhetsmål - effekter 

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. 

 

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. 

 

1.2 Projektmål 

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. 

 

1.3 Målgrupp och intressenter 

Den färdiga e-tjänsten/sms-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. 

 

1.4 Projektets leveranser 

Förväntat resultat är ta fram beslutsunderlag för fortsatt hantering. En kravbild från 

verksamheterna som kan adresseras leverantören är en av de viktiga leveranserna. En 

intressentanalys samt möjlig tidplan för införande är andra. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Omfattning och avgränsningar 

Projektet 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 verksamhetssystemet. 

 

2.2 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. 

 

2.3 Resurser 

Arbetet genomförs av resurser från Konsument- och medborgarservice samt Intraservice och 

CGI.  

Även resurser från stadsdelarna medverkar i arbetet. 

 

2.4 Kostnader 

Kostnaden i förstudien består främst av nedlagd arbetstid. Kostnader tillkommer även kring 

förstudiedelar som utförs av leverantören CGI i samarbete med Göteborgs Stad om cirka 

250 000 kronor.   

Den totala kostnaden beräknas uppgå till 500 000 kronor. 

 

3. Relationer till andra projekt och aktiviteter 
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 

 

4. Genomförande 

4.1 Övergripande tidplan 

Förstudien startade 4 april och beräknas vara färdig senast 31 december 2014. 

Huvudaktiviteter under förstudien:  

a) Identifiera konsekvenser i verksamheten 

b) Identifiera behov av insatser vid ett införande 
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c) Intressentanalys 

d) Kravställning – tre workshops inplanerade med deltagande från alla SDF 

e) Teknisk förstudie – genomförs parallellt via leverantören CGI 

 

4.2 Resursplan 

Särskilda resurser tillsätts för kravställningsarbetet, dels från Intraservice, dels från 

leverantören CGI. I kravställningen deltar dessutom en handläggare per stadsdel förutom 

arbetsgruppen.  

Systemansvarig för Treserva har en nyckelroll i förstudien. 

 

5. Projektorganisation 
En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från de stadsdelar som önskar ingå i piloten. 

Sektorscheferna IFO-FH är uppdragsgivare/styrgrupp. 

 

6. Projektprocesser 

6.1 Rapportering inom projektet 

Löpande rapportering sker till uppdragsgivaren under förstudieperioden. Dokumentationen 

samlas i en projektdatabas där även övrigt arbetsmaterial publiceras. 

 

6.2 Projektmodell 

Intraservice projektmodell ska följas.  Konsument- och medborgarservice samlar 

dokumentation i databas för pågående projekt. 


