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§254

Projektledare omsorgssystem
(2018 KS0242)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen och att
ärendet kompletteras med en ekonomisk kalkyl.
Beskrivning av ärendet

Kommunens ledningsgrupp har kommit in med ett anskaffningsbeslut gällande nytt
verksamhetssystem då befintliga avtal löper ut. Upphandlingen ska genomföras av tre
verksamheter; arbets- och näringslivskontoret, barn- och ungdomskontoret och
omsorgskontoret. Idag använder man sig av två olika system, Treserva och Magna Cura samt
en tilläggsmodul kallad TES som är en integration med Heroma. Det finns en önskan hos
samtliga kontor att kunna integrera allt i ett och samma system. Treserva används av
omsorgskontoret och barn- och ungdomskontoret och har cirka 500 användare. IFO vuxen
använder sig utav Magna Cura tillsammans med En Väg In och det systemet har mellan 25 30 stycken användare.
Uppdraget har blivit tilldelat upphandlingsgruppen som består av en utredare, processledare
och en IT-strateg. Upphandlingsgruppen finner att en projektledare bör tillsättas då det inte
finns tillräckliga resurser inom verksamheterna för att själva driva projektet i mål. Det är ett
stort och omfattande system som ska upphandlas med många användare och funktioner.
Kopplingar till digitaliseringen och kommande digitaliseringsprojekt kommer att vara stark
vilket komplicerar behovsanalys, kravställning och införande. Detta ställer höga krav på både
upphandling och implementering vilket kräver en projektledare.
Projektledaren behöver initialt kartlägga behoven på samtliga kontor, t ex vilka funktioner
behövs, vad fungerar bra idag, vad fungerar mindre bra, vilka integrationer finns idag till vilka
system och vilka integrationer behöver tillämpas. Det behövs bland annat integrationer med
skatteverket, försäkringskassan, Heroma m.fl. Det eftersträvas även funktioner för olika etjänster.
Projektledaren kommer att genomföra omvärldsbevakning och analys, studiebesök på andra
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kontor i andra närliggande kommuner samt anordna leverantörsträffar. Upphandlingsgruppen
har beräknat en tjänst på cirka två år. Ett år för upphandlingsfasen och ett år för
implementeringsfasen, som kommer att kräva utbildningsinsatser för samtliga användare samt
implementering av själva systemet vilket också kräver en testperiod.
De befintliga verksamhetssystemen löper ut oktober 2019 och helhetskostnaden för alla
system samt olika tilläggsmoduler är cirka 660 000 kr. Inräknat i den kostnaden är licenserna,
årliga kostnader och även månadskostnader som en del tillägg har.
Det går inte i dagsläget att svara på vad ett kommande system kommer att kosta eftersom det
inte kan bli fastställt innan förstudien är genomförd men utgångspunkten är att man
eftersträvar ett omfattande system som ska kunna användas av alla tre kontoren vilket kräver
en projektledare som kan kartlägga alla behov hos samtliga kontor och i projekt- och
upphandlingsfasen kunna nå den allra bästa lösningen för alla inblandade.
Finansiering
Projektet finansieras genom investeringsmedel, 3 miljoner varav 1,2 miljoner till en
projektledare, 1,8 miljoner till system- och utbildningskostnader. Kapitalkostnader för
projektet hänskjuts till budgetberedningen. Efter upphandlingen kan det innebära förändrade
kostnader för driften för de respektive nämnderna.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Projektledare omsorgssystem

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa en projektledare för upphandling och införande av ett
nytt gemensamt verksamhetssystem för tre kontor.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen och att ärendet kompletteras med en ekonomisk kalkyl.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
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Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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