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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-06-23 
Anslaget sätts upp: 2020-06-23             Anslaget tas ned: 2020-07-15 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Järflotta, 2020-06-23 kl. 15:05-15:26 

Beslutande 
Anders Karlsson (M), ordförande 
Antonella Pirrone (KD), via skype 
Roland Junerud (S) 

 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef 
Anna Kessling, administrativ chef 
Olivia Gustafsson, nämndsekreterare/jurist 

 

Paragrafer 
§§ 61-62 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2020-06-23 kl. 15:45 

Underskrifter 
 
 
 
Anders Karlsson (M) 
Ordförande 

Roland Junerud (S) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 61/20 Fastställande av dagordning 

  Beslutspunkter 

§ 62/20 Beställning av uppdrag angående projektledare för införande av nytt 
verksamhetssystem 
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61/20 Fastställande av dagordning 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick.   
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§ 62/20 SON/2018/0161/059-5 

Beställning av uppdrag angående projektledare för införande 
av nytt verksamhetssystem 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anlita en projektledare från 
KnowIt för införande av det nya verksamhetssystemet LifeCare i enlighet med gällande avtal till en 
kostnad som uppgår till max 1,4 miljoner kronor.  

Ärendet 
Socialförvaltningen har precis avslutat upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem, då det gamla 
avtalet löpt ut. Det nya systemet heter LifeCare och har Tieto som leverantör. Införandet av det nya 
systemet påbörjas efter sommaren 2020 och beräknas vara klart i januari 2022. Arbetet med 
införandet kommer vara omfattande och involvera hela förvaltningen och ska ledas av en 
projektledare på minst 50 procent. På grund av sjukdom kan förvaltningen inte hålla med en 
projektledare. Efter att ha undersökt olika alternativa lösningar är förvaltningens bedömning att den 
bästa lösningen vore att ta in en extern konsult som projektledare. Förvaltningen föreslår därför att 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anlita en projektledare från 
KnowIt för införande av det nya verksamhetssystemet LifeCare i enlighet med gällande avtal. 
Kostnaden uppgår till max 1,4 miljoner kronor och kommer redovisas som en investering. 
Investeringen ryms inom befintlig budgetram för investeringar 2020-2023. 
 
Enligt delegationsordningen 3.4.1 har Socialnämndens arbetsutskott delegation att besluta om att 
avropa varor och tjänster från befintligt ramavtal över 500 000 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anlita en projektledare från 
KnowIt för införande av det nya verksamhetssystemet LifeCare i enlighet med gällande avtal till en 
kostnad som uppgår till max 1,4 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2018/0161/059-4 
Avtal SUN/2018 2018-07-22; projektledare och konsultstöd för upphandling av processtöd för 
Socialförvaltningen 

Skickas till 
Akten 
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