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Lägesavstämning IT-projektet, Per Uddén 
Pelle berättade om statusen i IT-delprojektet. Det är full fart i alla delar, i enlighet med plan, se bilaga 

m lägesavstämning. Pelle är nöjd med engagemanget från medarbetarna och ”högt i tak” i arbetet. 

Det enda område där det är svårigheter är arbetet med elevadministrativt system. Tieto (befintlig 

leverantör i Söderhamn och Nordanstig) vill inte med enkelhet släppa ifrån sig befintligt data. Det 

drar ut i tiden och verkar bli dyrt. Här kan kommunerna få problem med utgående avtal med Tieto 

vid årsskiftet. Projektledningsgruppen kom fram till att Pelle ska prata med Margareta Högberg och 

att få påtryckning från kommuncheferna direkt på Tieto. Kommunerna är fortsatt kund hos Tieto, bl a 

Pacta för Omvårdnadssidan. 

Projektledningsgruppen tackar för ett bra jobb. 

Samrådsforumet styrgrupp för det fortsatta IT-projektet?, samt Thomas 

beställare i det löpande arbetet? 
It-projektet löper på med utrullningsplan t o m 30 juni 2016. Styrgrupp för det arbetet blir de 

kommande samrådsforumen. Thomas Winqvist är beställare och sammankallande av ”styrgruppen” 

Samrådsforum består förövrigt av ordförande, vice ordförande och ”andre vice” från HUF, samt 

kommunalråd, oppositionsråd och kommunchef från resp medlemskommun. Första samrådsforum 

blir den 22 september kl 14.00-16.30 i Bollnäs. Thomas återkommer lite närmare. 

Avstämning av hela genomförande projektet 
Projektet följer ”Plan för projektavslut”. Projektledningsgruppen gick igenom Restlistan 

(Ekonomidelprojektet arbetade vidare med ansvariga och prioriteringsordning den 17 juni). Se bilaga. 

Utvärdering projektet – Slutrapport 
Projektledningsgruppen reflekterade kring projektet och gjorde de ändringar/kompletteringar som 

de önskade i Projektslutrapporten. Se bilaga. 

Behöver vi göra något för att smörja det fortsatta arbetet inför, under och 

efter verksamhetsövergång? 
Även om det allra mesta i projektplanen är klart, kommer förbundet sannolikt att hitta många 
områden där förberedelserna för övergången till Förbund inte är till fylles. Det kommer att krävas 
”hands on-agerande” eller utvecklingssatsningar. 

Medlemskommunerna behöver sannolikt under en längre tid fortsätta att stötta Förbundet i sin 
utveckling och tillhandahålla resurser i det arbetet. Vid behov ska Förbundet kontakta 
kommuncheferna. 

Förbundet behöver växa in i sin roll som samordnare av det fortsatta utvecklingsarbetet (fortsatt 
utveckling av organisation, köp av tjänster, stödsystem mm). Det innebär bl a förmåga att uttrycka 



förbundets behov och krav, beskriva den egna insatsen och vad andra behöver bidra med, planera in 
åtgärder över tid, kommunicera och få ”commitment” från medlemskommunerna, följa upp planerna 
och vid behov lyfta ytterligare behov av stöd. 

Samtliga parter i projektledningsgruppen är medvetna om detta. 

Projektavslut i augusti 
Projektledningsgruppen föreslår att styrgruppen bjuder till middag i augusti för att uppmärksamma 

de medarbetare som har gjort en stor insats i detta projekt. Datum; 19, 24, 27 augusti? 

Mellanfjärden? Tot 25-50 pers? Marie tar med sig förslaget till Styrgruppen. 

/Marie Nordmark 


