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Innehåll i bilaga 3.  
 

Bilaga 3 innehåller information om allmänna handlingar i de kommungemensamma interna tjänster, applikationer och system som Intraservice driftar åt de 11 

nämnder som avvecklas den 31 december 2020. Bilagan beskriver hur allmänna handlingar ska hanteras utifrån överlämnande eller överlämnande och 

införlivande i mottagande nämnd.  

Bilagan innehåller tjänster, applikationer och system som samtliga 11 nämnder som avvecklas den 31 december 2020 använder. Tjänster, applikationer och 

system som endast någon eller några nämnden använder återfinns i respektive nämnds bilaga 1, fliken Digitala. Undantag gäller för ViGo.  

1. Adato 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Adato Funktion/syfte: Hanterar ärenden kring rehabilitering av anställda och stödjer arbetet med 

rehabilitering.  

 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2. Huvudsakligt informationsinnehåll: Sjukfrånvaro och dokumentation av rehabiliteringsärenden. 

 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2007 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Sjukfrånvaro från Personec lön ett år tillbaka 

importerades.  

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig 

stadsdelsnämnd eller social resursnämnd via anställningsinformation under personfliken. 
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2. Agresso unit 4 Business World 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Agresso unit 4 

Business World 

Funktion/syfte: Ekonomisystem som stödjer processerna för anläggning, redovisning, 

kundreskontra och leverantörsreskontra.  

 

Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. Tillgång 

till information i referenssyfte 

kan hanteras genom att berörd 

personal inom mottagande 

förvaltning ges läsbehörighet  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Huvudbok, kund- och leverantörsreskontra, 

anläggningsregister och ekonomisk redovisning 

 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2014 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Bokföringssaldo importerades från Horisonten 

och kunder med autogiro och/eller e-faktura migrerades. Tidigare namn på IT-lösningen: Agresso 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ekonomiinformation såsom bokföring, kund- och 

leverantörsfakturaposter finns i respektive nämnds enhet.  
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3. Aivo by Mashie 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Aivo by Mashie 

 

Funktion/syfte: Systemet används för planering samt beställning av måltider i staden. 

 

Handlingar överlämnas eller 

överlämnas och införlivas enligt 

principer och kriterier i bilaga 2. Huvudsakligt informationsinnehåll: IT-stöd för kostplaneringsadministration är en tjänst som 

stödjer kök och restauranger i den av Göteborgs stad bestluade måltidsprocess. Processen innehåller 

följande steg: beställa/avbeställa, planera, producera, leverera och följa upp måltider till de 

kommunala kökens måltider.  

 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2015 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten:  Det migrerades in recept från de 3-4 nämnder 

som hade systemet innan 2015 (ca 3-4 stycken). 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Kan eftersökas med hjälp av befintlig kodning som inte 

kommer att ändras. Det gäller matsedlar, recept, statistik och beräkningar.  
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4. BAS Aon 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

BAS Aon Funktion/syfte: Används för arbetsvärdering inom lönebildningsprocessen och innehåller uppgifter 

som värdering av kompetenskrav för olika befattningar. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas enligt principer och 

kriterier enligt bilaga 2. Tillgång 

till information i referenssyfte 

kan hanteras genom att berörd 

personal inom mottagande 

förvaltning ges läsbehörighet.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Befattning och dess värdering, exempelvis krav på 

utbildning. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2011 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd 

genom användarbehörighet och befattningsvärdering som respektive nämnd har gjort.  
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5. Chemsoft 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Chemsoft Funktion/syfte: Dokumentera, styra, följa upp och rapportera kemikalieanvändningen inom 

respektive verksamhet.  

Handlingar och uppgifter 

överlämnas och införlivas till den 

nämnd som tar emot den 

verksamhet/byggnad som berörs 

av respektive handlingarna och 

uppgifterna.   

Huvudsakligt informationsinnehåll: Kemikalier som används inom respektive verksamhet.  

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2017 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Enbart från tidigare versioner av Chemsoft och 

från egen drift till molntjänst. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd.  
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6. C-kataloger, Windows 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

C-kataloger, 

Windows 
Funktion/syfte: Används för att installera program och systemfiler samt för lagring av 

arbetsdokument exempelvis ”skrivbordet”. 

Överförs med allt innehåll (följer 

med datorn). I de fall C-katalog 

innehåller allmänna handlingar 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas de i enlighet med 

principer och kriterier i bilaga 2. 

Varje användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende 

och dokumenthantering.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar, program- 

och systemfiler. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: C-katalog ca 1986 i samband med första PC i 

Göteborgs Stad. Windows kom cirka 1992 med Windows 3.0/3.1. 

 

Import av data från annan IT-system vid starten:  Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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7. CMG web 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

CMG web Funktion/syfte: Används för registrering och sökning av telefonnummer till och information om 

stadens anställda samt för hantering av telefonhänvisningar. 

Uppgifter som rör personal 

överförs och införlivas till 

respektive nämnd som tar emot 

personalen den 1 januari 2021 

från de avvecklade nämnderna. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Anställdas telefonnummer, namn, e-postadress, 

organisatorisk tillhörighet samt sökord (befattning, arbetsuppgifter med mera) och tillfälliga 

hänvisningar. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2015 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Från Vision 80/20 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd 

via anknytningsnummer.  
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8. Dioevidence 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Dioevidence Funktion/syfte: Verktyg för uppföljning av utförda insatser samt brukarnöjdhet inom 

socialtjänsten.  

Handlingar och uppgifter 

överlämnas enligt principer och 

kriterier enligt bilaga 2. Huvudsakligt informationsinnehåll: Uppföljningar av utförda insatser och brukarnöjdhet. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2011- 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig 

stadsdelsnämnd. Gamla enkätsvar gå att återsöka på den gamla nämnden. 
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9. Domino/ Lotus Notes 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Domino/Lotus 

Notes 
Funktion/syfte: Att förenkla hanteringen av och samarbeten kring ärenden. Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

Dokumentation i pågående och avslutade ärenden 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 1989- 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt.  
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10. Draftit Privacy Records 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Draftit Privacy 

Records 
Funktion/syfte: Ett system som hjälper att skapa ordning i arbetet med dataskyddsfrågor kopplade 

till både PuL och EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) som både innehåller regler och skyldigheter 

att systematiskt dokumentera behandlingen av personuppgifter. 

Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. Tillgång 

till informationen i referenssyfte 

kan hanteras genom att berörd 

personal i mottagande nämnd ges 

läsbehörighet. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Registrering av verksamheternas personuppgiftsbehandlingar 

och utgör basen i ett ordnat arbete med dataskyddsfrågor. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system:  2019 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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11. E-mail i Outlook, personligt e-postkonto för enskilda anställda. 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

E-mail i 

Outlook, 

personligt e-

postkonto för 

enskilda 

anställda  

Funktion/syfte:  Används för att skicka och ta emot e-post. Överförs med allt innehåll (följer 

med datorn). I de fall Outlook 

innehåller allmänna handlingar 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas de i enlighet med 

principer och kriterier i bilaga 2. 

Varje användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende 

och dokumenthantering. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i löpande text även i bilagor. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2017 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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12. Gasell Arkiv (arkiv X)  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Gasell Arkiv 

(Arkiv X)  
Funktion/syfte:  Arkiv för bokföringsunderlag, visning av gamla fakturor.  Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. Tillgång 

till informationen i referenssyfte 

kan hanteras genom att berörd 

personal ges läsbehörighet. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Bokföringsunderlag och äldre fakturor 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Slutet 1990-talet – 2015. 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handling och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd. 
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13. Goteborg.se 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Goteborg.se Funktion/syfte: Goteborg.se är stadens primära digitala kanal för kommunikation och service 

gentemot boende, besökare och näringsliv. 

Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Stadens primära digitala kanal för kommunikation och 

service gentemot boende, besökare och näringsliv. Goteborg.se utgörs av en rad olika delar där 

Portalen är grundplattformen för webbplatsen. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Slutet av 90-talet, portal 2008.  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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14. H-kataloger, Windows 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

H-kataloger, 

Windows 
Funktion/syfte: Används för att hantera personliga arbetsfiler Överförs med allt innehåll (följer 

med datorn). I de fall C-katalog 

innehåller allmänna handlingar 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas de i enlighet med 

principer och kriterier i bilaga 2. 

Varje användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende 

och dokumenthantering. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Tidigt 90-tal ihop med Windows. 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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15. Hypergene Nekksus 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Hypergene 

Nekksus 
Funktion/syfte: Används för verksamhetens styrning och uppföljning genom att stödja arbetet med 

budget, prognoser, uppföljning och analys av ekonomiska data och personaldata. 

Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. Tillgång 

till information i referenssyfte 

kan hanteras genom att berörd 

personal inom mottagande nämnd 

ges läsbehörighet. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Ekonomisk data (budget, prognoser, ekonomiskt utfall etc.) 

och personaldata. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2012 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Ekonomiskt utfall (drift och investering) från 

tidigare år (2010 investering, 2011 drift) importerades från Horisonten, HR-data från 2012 

importerades från Kompass.  

 

Samband med ursprunglig nämnd: Utfall, budget och prognos finns för respektive förvaltning i 

Nekksus Hypergene. Kan tas fram genom tillfälliga behörigheter. 
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16. Intranätet 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Intranätet Funktion/syfte: Göteborgs stads intranät används av alla förvaltningar och ett antal bolag i staden.  Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum.   

Huvudsakligt informationsinnehåll: Via intranätet får medarbetare och chefer tillgång till verktyg, 

tjänster och Information de behöver i sitt arbete.  

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2011 -   

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ingen. 
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17. I-kataloger, Windows 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

I-kataloger, 

Windows 
Funktion/syfte: Används för att hantera arbetsfiler inom en grupp eller projekt. Innehåll i I:-mappar överlämnas 

eller överlämnas och införlivas i 

enlighet med principer och 

kriterier enligt bilaga 2. Varje 

användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende- 

och dokumenthantering.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Tidigt 90-tal. 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt 
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18. Kompanion 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Kompanion Funktion/syfte: Planeringsverktyg som används för planering av insatser inom hemtjänst och 

boendestöd. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas i delar enligt principer 

och kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Stöd för planering av arbetsmomenten i en insats inom 

hemtjänst eller boendestöd. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2017-  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Integration mellan Time Care och Kompanion. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Den ursprungliga nämnden kan spåras. Den nämnd som 

upprättat dokumentationen framgår av den sökta/redovisade informationen. 
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19. LIS (Ledning i samverkan)  
Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

LIS (Ledning I 

Saverkan 
Funktion/syfte: Att förenkla hanteringen av och samarbete kring ärenden. Består av olika moduler.  Diarier, avtalsdatabaser 

(nämndsövergripande), 

synpunktshanteringsdatabaser 

och databaserna Anslagstavlor 

överlämnas till socialnämnderna 

utifrån geografisk princip: SDN 

Lundby, SDN Norra Hisingen, 

SDN Västra Hisingen till 

socialnämnd Hisingen. SDN 

Angered, SDN Östra Göteborg 

till socialnämnd Nordost. SDN 

Västra Göteborg, SDN Askim-

Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. 

Verksamhetshandböcker 

(nämndsövergripande) och 

malldatabaser 

(nämndsövergripande), 

överlämnas till Funktionsstöd. 

Handlingar i projektdatabaser 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer i bilaga 

2.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

Dokumentation i pågående och avslutade ärenden. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 1997 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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20. Mallgeneratorn 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Mallgeneratorn Funktion/syfte: Förser stadens chefer och medarbetare med mallar för olika handlingar. Överlämnas till socialnämnderna 

utifrån principen: SDN Lundby, 

SDN Norra Hisingen, SDN 

Västra Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum.   

Huvudsakligt informationsinnehåll: Stadens anpassade mallar till olika handlingar till exempel 

rapporter, brev, styrande dokument.  

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2018 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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21. Medidoc 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Medidoc Funktion/syfte: System för journalföring inom kommunala hälso- och sjukvården Systemet ersätts av PMO under 

2020. Avslutade ärenden 

(patientjournaler) överlämnas för 

slutförvaring till Regionarkivet.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Patientjournaler, vårdplaner och rehabiliteringsplaner. Se 

AN-04207/20 för gallringsbeslut i samband med avställning av Medidoc.  

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Från 1989 Västra Götalandsregionen, från 1997 

kommunalt. Kommer att avslutas 2020. 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Systemet innehåller information som skapats i 

nämndorganisationen till och med december 2020. 
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22. Mobilkonto inklusive sms och mobilsvar 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Mobilkonto inkl 

sms och 

mobilsvar. 

Funktion/syfte: Används för att kommunicera med och komma i kontakt med enskilda medarbetare Överförs med allt innehåll (följer 

med användaren). I de fall sms 

innehåller allmänna handlingar 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas de i enlighet med 

principer och kriterier i bilaga 2. 

Varje användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende 

och dokumenthantering. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stadsdelsnämnd Lundby, Bilaga 3 Lista över kommungemensamma IT-system 26 (48) 

   

23. OneDrive (Office 365)  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

OneDrive 

(Office 365)  
Funktion/syfte: Används för att hantera personliga arbetsfiler. Överförs med allt innehåll (följer 

med användaren). I de fall 

OneDrive innehåller allmänna 

handlingar överlämnas eller 

överlämnas och införlivas de i 

enlighet med principer och 

kriterier i bilaga 2. Varje 

användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende 

och dokumenthantering. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2017 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd:  Ej aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stadsdelsnämnd Lundby, Bilaga 3 Lista över kommungemensamma IT-system 27 (48) 

   

24. Outlook funktionsbrevlådor, (gemensam e-post för olika funktioner) 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Outlook 

funktionsbrevlådor 

gemensam e-post 

för olika 

funktioner. 

Funktion/syfte: Används för att göra kontakten mellan förvaltningar eller delav av den mindre 

personberoende genom att tilldela behörighet till brevlådan till fler personer än en enskild individ.  

Till exempel är förvaltningens officiella e-postadress knuten till en funktionsbrevlåda. Det 

förekommer att interna stödfunktioner, till exempel IT, också har en funktionsbrevlåda för att 

underlätta i supportärenden. 

Överförs med allt innehåller till 

den nämnd som tar emot den 

verksamhet som ansvarar för 

funktionsbrevlådan. I de fall 

funktionsbrevlådan innehåller 

allmänna handlingar överlämnas 

eller överlämnas och införlivas 

de i enlighet med principer och 

kriterier i bilaga 2. Den 

enhet/funktion som ansvarar för 

funktionsbrevlådan har ett ansvar 

att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende 

och dokumenthantering.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i löpande text, men även i 

bilagor. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2017 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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25. Personec (Förtroendemannarutinen)  
 

Namn på IT-system Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Personec 

(Förtroendemannarutin) 
Funktion/syfte: Hanterar arvodering och ersättningar till nämnds ledamöter och ersättare. Handlingar och uppgifter 

överlämnas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Underlag för utbetalningar av arvoden och ersättningar. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2012 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej.  

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig 

nämnd i flik uppdrag. 
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26. Personec (Förhandling och webb)  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Personec 

Förhandling 

(Klient och 

webb)  

Funktion/syfte: Del av stadens HR-system. Används för att stödja processen kring löneöversyn. Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas i delar enligt principer 

och kriterier i bilaga 2.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Underlag för löneöversyn. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2008 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd. 
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27. Personec P 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Personec P  Funktion/syfte: Del av stadens HR-system. Används för löne- och personaladministration Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas i delar enligt principer 

och kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Person- och anställningsuppgifter. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2007 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Data importerades från PLM – Perla (från 

2005) 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd 

via ställningsbilden på grunduppgifter. 
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28. Personec (Webmatrikel)  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Personec 

(Webbmatrikel) 
Funktion/syfte: Del av stadens HR system. Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas i delar enligt principer 

och kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Historik kring tidigare anställd personal. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2008 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten:  Eventuellt från Perla Plats. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd 

via anställningsbilden i form av en matrikel. 
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29. Phoniro 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Phoniro  Funktion/syfte: Uppföljning av tid och insats inom hemtjänst och boendestöd. Viss information 

(utför tid) överförs till Treserva. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas i delar enligt principer 

och kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Stöd för registrering av utförda insatser inom hemtjänst och 

boendestöd.  

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2017 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Integration mellan Treserva och Phoniro från 

2019. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ursprunglig nämnd framgår av samlingsrapport per nämnd. 
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30. PMO 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

PMO Funktion/syfte: System för journalföring inom kommunala hälso- och sjukvården. Handlingar överlämnas eller 

överlämnas och införlivas enligt 

principer och kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Registrering av medicinska och administrativa patientdata. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2020 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Från Medidoc importerades patientuppgifter 

och en sammanfattande anteckning per yrkeskategori. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Den ursprungliga nämnden som upprättat informationen, kan 

spåras genom att det av dokumentationen framgår vilken nämnd som upprättat den. 
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31. Praktikplatsen.se 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Praktikplatsen.se Funktion/syfte: Ett webbaserat verktyg som används för praktiksamordning för elever, studenter, 

utbildningsanordnare. 

Handlingar och uppgifter 

avseende enheter överlämnas och 

införlivas till den nämnd som tar 

över verksamheten. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Uppgifter om kommuninterna och externa praktikplatser 

samt dess kontaktpersoner som stöd i arbetet med praktik utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

Sekretess: Nej. 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2003 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd. 
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32. Proceedo Winst 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Proceedo Winst Funktion/syfte: Innehåller beställningar, attestering, kontering, produktkataloger, ramavtal, inköp 

och fakturahantering. 

Handlingar överlämnas och 

införlivas om de inkommit till 

eller upprättats inom 

stadsdelsnämnderna eller social 

resursnämnd och gäller planerade 

eller pågående ärenden. Övriga 

handlingar överlämnas till 

socialnämnderna utifrån 

principen: SDN Lundby, SDN 

Norra Hisingen, SDN Västra 

Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. Tillgång 

till informationen som behövs i 

referenssystem kan hanteras 

genom att berörd personal ges 

läsbehörighet till informationen.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Beställningar, attestering, kontering, produktkataloger, 

ramavtal, inköp och fakturahantering. 

Sekretess:  Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: För stadens förvaltningar 2013 / 2014  -  

(användes tidigare av Upphandlingsbolaget). 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Samtliga förvaltningar fick välja vilka 

användare som skulle läggas upp. Därefter hämtades viss grundinformation från Gasell för att 

förvaltningarna skulle slippa registrera all information på nytt. Inga fakturauppgifter hämtades från 

Gasell. 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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33. Qlickview 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Qlickview Funktion/syfte: Uppföljningsprogram Handlingar och uppgifter 

avseende enheter överlämnas till 

ÄVO. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Statistik från Medidoc som i sin tur innehåller registrering av 

medicinskt och administrativ patientdata, patientjournaler. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2006 - upphör 2020. 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Systemet innehåller endast information som skapats i 

nämndorganisationen gällande till om med 2020. 
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34. SAMSA 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

SAMSA Funktion/syfte: Säker informationsöverföring mellan vårdgivare, sjukhus-primärvård-kommun, 

inom den regiongemensamma rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering. 

Handlingar överlämnas eller 

överlämnas och införlivas enligt 

principer och kriterier i bilaga 2. Huvudsakligt informationsinnehåll: Registrering av medicinsk och administrativ 

patientinformation. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: (Har ersatt systemet Klara SVPL) 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: All information som upprättats av den gamla nämnden har 

kvar sin koppling till denna och kan återsökas. 
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35. Sharepoint (Office 365)  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Sharepoint 

(Office 365)  
Funktion/syfte: Används för att hantera arbetsfiler inom en grupp eller projekt. Innehåll i Sharepointytor 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas i enlighet med principer 

och kriterier enligt bilaga 2. Varje 

ansvarig medlem för en yta har 

ett personligt ansvar att värdera 

och hantera information och 

allmänna handlingar i enlighet 

med gällande regler för arkiv-, 

ärende- och dokumenthantering 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

Dokumentation i pågående och avslutade ärenden.  

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2018 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Går att söka vilken ursprunglig nämnd i historiken på namn.  
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36. Skype 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Skype  Funktion/syfte: Verktyg för att genomföra röstsamtal och möten på distans. 

 

Chatthistorik sparas i respektive 

användares konversationshistorik 

i Outlook. Varje användare har ett 

personligt ansvar att värdera och 

hantera information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende- 

och dokumenthantering 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Oklart - september 2020 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. 
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37. SpeedAdmin 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

SpeedAdmin Funktion/syfte: Stöd för att hantera elevadministration i kulturskolan.  Handlingar överlämnas eller 

överlämnas och införlivas enligt 

principer och kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Ansökan och avanmälan för elever i kulturskolan, 

köhantering, schemaavisering, årsplanering, statistik.  

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2016 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Från Procapita (Kulturskolan) 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Går att ta fram koppling till ursprunglig nämnd, fysisk adress 

(kulturskola) och datum. 
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38. Stella (före detta Lisa) 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Lisa Funktion/syfte: Används för att stödja arbete med ärenden som rör arbetsskador, tillbud och 

otillåten påverkan. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Uppgifter om arbetsskador, tillbud och otillåten påverkan. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2007 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig 

stadsdelsnämnd via anställningsinformation under personfliken. 
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39. Stratsys  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Stratsys Funktion/syfte: Används som stöd för att leda och styra verksamheten. Beslutade planer brys ner i 

aktiviteter som sedan följs upp. Omfattar strategisk planering av budget- och uppföljningsprocessen 

samt stadens gemensamma arbete med kvalitetsrapporter. I systemstödet finns även en funktion för 

intern styrning och kontroll. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas enligt geografisk 

princip. SDN Lundby, SDN 

Norra Hisingen, SDN Västra 

Hisingen till socialnämnd 

Hisingen. SDN Angered, SDN 

Östra Göteborg till socialnämnd 

Nordost. SDN Västra Göteborg, 

SDN Askim-Frölunda-Högsbo till 

socialnämnd Sydväst. SDN 

Majorna-Linné, SDN Centrum 

SDN Örgryte-Härlanda och 

Social resursnämnd till 

socialnämnd Centrum. Tillgång 

till informationen som behövs i 

referenssystem kan hanteras 

genom att berörd personal inom 

mottagande nämnder ges 

läsbehörighet till informationen. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Planering och uppföljning av mål och verksamhetsstyrning 

(aktiviteter, tidpunkter, rapporter, indikatorer, mål)  

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2007 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan koppla till ursprunglig nämnd. 
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40. Teams (Office 365)  
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Teams (Office 

365)  

Funktion/syfte: Verktyg för att genomföra röst- och videosamtal och yta för 

dokumentationsförvaring. 

 

Innehåll i Teams överlämnas eller 

överlämnas och införlivas i 

enlighet med principer och 

kriterier enligt bilaga 2. Varje 

användare har ett personligt 

ansvar att värdera och hantera 

information och allmänna 

handlingar i enlighet med 

gällande regler för arkiv-, ärende- 

och dokumenthantering 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Arbetsrelaterad information i form av handlingar. 

 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Mars 2020 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej  

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig 

stadsdelsnämnd eller social resursnämnd via anställningsinformation under personfliken. 
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41. Timecare 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Timecare Funktion/syfte: Stödjer arbete med schemaläggning och bemanningsplanering inom äldreomsorg, 

funktionshinder, måltid, förskola med mera. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Person- och anställningsuppgifter, Schema för personal inom 

äldreomsorg, funktionshinder, måltid, samt uppgifter om bokning av vikarier. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: Pool 2008- , Planering slutet av 1990-talet 

(startdatum för kommungemensamt: 2004) 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Anställningshistorik finns i systemen, både i Timecare och 

Personec. Kan sökas fram via behörighet. 
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42. Treserva 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Treserva Funktion/syfte: IT-stöd för omsorgsverksamheten inom kommunen. Uppgifter och handlingar 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2.  

Huvudsakligt informationsinnehåll: Handlingar och uppgifter kopplade till administration, 

myndighetsutövning. Genomförande och uppföljning inom omsorgsverksamheterna såsom individ- 

och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, familjerätt, flykting och etablering, Även 

avvikelsehantering hanteras i systemet. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2009 -  

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Från Websotis 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ärenden som avslutas före övergången till ny 

nämndorganisation har kvar sin koppling till ursprunglig nämnd och tillhörande enheter, men 

kopplingen avslutas med ett till och med datum. 
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43. ViGo 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

ViGo Funktion/syfte: System för journalföring inom kommunala hälso- och sjukvården. Handlingar tillhörande avslutade 

ärenden överlämnas till 

Regionarkivet för slutförvaring. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Patientjournaler med registrering av medicinsk och 

administrativ patientinformation. 

Sekretess: Ja 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2018 - 2019 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Nej. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Ej aktuellt. Användes av stadsdelsnämnderna Angered, Östra 

Göteborg och Örgryte-Härlanda. 
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44. Visma Recruit 
 

Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

Visma Recruit Funktion/syfte: Stödjer processen med rekrytering av personal och hanterar annonser, ansökningar 

med mera. 

Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer och 

kriterier i bilaga 2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Rekryteringsannonser, sökandeförteckningar, 

rekryteringsbeslut om omställningsärenden. 

Sekretess:  

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2007 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Offentliga jobb och Aditro recruit. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd 

via rekryteringsannonser som sparas i systemet. 
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45. WinLas (klient och webb)  
Namn på IT-

system 

Information om IT-system Hantering av allmänna 

handlingar  

WinLas (klient 

och webb) 
Funktion/syfte: Stödjer hantering enligt LAS.  Handlingar och uppgifter 

överlämnas eller överlämnas och 

införlivas enligt principer i bilaga 

2. 

Huvudsakligt informationsinnehåll: Hanterar anställningstid för företräde, konvertering och 

turordning. Klient och webb innehåller samma information. 

Sekretess: Nej 

 

Tidsomfattning för användning av IT-system: 2007 - 

 

Import av data från annan IT-system vid starten: Uppgifter om anställningstid importerades från 

Perla/Plats. 

 

Samband med ursprunglig nämnd: Handlingar och uppgifter kan kopplas till ursprunglig nämnd 

via anställningshistorik. 

 

 

 

 

 

 

 


