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1 Projektinformation 

 

Projektnamn Aktuell beslutspunkt Projektledare 

Införande Pulsen combine 

Nacka Välfärd samhällsservice 

 Nina Älvenstrand 

Ytterst projektbeställare  Datum för statusrapporten 

  2017-03-29 

2 Projektstatus generellt 
 

Projektstatus Rött Gult Grönt 

Den samlade bedömningen av statusläget vid detta 

rapporteringstillfälle. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 Projektstatus delinförande NSC och Omsorgen 

 

Projektstatus Rött Gult Grönt 

Den samlade bedömningen av statusläget vid detta 

rapporteringstillfälle. 

Den samlade bedömningen markeras som grön. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Personlig assistans, Socialpsykiatri 

Delområdena är i drift men det saknas fortfarande ett formellt acceptansgodkännande av styrgrupp. 

 
Omsorgen 

Omsorgen gick i drift den 16 februari med Korttidsboende som första enhet. 

Utbildningsplaner för VSS Korttidsboende och VSS Gruppbostäder är framtagna. 

Daglig verksamhet gick i skarp drift den 13 mars och Gruppbostäder planerar att gå i drift den 18 april. 

 

Nacka seniorcenter 

Utbildningar av användare genomförs under april och beräknad driftstart sker succesivt från den 2 maj. 

Objektsspecialisterna har arbetat med att bryta ner lathundarna till fler och kortare under mars och april 

för att ge användarna kortare instruktioner som är mer riktade till varje delmoment i Combine. 

 
Budget 

Enligt tidigare satt estimat. 

Fakturering sker löpande på samma sätt som tidigare. Uppföljning av ekonomi skickas till Thomas två 

gånger per månad. 
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Övrigt gällande tidplan 

Leveransgodkännande av grundinförande: styrgruppsmöte 17 maj 2017 

 
4 Projektstatus delinförande HSL-modulen 

 

Projektstatus Rött Gult Grönt 

Den samlade bedömningen av statusläget vid detta 

rapporteringstillfälle. 

Den samlade bedömningen markeras som gul. Anledning till markering 

Gul är att ursprunglig tidsplan förskjutits. Efter att planeringen har 

gjorts om är prognosen för driftstart mitten av maj istället för början 

av maj 2017. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Projektkontrakt för HSL-införande 

Förslag på projektkontrakt finns framtaget. Dokumentet har lämnats över till Thomas och Marika för 

synpunkter innan styrgruppens granskning och godkännande. 

 

Konfigurering av HSL-modul 

Konfigurering av HSL modulen pågår i produktion och Förvaltning ligger före tidsplanen. Det finns 

frågeställningar kring konfigurering som ska beredas i referensgruppen för att eventuella beslut ska kunna 

fattas i projektgruppen. Organisationsträd har kompletterats och ett arbete med att se över och säkra 

beställningar av behörigheter hos förvaltning har gjorts. 

 

Tester av HSL - modul 

Acceptanstester av HSL, del 1, har genomförts. Detta för att behov av eventuella justeringar av 

konfiguration skulle identifieras samt att säkerställa att tjänsten fungerar som förväntat. 2 stycken 

incidenter har hittats som ligger för rättning. Deltagare i projektgrupp och referensgrupp har fastställts 

under veckan och möten har nu börjat att bokas in för att komma fram och reda ut frågeställningar som 

uppkommit vid testerna av HSL. Objektsspecialisterna har haft svårt att prioritera testerna då de samtidigt 

planerat och genomfört utbildningar för social dokumentation och genomförandeplan. Frågor har vid 

avstämningsmöten blandats ihop och svårigheter har funnits att fokusera på HSL. Objektsspecialisterna har 

framfört önskemål om att ha ytterligare genomgång av funktion alternativt att delta på kommande 

utbildningar i april som utförs av Pulsen. Om det finns utrymme i utbildningsgrupperna (max 12 deltagare) 

kommer de med störst behov att delta. 

 

Önskemål om utbildning av användare inom HSL har planerats in till 25, 26 och 28 april, dessa tre 

utbildningsdagar ligger utanför estimatet och faktureras separat. 
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5 Status på projektets kalendertid 
 

Planerat slutdatum för projektet Nu planerat slutdatum för projektet 

2017-05-15 2017-06-02 

 

 JA NEJ 

Avviker nu bedömd total sluttid mot planerad? 
 

 
 

 

Förklaring till och konsekvenser av 

avvikelsen 

Förslag till åtgärd för avvikelsen 

Efter att planeringen för HSL-införande har 

uppdaterats är prognosen för driftstart mitten 

av maj 2017. Detta innebär att 

leveransgodkännande flyttas fram till början 

av juni. 

 

 
 

6 Frågor till beslut 
 

Projektledarens bedömning på följande punkter är 

 JA NEJ 

Föreslår ändring av produktmål 
 

 
 

 

Föreslår ändring av kalendertid 
 

 
 

 

Föreslår ändring av budget 
 

 
 

 

Föreslår ändring av bemanning 
 

 
 

 

Föreslår att projektet stoppas 
 

 
 

 

 
7 Risklista 

 
Beskrivning Sannolikhet 

(1-3) 

Påverkan 

(1-3) 

Värde Åtgärder 

Hur hanterar vi felaktiga 

åtgärder/beställningar från 

beställaren? 

3 3 9 Felanmälning till 1:a linjen support 

hos Servicecenter 

Otydlighet i vem som äger 

frågan om hur man ska arbeta i 

utförartjänsten Combine i Nacka, 

3 3 9 Informera styrgrupp. 

Beslutad förvaltningsplan 

kommer att innebära att vissa 

enheter arbetar vidare med 

befintlig genomförandeplan. 

Innebär i sådana fall parallella 

3 3 9 Informera styrgrupp 
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 system.      

Beslut drar ut på tiden vilket kan 

påverka tidplanen. 

3 3 9 Informera styrgrupp 

 

 


