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1 Bakgrund till projektet 

1.1 Projektets utgångspunkter 

I nuläget är anordnar- och producentfältet i Österbotten splittrat. För digitaliseringen och dataadministrationen 

innebär det här i praktiken att datatekniska lösningar och system är organisationsspecifika. Administrationen, 

utvecklingen och samarbetet är utmanande. I det kommande Österbottens välfärdsområde är den här situationen 

komplicerad och ohållbar. I samband med att Österbottens välfärdsområde bildas förbättras situationen stegvis, men 

det kräver målmedvetna åtgärder inom ICT-verksamhetens olika område, bland annat ledning och stöd av 

dataadministrationen, organiseringen och tekniska lösningar. Välfärdsområdets ICT-lösningar och tjänster ska stegvis 

förenhetligas. Arbetsmängden som krävs för att förenhetliga informations- och kommunikationstekniken samt 

längden på de nödvändiga projekten är betydande. Åtgärderna som behövs för att stävja och minska 

kostnadsutvecklingen för de informations- och kommunikationstekniska lösningarna ska beredas och förverkligas så 

snabbt som möjligt.   

Uppbyggandet av den regionala dataadministrationen kräver ett flera år långt strategiskt utvecklingsprogram som 

strävar efter att skapa regionala ICT-lösningar och tjänster, organisering av regionala anordnaruppgifter samt 

integrering av det nationella serviceutbudet. Helheten består av dataadministration från den regionala strategin, en 

administrationsmodell, tekniska lösningar och tjänster.  

Välfärdsområdet behöver tillförlitliga ICT-tjänster, eftersom det handlar om ett mycket kritiskt verksamhetsområde 

för befolkningen och samhället.  Arbetet är mycket dataintensivt och en del av systemen är väldigt komplicerade.  

Inom ICT-tjänsterna administreras kundernas och patienternas känsliga kund- och hälsouppgifter.  Välfärd och vård 

samt att människor smidigt ska kunna uträtta sina ärenden är alla beroende av uppgifter i olika system. ICT-

tjänsternas inverkan på vårdarbetets effektivitet och patientsäkerheten är mycket betydande och eventuella ICT-

problem minskar välfärdsområdets effektivitet och äventyrar patientsäkerheten. Mängden användare i den nya 

organisationen är betydande och eventuella driftsavbrott och kvalitetsavvikelser påverkar både en stor skara 

användare och patienter. Den nya organisationen behöver pålitliga ICT-tjänster och effektiv tjänsteproduktion för att 

kunna fungera effektivt. Den nya organisationen ansvarar även för försörjningsberedskapen för social- och 

hälsovårdstjänsterna, bland annat i undantagstillstånd krävs åtgärder av sjukhuset. 

På grund av patientsäkerheten och produktiviteten strävar ICT-projektet efter kontrollerad och säker överföring.  ICT-

tjänsterna produceras både på finska och på svenska. 

I Österbotten pågår omfattande utvecklingsprojekt med betydande ICT-ändringar. De mest omfattande projekten är 

exempelvis Aster Bothnia, ibruktagning av DigiFinlands tjänst Omaolo, det gemensamma PATA-projektet som 

administreras av Österbotten, strukturreformen i social- och hälsovården, Framtidens social- och hälsocentral och 

utvecklingsprojektet Lumina, ett system för ekonomiförvaltning. Alla dessa ska beaktas i planeringen. God 

administration av beroendeförhållandena och effekterna av de pågående projekten i området hjälper oss att nå de 

förväntade fördelarna. Österbottens kommuner och 2M-IT diskuterar för tillfället eventuella överlåtelser av ICT-

rörelser för social- och hälsovården. Kommunernas ICT-lösningar hör i nuläget till kommunernas egna ICT-tjänster. 

Planeringen och administrationen av välfärdsområdets ICT-projekt har beslutat genomföras i samarbete med 2M-IT.  

Vasa stad har utlokaliserat ICT-produktionen till in-house-bolaget Mico Botnia Oy Ab. Vasa stad utlokaliserade 

1.1.2021 Mico Botnias ICT-funktioner för social- och hälsovården till Kuntien Tiera Oy. Vasa sjukvårdsdistrikt och 

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har utlokaliserat sina ICT-tjänster till 2M-IT Oy. De övriga kommunerna i 

området producerar huvudsakligen ICT-tjänsterna själv (egen ICT-personal) och använder sig i viss utsträckning av 
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lokala producenter. Samarbetet organisationerna emellan är inte officiellt och har inte lotsats regionalt, eftersom en 

organisation saknats. Det finns många överlappande lösningar inom de grundläggande ICT-tjänsterna. Alla 

organisationer har inte tydliga processer eller verktyg för IT-serviceadministration. I dessa organisationer har stödet i 

många fall riktats till en eller ett fåtal personer. Till viss del används samma system, men lösningarna är mestadels 

organisationsspecifika och tekniskt sett egna instanser.   

Leverantörsavtalen ägs och administreras av de nuvarande organisationerna. De nuvarande avtalen ska kartläggas, 

samlas in och analyseras. I analysfasen planeras de nödvändiga åtgärderna för varje avtal så att överföringen av avtal 

inom välfärdsområdet kan genomföras i enlighet med lagstiftningen för upphandling och överföras eller 

konkurrensutsättas kontrollerat.  

 

1.2 Förutsättningar för projektet 

En förutsättning för projektet är att det beviljas den finansiering som behövs för att möjliggöra utvecklandet, 

förverkligandet och ibruktagningen av den regionala dataadministrationen och de tekniska lösningarna på en lämplig 

nivå under planeringen och organiserandet av välfärdsområdet. Finansiering möjliggör ett ändringsprojekt särskilt för 

hela området, så att handlingsmodellerna för ledningen av dataadministrationen i Österbotten kan utvecklas till det 

bättre. Under ändringen ska organisationsändringens påverkan på ICT-servicens ledning, administration och 

förverkligande beaktas och kontrolleras. Ärenden som kräver beslut om riktlinjer förs fram till den regionala ICT-

styrgruppen.    

Projektet är i behov av resurser, eftersom tidtabellen är snäv och de nödvändiga tekniska ändringarna är komplicerade.   

De nuvarande resurserna i organisationerna räcker inte till för att genomföra ändringen, eftersom de har en viktig roll 

i serviceproduktionen av de nuvarande systemen. Med finansiering kan projektet använda resurser från in-house-bolag 

och andra nödvändiga externa partner under projektet. En annan förutsättning är att kommunernas och 

organisationernas nuvarande resurser kan användas som stöd i projektet. Det är av yttersta vikt att samarbetet med 

kommunerna och alla ICT-anställda i området förlöper smidigt.  

Orsakerna till att ändringsarbetena genomförs som ett stort projekt med delprojekt är kostnaderna, arbetsmängden 

och för att det är så pass kritiskt och tekniskt komplicerat. Gott samarbete och samordning med alla välfärdsområdets 

ändringsprojekt och projekt är a och o. Välfärdsområdets mål, organisation och ändringarnas faser definieras av ICT-

ändringarna och till vilken tidpunkt de förläggs. Samtidigt beaktas eventuella tekniska begränsningar eller ICT-

ändringarnas kostnadseffekter i besluten.  

I början på projektet skapas och fastställs processerna och metoderna för styrningen av de nuvarande ICT-projekten i 

organisationerna. Administrationen ska se till att inget onödigt arbete utförs, lägesbilden förtydligas och tydliga 

färdplaner ritas upp. 

  

1.3 Fördelar med projektet 

Kostnadsutvecklingen för de utspridda informations- och kommunikationstekniska lösningarna kan stävjas och 

minskas genom att samordna tjänsterna, således undviks i första hand överlappande arbete men i andra hand även 

överlappande utvecklingsarbete. För tydlighetens skull konstateras att samordningen i det här sammanhanget inte 

gäller klient- och patientdatasystemen, utan samordningen av dem äger rum inom ramen för Aster Bothnia-projektet.  

Det är mycket utmanande att trygga och utveckla användbarheten i den splittrade miljön. Administrationen av 

serviceproduktionen grundar sig för stunden i frivilligt samarbete med kommunerna. Efter förenhetligandet klarnar 

administrationen och ansvarsområdena och samkommunen för välfärdsområdet kan styra och producera tjänsterna. 
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Hög användbarhet av de koncentrerade tjänsterna kan garanteras. Administrationen och utvecklandet av 

datasäkerheten är effektivare och billigare, exempelvis då Security Operations Center (SOC) och 

administrationsprocessen för avvikelser snabbt kan tas i bruk. 

Då data- och informationslösningarna sammanjämkas stöds beredningsarbetet inför social- och hälsovårdsreformen, 

speciell överförandet av ansvaret för att ordna tjänster och de nya, gemensamma rutinerna används oavsett plats. En 

kontrollerad och samlad miljö erbjuder en koncentrerad grund för digitalisering och informationsledning. 

Nödvändiga informations- och kommunikationstekniska lösningar samt administrations- och produktionsmodellen för 

välfärdsområdet planeras, förverkligas och tas i bruk inom ramen för projektet. Den nya organisationen administrerar 

sina egna terminaler, servrar och telenät samt producerar användartjänsterna för dem. Användarna har gemensamma 

byrå- och kollaborationsverktyg. Organisationens användare har gemensam e-post och gemensamma 

kommunikationsverktyg. Projektet bygger upp en informations- och kommunikationsteknisk lösning för hela 

Österbottens välfärdsområdeDärmed kan vi stegvis lägga till det kommande landskapets alla social- och 

hälsovårdssektorer i denna närlösning. Kapacitetstjänsternas servicenivåer kan förbättras genom att koncentrera 

tjänsterna till ändamålsenliga apparatsalar med hög användarbarhet, genom att förbättra teleförbindelserna samt 

genom att förenhetliga administrationen av servicen.  

Välfärdsområdets verksamhet fortsätter utan betydande produktionsmässiga biverkningar och de ändringar som 

behövs genomförs kontrollerat. Efter projektet kommer personalen att effektivt kunna sköta sina arbetsuppgifter 

oavsett var de sitter. En stegvis och kontrollerad överföring minimerar riskerna och biverkningarna i verksamheten. 

Under fasningen erbjuds tillträde till nödvändiga system antingen direkt via en terminal eller via ett virtuellt skrivbord 

(VDI). Syftet med den snabba ibruktagningen är att minimera tidsperioden då både gamla och nya lösningar 

upprätthålls.  

Projektet möjliggör att välfärdsområdet kan starta med nödvändiga och tidigare överenskomna lösningar. 

Nödvändiga och överenskomna ICT-ändringar före 1.1.2022 (DAY 1). Samtidigt säkerställs att ICT-

ändringsadministrationen börjar fungera direkt. 

 

1.4 Projektets vision och mission 

Projektets vision är att för Österbottens välfärdsområdes dataadministration bilda en handlings- och servicemodell 

som hjälper välfärdsområdet att nå sina mål och stöder det dagliga arbetet. ICT-tjänsterna är ändamålsenliga, 

datasäkra och kostnadseffektiva. Digitaliseringen, dataadministrationen, informationshanteringen och verksamhetens 

utveckling hanteras, planeras och förverkligas i samarbete med verksamheten. Dataadministrationens roll är tydlig 

och samarbetet med verksamheten smidig. Dataadministrationen är integrerad i den nya organisationen. I 

planeringen och förverkligandet av dataadministrationens lednings-, hanterings- och servicemodell används Sofigates 

Business Technology-modell (BT-modellen www.btmalli.fi).  Hur nöjda användarna är följs upp och rapporteras. 

Koncentrerade och moderna ICT-tjänster skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten och utnyttjande av 

digitaliseringen. Social- och hälsovårdens verksamhetsområden har ställt särskilda krav på ICT-tjänsterna och dessa 

har beaktats. 

Användarna har den nya organisationens moderna och gemensamma kollaborationsverktyg. Den geografiskt 

splittrade organisationen behöver effektiva kommunikationsmedier och arbetssätt som är lämpliga för dessa. 

Mötespraxisen och arbetssätten förändras av att vårdkedjorna och servicenätet utvidgas till hela Österbotten. Den 

nya organisationen är inte längre verksam lokalt, utan möten, arbetet och ledningen går över till ett mer virtuellt 

förfarande.  Service Desk produceras enligt principen ”en lucka” både på finska och på svenska. Målsättningen 

presenteras i bild 1. 

http://www.btmalli.fi/
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Bild 1 Välfärdsområdets målsättning 

 

2 Begränsningar i projektet och vad det är beroende av  

Österbottens välfärdsområdes ICT-projekt står i beroendeförhållande till finansieringsprogrammen för regeringens 

social- och hälsovårdsreform, Framtidens social- och hälsocentral samt strukturreformen. Samarbetet bör inledas 

direkt i början av projektet. ICT-projektet är beroende av strategin, faserna och tidtabellen för samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde. ICT-lösningarna påverkas också av de övriga stödfunktionernas (HR, ekonomi och 

kommunikation) planer. 

Aster Bothnia-projektet valde leverantör i november år 2020. Projektens beroendeförhållanden och begränsningar 

påverkar varandra. Projektens innehåll bör passas in noga. Välfärdsområdets ICT-projekt skapar en datateknisk grund 

som fyller minimikraven för Aster Bothnia, ställningstagande behövs bland annat för molnstrategin. På grund av detta 

är det extremt viktigt att redan nu förenhetliga datatrafiken, användaradministrationen, kapacitetstjänsterna och 

slutanvändarens tjänster. Aster Bothnia fokuserar på förenhetligandet av vårdprocesserna och där via även klient- 

och patientsystemen. Välfärdsområdets ICT-projekt säkerställer de nödvändiga tekniska åtgärderna. Arkivering av de 

gamla systemen bör också beaktas. 

Ur grundsystemens och informationsteknikens perspektiv är välfärdsområdets ICT-projekt beroende av att de 

nuvarande systemproducenterna i kommunerna samarbetar. Kommunerna och samkommunerna äger de nuvarande 

avtalen. Lagen om offentlig upphandling definierar vad som är möjligt att konsolidera utan skild upphandling. Det här 

begränsar möjligheterna för avtalsöverföringen och påverkar även tidtabellen via eventuella konkurrensutsättningar. 

De nuvarande avtalen ska överföras, ändras eller sägas upp. 
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Kommunernas och samkommunernas ICT-lösningar för social- och hälsovården kräver fortfarande utveckling och 

underhåll. Den nuvarande verksamheten ska höra till stöd och underhåll, det krävs alltså samlad administration för 

hantering av ICT-tjänsternas livscykel. Samtidigt bör man se till att ändringarna är kompatibla med målen för ICT-

ändringarna. Det här kräver hantering av ändringar (Change Advisory Board) ja hantering av portfolier 

(utvecklingsprojekten och PMO-verksamhet). Tekniska och funktionella beroendeförhållanden bör kontrolleras med 

regional arkitektur. 

Planeringen av datateknikens lösningar grundar sig i att projektet kan dra nytta av Vasa sjukvårdsdistrikts nuvarande 

användardatabas och sökmotor (Active Directory) samt kapacitetstjänsternas lösningar. Antagandet bekräftas i 

planeringsfasen, men även andra projektkrav kan påverka antagandet. Om antagandet ändras påverkas 

arbetsmängden, kostnaderna och tidtabellen. 

 

3 Förverkligande av projektet 

3.1 Överblick över processen 

Helhetsprojektet för dataadministrationen delas in i följande faser (projektstruktur, bild 2). 

 

 

 

Bild 2 Projektstruktur 

 

3.2 Faser och tidtabell 

Projektets tidtabell presenteras i bild 3. Projektarbetet inleddes 1.10.2020 med projektplanering i 

projektadministrationen. I praktiken började man ställa resurser till förfogande för utvecklingsarbetet och för att 

skapa samarbetsmodeller med olika intressentgrupper.  

Projektet och delprojekten delas in i faser enligt vattenfallsmodellen, men inom projektet (och delprojekten) kan en 

hybridprojektmodell användas. Hybridmodellen är en kombination av vattenfallsmodellen och modeller för smidig 

utveckling. Det här innebär att åtminstone en del av de planerade lösningarna testas i ett mycket tidigt skede. Det här 

hjälper att verifiera de planerade lösningarna samt att kontrollera hur de fungerar. Samtidigt kan vi kontrollera 

riskerna och kostnaderna bättre och snabbare. På så sätt kan projektet snabbare föra lösningar till produktion.  

Kartläggning av luläget

• Avtalshantering, 
kartläggning och identifiering
av potentiella upphandlingar

• Nuvarande ICT-kostnader

• ICT-tjänster och ansvar

• ICT-teknik

• Utvecklingsprojekt

• Förslag om ytterligare 
åtgärder 

• Initiell uppsättning av 
projektbyrå

Planering

• Organisation av 
programmmet

• Helhetsplanering av 
programmet

• IT-säkerhet och dataskydd

• Regional arkitektur och
projetkbyrå (PMO)

• Projektportfölj, färdkartor
och livscykelplaner

• ICT-adminstrationenens
servicemodell

• Upphandlingar, 
konkurrensutsättningar och
avtalshantering

• Teknisk planering

Förverkligandet

• Den tekniska ”grunden”

• Byggandet av ICT-tjänsterna

• Genomföranden av 
projekten så att tjänsterna
kan börja flyttas

• Anvisningar och skolmaterial

• Testning

• Servicedesk, närstöd och
terminaltjänster

• Kapacitetstjänster

• O365-tjänster

• Moderna 
kollaborationstjänster

Ibruktagning

• Migrering av tjänster

• Fas 1  - day 1

• Säkra användning av 
basverktyg i den nya
organisationen

• Den nya operativa
modellen i bruk

• Ansvaret för utveckling
och förändringar flyttas

• Valda grupper av 
kapacitetstjänster och
applikationer flyttas i faser

Avslutning

• Avslutning av programmet

• Dokumentering

• Slutrapport

Program- och projekthantering samt kommunikation 
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Den riktgivande tidtabellen och faserna för projektet presenteras i bild 3. I planeringsfasen efter att nuläget kartlagts 

preciseras innehållet och tidtabellen. 

 

Bild 3: Projektets tidtabell 

Kartläggning av nuläget: Nuläget behöver kartläggas för att definiera verksamhetens kontinuitetsplan och 

minimirealiseringen samt för att följa den gällande lagstiftningen. Kartläggningen av nuläget innehåller ICT-tjänsterna, 

kostnaderna avtalen samt datatekniska och utvecklingsprojekt. Samtidigt preciseras de nuvarande ICT-kostnaderna. I 

den här fasen planeras vidare åtgärder och den första versionen av projektplanen utarbetas, den preciserar arbetet, 

kostnaderna och resursbehoven för följande fas.  

Planeringsfasen inleds 4.1.2021, då påbörjas workshoppar och planeringsarbetet. Säkrad finansiering är en 

förutsättning för att arbetet inleds. Planeringen görs på grund av hela projektets tekniska och 

produktionsplaneringens beroendeförhållanden. Målet med planeringsfasen är att trygga samarbetet med övriga 

projekt i Österbotten och förtydliga målen och faserna för välfärdsområdets ICT-projekt. Det här görs direkt i 

projektfasens början (”förkartläggning och linjebeslut”). Den noggrannare planeringen av ICT-projektet grundar sig i 

detta och därefter preciseras ICT-planeringen för varje projektdel. I planeringsfasen av projektet planeras 

projektbeskrivningarnas innehåll mer ingående. I praktiken sker projektets planering i den här fasen. Endast 

huvudsakerna beskrivs i det här stycket. 

I planeringsfasen ska slutliga beslut fattas om välfärdsområdets kommande användardatabas och sökmotor (Active 

Directory) samt datatrafiklösningar. I besluten ska kostnaderna, inverkan på tidtabellen samt tekniska effekter 

uppskattas och beaktas. Samtidigt ska krav på IT-datasäkerhet, ökad användning av molntjänster samt Aster Bothnia 

tillgodoses. Tekniska fördelar och nackdelar ska vägas både ur ekonomiskt och tidtabellsmässigt perspektiv. 

Efter besluten kan användare och terminaler börja överföras från kommunerna till välfärdsområdets kommande 

lösning.  

Samtidigt som projektet organiseras ska vi trygga de nödvändiga resurserna, handledningen och administrationen.  
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I det här skedet planeras följande i projektdelarna: 

 Slutanvändarens tjänster 

 Kapacitetstjänster 

 Programtjänster 

 Kollaborationstjänster 

 ICT-tjänster för övriga projekt 

ICT-ledningen, -administrationen, -utvecklingen och -produktionssätten preciseras i planeringsfasen och dessa 

planeras bli en del av det kommande välfärdsområdets struktur. ICT-tjänsterna planeras mer ingående: 

I förverkligandefasen byggs datatekniska tjänster och produktionsmodellen för välfärdsområdet upp. Systemet för 

slutanvändarens verksamhetsstyrning är klart. Nödvändiga ändringar genomförs i tjänsterna och kapaciteten ökas 

med den mängd som förutsätts av överföringarna. Datatrafiklösningen är klar och ibruktagningen kan påbörjas. 

Möjligheter för virtuella skrivbord (VDI) förverkligas. Det här gör det möjligt att använda de system som eventuellt 

inte överförts ännu.  

I ibruktagningsfasen överförs de redan testade och fungerande tjänsterna till den samlade lösningen. Riskerna och 

arbetsmängden kan kontrolleras med stegvis överföring. Programservrarna och systemen överförs stegvis till den 

konsoliderade miljön. Överföringarna försöker göras i samband med uppdateringen, eftersom överföringarna i flera 

fall kräver nyinstallering av systemet då Active Directory och nätet ändras. 

I avslutningsfasen görs det administrativa arbetet. Projektets slutrapport utarbetas och det som vi lärt oss under 

projektet (Lessons learned) gås igenom. 

Projektets delprojekt planeras mer ingående i planeringsfasen. I bild 4 beskrivs projektarbetet för planerings- och 

förverkligandefasen. 

 

 

Bild 4 Välfärdsområdets ICT-projekt 
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4 Organisering och projekthantering 

4.1 Projektorganisering och roller 

 

Organiseringen av verksamheterna presenteras i bild 5. I enlighet med Vasa sjukvårdsdistrikts direktörs beslut 

15.4.2020 § 28 styrs projektet av den regionala ICT-styrgruppen. 

 Den regionala ICT-styrgruppen rapporterar vidare till Österbottens välfärdsområdes temporära administration.  

 

  

Bild 5 Organisering av projektet. 

 

Projektets styrgrupp har i uppgift att handleda och övervaka att projektet framskrider samt fatta beslut och 
linjedragningar för att säkerställa att projektet fortskrider. 

Styrgruppen får rapporter om vad som uppnås, vad som är på gång, eventuella resursbehov, hinder och risker. 
Dessutom gås det aktuella innehållet i utvecklingskön och prioriteterna igenom. Styrgruppen sätter målen för 
projektet och godkänner att projektet påbörjas och avslutas. Styrgruppen styr inte den operativa verksamheten i 
projektarbetet. 

 

Projektets styrgrupp beslutar och godkänner ärenden som berör projektet inom ramen för varje medlems befogenhet 
och skaffar nödvändiga beslut i tid från den egna organisationen. Projektets styrgrupp har till uppgift att stöda 
projektchefen och projektledarna samt styra projektet framåt och trygga förutsättningarna för verksamheten. 
Styrgruppens uppgift är att sätta målen och följa med budgeten från välfärdsområdets temporära administration. 
Den kan föreslå ändringar i budgeten om projektmålen ändras. Projektets styrgrupp drar igång projektet, godkänner 
projektplanen och produkten av faserna samt slutresultaten utgående från besiktningen.  

 

5 Riskhantering 

Projektets risker hanteras genom att bedöma riskens konsekvenser och sannolikhet på en femgradig skala (1–5). 

Styrgruppen och projektets ledningsgrupp behandlar på sina sammanträden de risker som har större konsekvenser 

och högre sannolikhet att inträffa än 4 på skalan.  
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Projektledarna svarar för riskhantering som överenskommits på styrgruppens sammanträden. Projektledarna utför 

kontinuerligt riskhantering.  

Projektets preliminära risker och hur vi förbereder oss inför dem beskrivs i tabell 6. 

 

Tabell 6 Preliminär risktabell 

 

6 Resurser och kostnader  

Projektkostnaderna fördelas enligt faserna i bilderna 2 och 5 samt innehållet. Hela projektet blir inte färdigt under år 

2021, därmed beskrivs projektets tidtabell och eventuella kostnader skilt i planeringsfasen. Budgeten och tidtabellen 

preciseras i planeringsfasen. Resurstillgången planeras mer noga utgående från tidtabellen och innehållet. 

I kartläggningen av nuläget och planeringen rör vi oss för tillfället med en kostnadskalkyl på 199 750 euro. Inom 

ramen för det här uppdraget genomförs uppgifterna för kartläggningen av nuläget, bild 2. Kostnaderna för 

planeringsfasen är ungefär 700 00 euro. 

 

 

 


