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• Ca 120 000 invånare, varav ca 
35 000 studenter 

• Genomsnittsålder 38 år 
• Befolkningstillväxt 1000 per år 
• 4 100 individer har färdtjänst 
• 1 200 parkeringstillstånd 
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Umeå kommun 

I Umeå har cirka 4 100 personer tillstånd till kommunal 
färdtjänst. Ungefär 1 200 personer har parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

 

Kommunens färdtjänstenhet handlägger årligen cirka: 

• 1500 ärenden om kommunal färdtjänst  

• 400 ärenden om riksfärdtjänst 

• 450 parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
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Tidigare it-stöd; Vård & Omsorg  

• Verksamhetssystem utvecklat på 1990-talet för 
myndighetsutövande dokumentation inom socialtjänsten.  

• Teknik saknades för kommunikation med beställningscentral 
och färdtjänstentreprenör.  

• Systemet hade begränsningar, var otidsenligt, trögt och 
svårarbetat.  

• Socialtjänsten i Umeå övervägde att byta system.  

• Problem under en längre tid – systemunderhåll saknades, mm  

• E-postmeddelande i ärenden i Outlook, koppling ej möjlig 
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Förväntningar på nytt it-stöd 

• Stödja rättssäker dokumentation, handläggning och beslut 

• Uppfylla krav avseende diarieföring, gallring och arkivering 

• Koppling till Folkbokföring 

• Ärende kopplas till handläggare utifrån geografiskt område 

• Ansökningar och läkarutlåtanden in i systemet 
- sedan 2010 finns ansökan via webblankett 

• Överblickbart flöde i ärendehanteringen 

• Kommunicering via E-post diarieförs i ärendet 

• Resande utan färdtjänstkort övervägdes 
- Överföring av tillståndsprofil till entreprenörernas it-stöd 

• Avisering för bevakning och påminnelser 
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Vägval 2011-2012 

• Följa socialtjänsten i deras val av nytt verksamhetssystem? 

• Utvärdera om Public 360 - som infördes som diariesystem i 
Umeå kommun - kunde användas för färdtjänstens behov? 

• Upphandla ett eget verksamhetssystem anpassat för 
färdtjänstens behov? 

 

 

Beslut att upphandla ett eget system togs i slutet av 2012. 
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Upphandlingsgrupp 

• Upphandlare 

• Färdtjänsthandläggare 

• Färdtjänstadministratör 

• IT-verksamhetskonsult 
 

Uppstart november 2012.  
Samtidigt pågår nationella diskussioner om hur känslig information får 
hanteras. Umeå kommun beslutar: sekretesskyddad information får inte 
hanteras, lagras i sk. ”moln-tjänster”. 

Förfrågningsunderlaget publicerat på e-avrop 2013-06-26. 
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Upphandlingsparametrar - systemet ska: 

• uppfylla kraven på sekretess 

• uppdatera uppgifter från folkbokföringen 

• vara kompatibelt med Outlook 

• hantera påminnelser för bevakningar 

• skapa en tillståndsprofil utifrån valda parametrar 

• klara att kommunicera över tillståndsprofil 

• kunna leverera en fil för tillverkning av färdtjänstkort 

• fungera nu och i framtiden mot övriga system som används i 
verksamheten 
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Upphandlingsparametrar 

• Lösningen bör stödja diariehantering , gallring och arkivering 

• Ansökningar från försystem (t.ex. WBS) ska kunna läsas in 
direkt i systemet 

• Ärendeflödet ska vara tydligt, det ska gå att se hur ärendet 
ligger till i handläggningsprocessen 

• Konvertering av uppgifter från det gamla systemet till det nya 

• Det ska finnas support för att säkerställa driftsäkerhet 

• Leverantören ska ansvara för uppdateringar i systemet 

• Leverantören ska ansvara för utbildning i systemet 
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Tillståndsprofil 
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Utformning av förfrågningsunderlag 

Uppdraget omfattar leverans av IT-stöd för samhällsbetalda resor 
(färdtjänst, riksfärdtjänst och skolresor) samt parkeringstillstånd för 
lokal drift. 
 

• Avtalsvillkor 

• Beskrivning funktionella krav 

• Beskrivning tekniska krav 

• Nylägesbeskrivning 
 

Avtalstid 3 år - med möjlig förlängning 2 år 
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Tekniska krav 
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Utvärdering 

• Skall-krav 

• Bör-krav 

• Viktning 
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Tilldelning 2013-10-31 (Navet) 

Projekttidplan: 

 

 

 

 

 

 

Garantiperiod till 2015-04-01 
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Garantifel (exempel) 

- I Navets registerbild markeras personer som flyttat från en adress till en 
annan adress inom Umeå kommun med röd list  som om de var utflyttade 
från Umeå kommun. …Uppdateringsposterna för dessa personer från RSV 
har körts om. Efter detta finns det inga personer bosatta i Umeå med 
status Utflyttad. 

- Blir utslängd när jag försöker ta bort ärende. Det ärende du försöker ta 
bort har en kopplad påminnelse. …Tyvärr så hjälper det inte att hantera 
påminnelsen och att ta bort den är inte möjligt. Vi registrerar detta som ett 
garantifel. 

- Inkommer e-post till Navet med bifogad fil så följer filen inte med när man 
vidarebefordrar mejlet. …Detta är ingen önskvärd lösning så vi lägger in 
detta som en garantiåtgärd som vi fixar till er nästa release. 
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Ändringsärenden, förbättringar som vi betalat extra 
för, exempel: 
 - Hämtning av nyckelkoder 

- Hantera ”återtagen ansökan” samt ”delvis återtagen ansökan” 

- Förkortat namn i sidhuvudet på rapporter (Utskrivet av E. Öberg 2015-05-20) 

- Ny status i ärende/beslutsprocessen, ”inväntar 
komplettering” 

- Bevakning, att förändra beslut eller komma ihåg aktiviteter 
som skall genomföras 

- Statistik på RIAK samt konverterade ärenden som inte är 
exporterade  
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Reflektioner 

• Vi startade från noll 

• Tidskrävande utformning av förfrågningsunderlag 
- svårt att finna rätt formuleringar  
- krav på IT-säkerhet 
- generella kvalitetskrav 

• Lyckat resultat av upphandlingen 

• Lyhörd och utvecklingsintresserad leverantör 

• Qlik View för rapporter och statistik 
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Navet 2.6.3 
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Navet 2.6.3 
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Navet 2.6.3 
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