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SAMMANSTÄLLNING
GENBO: din kommunala grannsamverkan

Inledning
Det genomförda projektet av traineegrupp 11 har bestått av att skapa ett gediget underlag för hur 
en digital samverkansportal för Familjen Helsingborg hade kunnat skapas, en framtida portal vi 
kallar GENBO. I denna bilaga presenteras mer ingående vilket behov som finns av en portal samt 
rekommendationer för hur en sådan portal bör marknadsföras och förvaltas. Våra rekommenda-
tioner bygger på enkäter och intervjuer med medarbetare i Familjen Helsingborgs kommuner.  

Förundersökning med medarbetare
Under 2017 genomfördes en förundersökning för att sammanställa behov, synpunkter och inspel 
från medarbetarna i Familjen Helsingborg gällande en digital samverkansportal. Medarbetare från 
fyra referensområden valdes ut för att medverka i förundersökningen: HR, ekonomi, kommuni-
kation samt webb/IT.  Förundersökningen är baserad på ett enkätutskick, workshops och inter-
vjuer med utvalda IT- och webbansvariga medarbetare. 

Enkäten skickades under våren 2017 ut till samtliga medarbetare inom referensområdena och 
genererade 134 svar. Samtliga medarbetare som deltog i enkätundersökningen erbjöds också 
att medverka vid ett workshoptillfälle där ämnet skulle komma att fördjupas ytterligare. Sju 
workshops hölls i fyra olika kommuner där medarbetare valt att delta. 

Utöver detta intervjuades utvalda webbansvariga personer enskilt om drift- och förvaltningsspe-
cifika frågor. I dessa samtal behandlades bland annat marknadsföring, förvaltning, teknisk drift, 
samt funktioner och användarvänlighet. 
 

Behovet av GENBO
En viktig utgångspunkt vid utvecklingen av GENBO är att plattformen måste svara på befintliga 
behov hos medarbetarna snarare än att försöka styra och skapa behov. Medarbetarna i Familjen 
Helsingborg har lyft fram att det finns ett behov av en gemensam plattform för att utveckla Fa-
miljen Helsingborg och underlätta samarbete och informationsdelning.
 
Vi har sett ett stort intresse hos medarbetarna av att kunna bilda grupper baserade på kompe-
tens- eller ämnesområden med fokus på kommunöverskridande samarbeten. En klar majoritet 
av de medarbetare som vi har haft dialog med uppger att de känner ett stort behov av att kunna 
utbyta erfarenheter och kunskap med andra medarbetare inom Familjen Helsingborg. Ett åter-
kommande problem som vi har uppfattat är dock att medarbetarna har svårt att hitta tid att delta 
i de nuvarande fysiska nätverksträffarna, men att en dryg tredjedel anger att de vill vara delaktiga i 
nätverken och att de alltid eller ofta försöker närvara.  
 
En av de viktigaste bristerna som vi ser idag är tillgängligheten till de befintliga nätverken och vi 
har sett ett stort behov av att tydliggöra dessa. Medarbetarna i Familjen Helsingborgs kommuner 
efterfrågar bland annat listor över medlemmar, kompetenser och kontaktuppgifter. Det finns idag 
ett stort behov av funktioner som synliggör grupper, träffar och mötesdatum, och ger medarbetar-
na möjlighet att dela agenda och mötesanteckningar.
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I dialog med medarbetarna har vi fått uppfattningen av att det finns ett stort intresse för en enhet-
lig digital mötesplats med funktioner för att kommunicera i chattrum och forum. Idag finns det 
bland annat flera grupper på sociala medier som gör det möjligt för medarbetare att dela tankar 
och idéer, men det saknas helt en säker och enhetlig lösning specifikt för kommunanställda där 
alla medarbetare blir inkluderade. Vi har även sett ett positivt intresse för möjligheten att med-
arbetare ska kunna dela expertkunskap och kunna söka efter en viss expertkompetens i en annan 
kommun, för att få hjälp och inspiration gällande specifika problem.

Hur möter vi behovet? 
I vår dialog med medarbetarna betonades vikten av användarvänlighet. Funktionsmässigt finns 
det ett värde i att tänka på kvalitet snarare än kvantitet. Förslagsvis skulle portalen inledningsvis 
innehålla få men väl utvecklade funktioner för att sedan byggas på med fler efterhand. För att 
kunna utveckla portalen bör ansvariga med jämna mellanrum stämma av behoven med målgrup-
perna och verksamheterna.

Nedan redovisas förslag på fem funktioner som hade kunnat finnas på plattformen: 

- Synliggörande av befintliga nätverk: Information om de olika nätverken, tider för träffar 
och namn på sammankallande. Här hittar man bland annat adressbok med kontaktuppgifter till 
samtliga nätverk. 

- Bollplank: Här finns nätverksgrupper inriktade på profession/ämnesområden. Användaren är 
en del ett slutet nätverk inriktad på kompetensutveckling och kommunöverskridande samarbeten. 
Kan användas för att få hjälp med att exempelvis starta eller driva projekt. 

- Forum för snabba frågor: Forum med trådar kopplade till olika ämnen oberoende av profes-
sion där man kan slänga ut enklare frågor till medarbetare i den egna eller i andra kommuner. 

- Idébiblioteket: Här kan man dela filer och länkar,  tipsa medarbetare, visa upp projekt som 
genomförts och inspirera andra.

- Delad expertkunskap: Möjlighet att söka efter medarbetare med spetskompetens som 
praktiskt kan hjälpa till, inom den egna eller i en annan kommun, exempelvis genom att hålla i 
föreläsningar eller workshops eller stötta upp med sin kunskap under en begränsad tid. Liksom 
i enkätresultatet blev det även under workshoparna tydligt att det finns ett intresse av att kunna 
låna och låna ut expertkunskap. Dock lyftes det fram att detta inledningsvis bör vara tillfälliga 
besök och föreläsningar snarare än liknas med ett långvarigt konsultuppdrag.

I bildandet av nätverk betonades det att dessa inte enbart behöver bestå av samma yrkesgrupper, 
utan att det fanns en fördel med blandade nätverk där olika yrkesgrupper som arbetar inom sam-
ma område kan diskutera ett visst område/tema/problem eller liknande.Vår rekommendation är 
därför att fokus i nätverken bör ligga på kompetens snarare än yrkestitel.
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Så här bygger vi GENBO
Det är viktigt att plattformen är användarvänlig och enkelt att navigera i. För att medarbeta-
re ska vilja ta till sig och använda GENBO måste det vara tydligt att det inte är ytterligare en 
kommunikationskanal, utan en sammanslagning och förenkling av de kanaler som medarbetare 
redan använder idag. Därför är det viktigt att inloggning till GENBO är kopplad till ett befintligt 
arbetskonto, så som kommunens intranät eller Outlook.
 
Eftersom att GENBO innehåller funktioner där besökarna själva kan skapa och redigera innehåll 
finns det ett behov av en användarguide eller lathund för hur den digitala plattformen ska an-
vändas och i vilket syfte. I guiden ska det framgå hur GENBO lyfts in som en självklar del i det 
dagliga arbetet.
 
För att främja användarvänligheten och intresset hos målgruppen måste portalen utöver att vara 
enkel att använda, kul utformad och estetisk tilltalande. Vi rekommenderar att använda källko-
den från ett befintligt intranät, förslagsvis från Helsingborgs stad. Detta eftersom att intranätet 
är väl utvecklat och ligger öppen för användning. Helsingborgs stads intranät möjliggör också ett 
mer socialt intranät med profiler med kompetenstaggar, vilket är en funktion som är viktig för 
GENBO. Helsingborgs stad uppdaterar även problem och felaktigheter kontinuerligt vilket är 
resurssparande för de som driver GENBO. Kostnaden för drift av denna portal är dock svår att 
uppskatta och i diskussion med IT-medarbetare i flertal kommuner har uppskattningarna skiljts 
åt väldigt mycket.
 
För att portalen ska byggas upp på ett bra sätt är det önskvärt att det inte är en enskild individ 
som bär ansvaret, en arbetsgrupp bör därför tillsättas. Uppbyggnaden av GENBO kan också upp-
handlas av konsulter. Om det blir aktuellt rekommenderar vi att en tydlig kravspecifikation tas 
fram som baseras på denna bilaga och tillhörande dokument. I kravspecifikationen bör man även 
inkludera uppdateringar och support. På så vis tillkommer ett mervärde när konsulten kan följa 
med i utvecklingen snarare än att avsluta samarbetet efter att portalen lanserats. 
 

Förvaltning av GENBO
För att GENBO ska realiseras och kunna fortlöpa som den självklara plattformen för nätverkande 
inom Familjen Helsingborg är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning från start.
I förvaltningsplanen rekommenderar vi vem som vi anser bör bygga och drifta GENBO för att nå 
största möjliga nytta med minsta möjliga medel. Eftersom att syftet med GENBO är att sprida 
kunskap och i förlängningen dela på ansvar och hjälpas åt i svåra frågor, är det rimligt att även 
GENBO ska drivas som ett Familjen Helsingborg-gemensamt projekt. På så sätt blir trösklarna 
lägre och alla kommuner kan se portalen som sin egna. Utifrån vår rekommendation bör GEN-
BO även finansieras av den avgift som Familjen Helsingborgs kommuner redan idag betalar för 
att vara del samarbetet.
 
Vi anser att GENBO bör drivas från Familjen Helsingborgs sekretariat. Här kan renodlade resur-
ser användas och komma skapa nytta för samtliga kommuner inom samarbetet. En positiv effekt 
av detta är också att varumärket, Familjen Helsingborg, får en bättre förankring i kommunerna. 
Det är främst i GENBOs uppbyggnadsfas som resurser behöver tillsättas för att bygga, marknads-
föra och utveckla plattformen. När GENBO är lanserad är sidan till största del självdrivande då 
nätverken själva ansvarar för innehållet. Någon moderatorfunktion eller kontrollansvarig bedöms 
inte vara nödvändigt.
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Förslaget på förvaltningsplanen bygger på en övergripande analys av två olika förvaltningsförslag, 
som båda hade kunnat vara genomförbara alternativ. Utöver att sekretariatet förvaltar GENBO 
så skulle kommunerna i Familjen Helsingborg kunna turas om att ansvara för portalen, som ett 
ambulerande ägarskap. De två olika förvaltningsförslagen har vi vägt mot varandra och analy-
serat utifrån utvalda mål. Det bästa förslaget blev att sekretariatet driver GENBO eftersom att 
det innebär att kostnaden betalas centralt, driften kan skötas kontinuerligt och alla kommuners 
intresse tas tillvara. Utöver detta är det också ett bra sätt att stärka varumärket, Familjen Helsing-
borg, i kommunerna ytterligare. 

Även ett ambulerande ägarskap har positiva effekter, bland annat att alla kommuner känner ett 
gemensamt ansvarstagande och att GENBO får en bättre förankring. Detta väger dock inte upp 
för de negativa effekterna, däribland resursbrist hos mindre kommuner. Det finns också en risk 
kring att intresset för GENBO minskas, eller dör ut helt, när en kommun överlämnar ansvaret för 
portalen till en annan kommun. 

Marknadsföring
Innan GENBO lanseras ska plattformen vara förankrad hos medarbetare som kan tänkas använ-
da sig av den. Detta eftersom att GENBO bygger på ett aktivt deltagande och om ingen är aktiv 
fyller plattformen helt enkelt inte de behov som finns. Vår rekommendation är att GENBO redan 
innan lansering används av ambassadörer som startat upp sitt digitala nätverkande. Förslagsvis 
kan vi finna ambassadörer i några av de nätverk som varit delaktiga i projektet: HR-, kommuni-
kation- eller ekonominätverk. Ambassadörerna ska även efter lansering aktivt använda och sprida 
ordet om GENBO.
 
För att GENBO ska fungera med minsta möjliga administration från förvaltaren måste innehållet 
på plattformen komma direkt från de nätverk och medarbetare som är aktiva. Genom en struktu-
rerad och metodisk marknadsföring fortlöper intresset även efter lansering och nyttan som GEN-
BO bär med sig blir tydlig för framtida användare.
 
GENBO och Familjen Helsingborgs roll ska vara en självklar del av introduktionen för nya med-
arbetare i samtliga kommuner. Detta ger både den nya medarbetaren en direkt ingång till nätverk 
och stöttning i sin nya roll, samtidigt som det förankrar varumärket, Familjen Helsingborg, och 
hjälper GENBO att växa. Vi föreslår också ett återkommande nyhetsbrev till alla användare som 
på veckobasis uppdaterar medarbetare om vilka nya nätverk, projekt och möten som tillkommit 
på plattformen. Detta är en metod som används av liknande projekt och är ett enkelt sätt att hålla 
intresset uppe, även efter lansering.
 
Kommunerna i Familjen Helsingborg ska själv ansvara för att aktivt marknadsföra GENBO på 
sina intranät. GENBO ska vara lättillgängligt vilket kräver att plattformen marknadsförs i kanaler 
som redan idag är en del av medarbetarnas vardag. Att marknadsföring sker i kommunerna är ett 
sätt att minska administrationen för sekretariatet Familjen Helsingborg och därmed minska kost-
naderna för portalen. Den största marknadsföringen sköts av nätverken som själva ansvarar för att 
driva sin del av GENBO och genom sina kontakter hitta nya medarbetare för sitt nätverk. 
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Summering och utblick
Som vår förundersökning visar finns det en tydlig efterfrågan av en digital mötesplats för Familjen 
Helsingborgs medarbetare och nätverk. Funktioner som grupper, forum, kontaktuppgifter till 
nätverk och möjlighet att dela expertkunskap har visat sig vara viktiga för de tillfrågade medar-
betarna. För att portalen ska komma att användas av målgruppen är användarvänlighet A och O. 
Med hjälp av våra rekommendationer för hur portalen kan förvaltas och marknadsföras skulle en 
inköpt portal kunna sjösättas på ett smidigt sätt. 

Vi ser GENBO som en dynamisk plats med stora utvecklingsmöjligheter. Ledord i framtagandet 
bör vara förbättring och ständig utveckling snarare än att sträva mot att ha en fullt utvecklad digi-
tal plattform från början. Vår långsiktiga vision med GENBO är att plattformen ska fungera som 
ett kommunöverskridande intranät och användas av samtliga medarbetare inom Familjen Hel-
singborg, oavsett yrkesroll och arbetsplats. Portalen skulle även i framtiden kunna innefatta andra 
yrkeskårer och nätverk utanför den kommunala verksamheten, såsom polis, räddningstjänst, 
bolag och samarbetspartners. Denna portal är oavsett ett viktigt steg för att anpassa samverkan 
mellan Familjen Helsingborg-kommunerna till den digitala tidsåldern. 
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Kravspecifikation GENBO

1. Beskrivning
Familjen Helsingborgs stad ska bygga en digital plattform och behöver till detta projekt handla 
upp en konsult som kan bistå med detta. Plattformen ska bygga på WordPress och för att kunna 
erbjuda anpassat innehåll för slutkonsumenten ska det även finnas en koppling till kommunernas 
AD.

En förundersökning har gjorts som visar att det finns en tydlig efterfrågan av en digital mötesplats 
för Familjen Helsingborgs medarbetare och nätverk. Funktioner som grupper, forum, kontakt-
uppgifter till nätverk och möjlighet att dela expertkunskap har visat sig vara viktiga för de tillfrå-
gade medarbetarna. För att portalen ska komma att användas av målgruppen är stor användarvän-
lighet ett krav. GENBO ska uppfattas som en dynamisk plats med utvecklingsmöjligheter för de 
kommunala medarbetarna.

2. Kravspecifikation
Konsulten ska till största delen kunna arbeta på plats hos Familjen Helsingborgs sekretariat.

Arbetet kommer att ledas av ...
Projektet beräknas pågå under …

Följande färdigheter efterfrågas hos konsulten:

- Linux
- Apache
- PHP
- MariaDB/MySQL
- WordPress
- CSS
- HTML5
- JavaScript (samt jQurey som ramverk)
- Schema.org
- Varnish 4 Cache
- Memcached
- Composer
- NPM
- GIT



Önskade funktioner

- Integrationer mot SharePoint och AD
- Ska fungera med datorer samt datorplattor och smartphones
- Stöd för samarbetsytor (forum, chatt, delning av dokument)
- Sökfunktion med möjlighet till filtrering
- Individanpassade sidor med kompetenstaggar
- Integration med kalender-funktion och epost
- Integration med office-verktyg och Skype Business

3. Pris                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                       
4. Val av leverantör
Urvalet kommer att ske genom en sammanvägning av pris och kompetens hos utvecklarna och 
Familjen Helsingborg kommer att välja den utvecklare som bedöms ge bäst värde för pengarna.

5. Allmän information
 
 5.1 Köpare
 Köpare är Familjen Helsingborg.

 5.2 Upphandlingsform
 Kontaktperson

 5.3 Sista dag för inlämnande av offert
 Offerten ska vara tillhanda senast...
 
 5.4 Offertens giltighetstid

 5.5 Frågor och kompletterande information

 5.6 Avtalstid 

 5.7 En eller flera leverantörer
 En leverantör kommer att antas.

 5.8 Förutsättning för bindande avtal 
 Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal (upphandlingskontrakt)  
 upprättats och undertecknats av behöriga företrädare för båda parter.

6. Krav på leverantör
 
 6.1 Finansiell och ekonomisk ställning 
 Leverantören ska ha en god och stabil ekonomi, vara fri från skuld för svenska skatter och  
 socialavgifter samt vara godkänd för F-skatt. 

7. Avtalsvillkor


