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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I detta dokument beskrivs Sundsvalls kommuns process för utveckling: 

Utvecklingsprocessen. (Utvecklingsprocessen hette tidigare IT-plansprocessen, se 

Förändringshistorik ovan). Kommunstyrelsekontorets avdelning Digitalisering och 

Innovation - hädanefter i detta dokument benämnt KSK DoI – ansvarar för 

Utvecklingsprocessen. 

Utvecklingsprocessen omfattar arbetsprocesser och verktyg för prioriteringar och beslut inom 

utveckling.  Utvecklingsprocessen fångar upp och prioriterar aktiviteter som ger ökade 

kostnader för drift, underhåll och förvaltning, och som nyttjar ”kritiska” resurser (ofta IT-

personal) för genomförandet. 

Utvecklingsprocessen syftar till att:  

 Identifiera behoven av utveckling 

 Beskriva nyttan med utveckling 

 Prioritera aktiviteter inom utvecklingen för Sundsvalls kommunkoncern 

 Tydliggöra ansvar för aktiviteter kring utveckling 

 Resursplanera arbetet inom utvecklingen (personer och kostnader) 

I ”IT-strategi för e-förvaltning år 2011-2021” framgår att koncernstaben ska upprätta en 

handlingsplan för IT. IT-handlingsplanen är en sammanställning av utvecklingen av 

koncernens IT-stöd. Det som prioriteras och planeras i Utvecklingsprocessen ska därför 

dokumenteras. Se avsnitt 3. 

1.2 Översiktlig beskrivning av Utvecklingsprocessen 

Kortfattat syftar Utvecklingsprocessen till att säkerställa att rätt projekt görs, utifrån 

strategiska och taktiska perspektiv. För att kunna prioritera bland olika initiativ, och verifiera 

att genomförda projekt fått avsedd effekt, löper processen över samtliga faser i ett behovs 

livscykel. Faserna definieras i IT-strategin, där det framgår att processen ska följa BPE – 

Beslut Projekt Effekt. I Utvecklingsprocessen ingår även behovsfasen, dvs fasen innan beslut. 

Dessutom har genomförandet generaliserats till alla typer av aktiviteter, det har tydliggjorts 

att beslut baseras på en beredning, och begreppet Nyttorealisering används (istället för 

Effekthemtagning). Faserna i Utvecklingsprocessen är således:   

 Behovshantering 

 Beredning och Beslut 

 Genomförande av aktivitet 

 Nyttorealisering 
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Se figur nedan. 

 

Figur 1. Ett behovs livscykel. Utvecklingsprocessen löper över hela livscykeln. 

För att kunna säkerställa att rätt projekt görs, krävs det att en översikt över alla projekt 

upprätthålls, den s.k. projektportföljen. Då kan nya initiativ ställas mot pågående projekt, och 

mot beslutade men ej ännu startade projekt. En viktig faktor i detta är naturligtvis 

resursplaneringen, se avsnitt 3.3. Pågående projekt ska följa projektmodellen, som säkerställer 

att projekt genomförs på rätt sätt, se avsnitt 2.4. Se figur nedan.  

 

Figur 2. Portföljstyrning och projektstyrning. 

2 Metod för IT-planering 

2.1 Övergripande metodbeskrivning 
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För att uppnå Utvecklingsprocessens syfte att säkerställa att rätt projekt görs, ska behov 

konkretiseras och dokumenteras i ett Utvecklingsärende (se Mall för Utvecklingsärende, 

Relaterade dokument), och därefter hanteras i en beslutsprocess. Om beslutet är att genomföra 

ett föreslaget utvecklingsinitiativ kan aktiviteten startas eller placeras i kö (beroende på 

prioritet, resurstillgång, m.m.). Som en del i beslutsprocessen behöver hänsyn tas till 

pågående aktiviteter och aktiviteter som står i kö att starta. (Exempel: En ny aktivitet kan ha 

högre prioritet än en redan beslutad aktivitet, det kanske är för många aktiviteter som pågår 

som nyttjar samma typ av resurser så av taktiska skäl ska omprioritering ske, etc.) Alltså 

behövs en översikt över alla beslutade aktiviteter. När aktiviteten är genomförd ska det 

säkerställas att effekten blev den förväntade. 

Se figur nedan. 

 

Figur 3. Ovan beskrivs hela Utvecklingsprocessen övergripande. Det börjar med ett behov 

som definieras, det tas beslut och sedan startas projekt, uppdrag eller linjeaktivitet. Slutligen 

mäts effekten av aktiviteten. 

De beslutade aktiviteterna (pågående och i kö) samlas i en projektportfölj. Status för 

projektportföljen upprätthålls operativt av Projektkontoret. Projektkontoret rapporterar till 

Portföljledaren. Portföljledaren ska ha den samlade översikten över pågående 

utvecklingsinitiativ, vilket inkluderar Utvecklingsärenden där handläggning pågår, samt 

beslutade aktiviteter som placerats i kö eller som genomförs. 

Portföljstyrgruppen, med IT-direktören som ordförande och Portföljledaren som 

sammankallande, hanterar beslut som rör projektportföljen, dvs hantering av nya 

utvecklingsinitiativ, prioritering mellan pågående aktiviteter, start av aktiviteter i kö, etc. 
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Beslut som rör IT-tjänster fattas på Funktionsstyrgrupp IT (i enlighet med styrmodellen för 

Servicecenter), med IT-direktören som ordförande. 

Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.2-2.9  nedan. 

2.2 Fasen Behovshantering 

Ett Utvecklingsärende ska fyllas i för utvecklingsinitiativ som uppfyller något av 

nedanstående kriterier: 

 Finansiering önskas helt eller delvis via koncerngemensam budget för IT-

projektinvesteringar (såväl koncerngemensam budget för digitalisering, som 2%-pott 

och IT-plansbudget). 

 Signifikanta behov av koncerngemensamma resurser: IT, inköp, juridik, säkerhet. 

 Hög komplexitet, stora risker. 

 Nyutveckling (avser såväl IT-lösningar som IT-tjänster). 

Ovanstående kriterier finns tydliggjorda i avsnitt 2.2.1 nedan. 

Detta innebär att ”mindre” utvecklingsinitiativ kan beslutas och drivas inom berörd 

verksamhet, utan att ett Utvecklingsärende tas fram. Det kan vara utvecklingsrelaterade 

aktiviteter inom ramen för systemförvaltning, med liten påverkan på andra verksamheter och 

där kostnaden tas av berörd linjeverksamhet.  

Ett Utvecklingsärende är utgångspunkten när ett utvecklingsinitiativ ska bedömas och 

prioriteras (i kommande fas Beredning och Beslut). Om beslutet blir att starta föreslagen 

aktivitet kommer den omfattas av portföljstyrningen. 

Förvaltningar och bolag ansvarar för utvecklingen av sina verksamheters IT-stöd. Detta 

dokumenteras genom systemförvaltningsplaner och egna IT-planer. IT-planer behövs till den 

långsiktiga IT-planeringen och innehåller utvecklingsinitiativ för vilka ett Utvecklingsärende 

ännu inte inlämnats, men där man bedömer att ett arbete bör starta. Se avsnitt 3.2.  

2.2.1 Utvecklingsärende eller besluta inom linjeverksamheten? 

Om något av följande kriterier uppfylls ska ett Utvecklingsärende lämnas in: 

Storlek, ekonomi 

1. Resursbehovet vad gäller kommunens IT-resurser beräknas vara 40 timmar eller mer, 

eller 

2. Aktiviteten beräknas totalt kräva mer än 500 timmar, eller 

3. Finansiering önskas helt eller delvis via koncerngemensam budget för IT-

projektinvesteringar (såväl koncerngemensam budget för digitalisering, som 2%-pott 

och IT-plansbudget), eller 

4. Finansiering finns delvis och samfinansiering önskas, eller 
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Komplexitet 

5. Aktiviteten innebär nyutveckling (nytt IT-stöd), oavsett om aktiviteten i sig innebär ett 

införande/genomförande eller en förstudie/utredning/upphandling, eller 

6. Aktiviteten innebär nya integrationer mot andra IT-stöd, eller 

7. Aktiviteten berör flera enheter (förvaltningar och bolag inom koncernen), eller 

8. För att genomföra aktiviteten behövs rådgivning av specialistkompetens kopplat till 

juridik, IT-strategi, verksamhetsarkitektur eller IT-infrastruktur, eller 

Risk 

9. Aktivitetens resultat innebär ökad risknivå för koncernen. 

Notera att samtliga aktiviteter relaterade till befintligt system ska tas upp i 

systemförvaltningsplanen, även om de hanteras som Utvecklingsärende. Detta för att 

systemförvaltningsplanen ska ge en helhetsbild över planerade förändringar av IT-stödet. 

2.3 Fasen Beredning och beslut 

Genom att ha en beslutsprocess där utvecklingsinitiativ hanteras som Utvecklingsärenden via 

en och samma kanal, ges flera fördelar: högre kvalitet (stöd kan ges till beställaren kring vad 

aktiviteten borde omfatta), vi säkerställer att strategier följs, vi undviker att samma arbete 

görs inom flera verksamheter (bolag, förvaltningar), vid resursbrist prioriteras aktiviteter mot 

varandra, m.m.  

2.3.1 Arbetsprocess för Utvecklingsärenden 

Inlämnade Utvecklingsärenden ges ett ärendenummer och bereds därefter, i första hand av IT-

staben. Beredningen sker alltid i samarbete med berörd beställare.  

I beredningen ingår att ge ett förslag på bedömning och prioritering (se Utvecklingsprocessen 

– Prioritering, Relaterade dokument).  

Formell beslutsfattare är IT-direktör, i samråd med Portföljstyrgruppen eller 

Funktionsstyrgrupp IT: 

 För aktiviteter som ej rör IT-tjänster sker beslut utifrån rekommendation från 

Portföljstyrgruppen, som har kvalitetssäkrat lösningsförslaget och initierat arbete med 

startsäkring av aktiviteten (vad gäller resurser). 

 Gäller aktiviteten en IT-tjänst sker beslut utifrån rekommendation från 

Funktionsstyrgrupp IT, som är det forum där ärendet avhandlas. I dessa fall har 

Portföljstyrgruppen kvalitetssäkrat lösningsförslaget och initierat arbete med 

startsäkring av aktiviteten (vad gäller resurser). 

För Utvecklingsärenden där beslutet är att starta en aktivitet, kan aktiviteten endera starta 

omgående alternativt placeras i kö beroende på resurstillgången. Beslutade 
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Utvecklingsärenden drivs ofta som uppdrag eller projekt, och samlas i en projektportfölj som 

upprätthålls av Projektkontoret. Beslutet kan också bli att ej genomföra aktiviteten enligt 

förslaget i Utvecklingsärendet. 

Under projektets gång kan omprioritering behöva ske. En ny, beslutad aktivitet kan t.ex. ha 

betydligt högre prioritet än en pågående aktivitet, som kan behöva frysas om aktiviteterna 

t.ex. kräver samma resurser. Se bild nedan. 

 

Figur 4. Beskriver ärendets gång genom olika beslutsinstanser. 

2.3.2 Linjeaktivitet / uppdrag / projekt 

För varje aktivitet måste beslut tas hur den bäst drivs. Vi skiljer mellan följande 

aktivitetstyper: 

a) Linjeaktivitet 

b) Uppdrag 

c) Projekt 

Se Projektmodellen, Relaterade dokument.  

Under beredningen av ett Utvecklingsärende kommer det rekommenderas vilken arbetsform 

som ska användas (projekt, uppdrag, linjeaktivitet). Detta baseras på de tumregler som 

beskrivs i Projektmodellen. 

2.4 Fasen Genomförande av aktivitet  

Aktiviteter genomförs som linjeaktiviteter, uppdrag eller projekt, se avsnitt 2.3.2 ovan. 
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Arbetsformen för projekt, och i viss mån även uppdrag, beskrivs i Projektmodellen, se 

Relaterade dokument. 

Aktiviteter baserade på Utvecklingsärenden, och som drivs som linjeaktivitet, följs upp av IT-

staben (i samband med uppföljningen av Utvecklingsärenden). Aktiviteter som drivs som 

uppdrag och projekt följs upp av Projektkontoret. 

2.4.1 Projektkontor 

Aktiviteter som drivs som uppdrag och projekt ingår i projektportföljen och följs upp av 

Projektkontor (Projektkontoret beskrivs i dokumentet Projektkontor, se Relaterade 

dokument.). I projektportföljen ingår pågående samt beslutade men ej ännu startade uppdrag 

och projekt. 

Projektkontoret ansvarar för samordning, stöd, uppföljning och rapportering av 

projektportföljen till Portföljledaren.  

2.4.2 Portföljstyrgrupp 

Som tidigare nämnts är Portföljstyrgruppen delaktig i beslutsfattandet av nya 

Utvecklingsärenden (se fasen Beredning och beslut ovan). 

Portföljstyrgruppen hanterar även beslut som rör projektportföljen (i fasen Genomförande av 

aktivitet), vilket innebär bl.a. följande: 

 Start av uppdrag/projekt i ”kön”.  

 Prioritering mellan pågående uppdrag/projekt.  

 Ändringsbegäran från pågående uppdrag/projekt som rör IT-resurser, eller tilldelade 

medel från koncerngemensam budget för projektinvesteringar. Se Projektmodellen för 

kriterier då ändringsbegäran ska godkännas av Portföljstyrgrupp. 

Portföljstyrgruppen träffs regelbundet med täta intervall. Sammankallande är Portföljledaren, 

som har det operativa ansvaret. Deltagare: 

 Portföljledare (sammankallande) 

 IT-direktör (formell beslutsfattare) 

 Verksamhetsansvariga Servicecenter IT (resursägare, kvalitetssäkring) 

 IT-upphandlare (resurstillsättning, kvalitetssäkring) 

 Handläggare från IT-staben (föredragande) 

 Vid behov kan sakkunnig, beställare, etc. delta (föredragande) 

2.4.3 Projekt- och uppdragsklassificering 

För att undvika missförstånd kring vad ett arbete omfattar, detta bl.a. för uppföljning av 

projektportföljen, m.m. så klassificeras alla projekt och uppdrag i någon av följande 

kategorier: 
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 Förstudie 

 IT-tjänst 

 Nyutveckling 

 Systemförvaltning  

Uppdrag och projekt med andra projektmål än ett infört IT-stöd eller IT-tjänst klassificeras 

som Förstudie. Alltså, uppdrag och projekt som avser utredning för val av lösningsalternativ, 

utföra teknisk proof of concept, design av lösning/tjänst samt rutiner för dessa, etc. 

klassificeras som Förstudie. Uppdrag och projekt som klassificeras som IT-tjänst, 

Nyutveckling och Systemförvaltning ska innebära att uppdraget/projektet har som mål att 

leverera ett infört IT-stöd eller IT-tjänst.  

2.4.4 Förhållningssätt vid nya projekt 

Vid förändringsaktiviteter ska man alltid fundera över om de kan läggas i befintliga projekt, 

eller om nya projekt kan hantera flera liknande förändringar. Rekommendationer: 

 Hellre ”få” projekt än ”många”, bl.a. eftersom varje projekt innebär en hel del 

”overhead”-tid för projektdokumentation, statusrapportering, styrgruppsmöten, etc. 

 Hellre ”korta, tjocka” projekt än ”långa, smala”. Projekt med långa ledtider och där 

intensiteten är låg tenderar att tappa fokus och det innebär också energiläckage att 

behöva ”ta upp tråden” igen. Bättre med intensiva projekt där projektdeltagarna jobbar 

en stor del av tiden i detta projekt, med en aktiv och drivande beställare, m.m. 

2.5 Fasen Nyttorealisering 

Nyttorealisering syftar till att säkerställa att nyttan med projektet blev den önskade, dvs att 

projektets förväntade effekter har uppnåtts. Effektmål och nyttor ska beskrivas i 

projektdirektivet. Redan i Utvecklingsärendet ska det framgå vilken nytta som förväntas. 

Mätning av nyttan är beställarens ansvar, men hindras i praktiken ofta av att fokus läggs på 

nya projekt, personalförändringar, organisationsförändringar, m.m. (Detta är sista steget i 

BPE: Beslut – Projekt – Effekt, se IT-strategin, Relaterade dokument.) 

Vid komplex nyttorealisering (pågår under lång tid, stora förändringar, särskilda aktiviteter 

krävs för att realisera nyttan, m.m.) behöver en nyttorealiseringsplan tas fram för att 

säkerställa att nyttorealiseringen genomförs systematiskt. Se Mall för nyttorealiseringsplan, 

Relaterade dokument. 

2.6 Utvecklingsprocessen i relation till närliggande 

processer 

Som framgår i avsnitt 2.2 så ska resurskrävande och komplexa utvecklingsinitiativ följa 

Utvecklingsprocessen, dvs innan arbetet kan påbörjas ska ett Utvecklingsärende lämnas in, 
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handläggas och beslutas. Detta innebär att ett Utvecklingsärende ska lämnas in för komplexa, 

resurskrävande aktiviteter som berör 

 vidareutveckling inom ramen för systemförvaltningen 

 IT-tjänsteutveckling  

 E-tjänsteutveckling 

Detta beskrivs närmare i avsnitten 2.6.1 - 2.6.3 nedan. 

2.6.1 Systemförvaltning 

Samtliga aktiviteter inom systemförvaltningen ska dokumenteras i systemförvaltningsplanen. 

”Större” aktiviteter (se avsnitt 2.2.1 ovan) ska hanteras som Utvecklingsärende, medan 

”mindre” aktiviteter beslutas av systemägaren.  

Aktiviteter som drivs inom systemförvaltningen följs upp av berörd 

systemförvaltningsorganisation, med systemägaren som ansvarig för att uppföljning görs. 

Systemförvaltning beskrivs närmare i Systemförvaltningshandboken, se relaterade dokument. 

Se figur nedan. 

 

Figur 5. Samband mellan Utvecklingsprocessen och systemförvaltningen.  

Systemägaren är ansvarig för att uppföljning sker av att nyttan/effekten blev den förväntade. 
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Även IT-tjänsteutveckling ska följa Utvecklingsprocessen: innan IT-tjänsteutveckling av mer 

komplex karaktär kan påbörjas ska ett Utvecklingsärende lämnas in, handläggas och beslutas. 

Beslutsforum är Funktionsstyrgrupp IT, med IT-direktör som formell beslutsfattare.  

Tjänsteutvecklingen består av följande steg:  

1. Utredning och specifikation av tjänstens utformning samt prissättning 

2. Beslut på Funktionsstyrgrupp IT om tjänstebeskrivning och pris 

3. Införande av beslutad tjänst  

Om arbetet med att specificera och införa IT-tjänsten (punkt 1 och 3 ovan) är rättframt och 

kräver litet resursbehov behöver ett Utvecklingsärende ej fyllas i och beslutas. Sådana avsteg 

ska vara avstämda med IT-staben i förväg. Tjänstebeskrivning och pris ska förstås ändå 

beslutas på Funktionsstyrgrupp IT (punkt 2 ovan).  

 

Figur 6. Utvecklingsprocessen och IT-tjänsteutveckling. 

När det gäller effekthemtagning av IT-tjänster har IT-direktören, som ägare av IT-tjänsterna, 

det formella ansvaret för att uppföljning sker av att nyttan/effekten blev den förväntade. 

Exempel på åtgärder efter uppföljning kan vara att:  

 Initiera förändring av IT-tjänsten 

 Initiera sammanslagning av IT-tjänster (om det finns närliggande IT-tjänster) 

 Initiera borttag av IT-tjänsten (få / inga användare) 

Uppföljningen görs av förvaltaren av tjänstekatalogen tillsammans med berörd 

tjänsteansvarig, på uppdrag av IT-direktören. 
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2.6.3 E-tjänsteutveckling på den koncerngemensamma e-tjänsteplattformen 

Även e-tjänsteutveckling på den koncerngemensamma e-tjänsteplattformen ska följa 

Utvecklingsprocessen: innan e-tjänsteutveckling av mer komplex karaktär kan påbörjas ska 

ett Utvecklingsärende lämnas in, handläggas och beslutas. 

Kriterierna för om ett Utvecklingsärende ska fyllas i, beredas och beslutas är i enlighet med 

avsnitt 2.2.1 ovan. Det innebär t.ex. att ett Utvecklingsärende ska lämnas in om aktiviteten 

beräknas kräva mer än 40 timmar för e-tjänsteutvecklingsteamet. 

Beslutade aktiviteter drivs i uppdragsform enligt e-tjänsteutvecklingsprocessen.  

För varje e-tjänst utses en ägare. E-tjänsteägaren är ansvarig för effekthemtagningen, och ska 

således följa upp att nyttan blev den önskade. 

2.7 Avvikelsehantering 

I det fall en aktivitet, som borde föranletts av ett Utvecklingsärende, startas utan att följa 

Utvecklingsprocessen, ska en avvikelserapport tas fram och delges IT-direktören skriftligt 

med kopia till IT-staben. Rapporten ska innehålla beskrivning av det inträffade, konsekvenser, 

samt förslag på eventuella åtgärder. Se Mall för avvikelserapport, Relaterade dokument. 

Avvikelser kommer sammanställas och presenteras på IT-samråd och/eller annat forum. 

2.8 Summering av arbetsflöden och beslutsforum 

Se bild nedan för en summering av arbetsflöden för olika typer av utveckling. 
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Figur 7. Arbetsflöden och beslutsforum. 

 

3 IT-handlingsplan  

Kommentar till detta avsnitt: detta är en målbild vi eftersträvar för att nå en långsiktig 

strategisk IT-styrning. Vi arbetar endast delvis enligt detta idag. 

3.1 Framtagande av koncernens IT-handlingsplan 

Koncernens samlade IT-handlingsplan omfattar pågående aktiviteter, beslutade men ej 

påbörjade aktiviteter, samt behovslista (ej beslutade aktiviteter). 

IT-handlingsplanen baseras på följande information: 

1. Pågående uppdrag och projekt 

Information om tidplaner och resursbehov m.m. samlas in av Projektkontoret, som får 

kännedom om uppdrag och projekt via Utvecklingsprocessen eller andra kanaler (i de 

fall Utvecklingsprocessen ej använts, dvs en avvikelse enligt avsnitt 2.8 har inträffat). 

2. Beslutade men ej startade uppdrag och projekt (”kölistan”) 

Kölistan upprätthålls av Projektkontoret, som får kännedom om beslutade uppdrag och 

projekt via Utvecklingsprocessen. 

3. Utvecklingsrelaterade aktiviteter inom ramen för systemförvaltningen 

Detta beskrivs i systemförvaltningsplanerna. Notera att ”större” aktiviteter ska 

hanteras via Utvecklingsprocessen, och inte enbart nämnas i 

systemförvaltningsplanen. I sådana fall ska ett Utvecklingsärende lämnas in (se avsnitt 

2.2), och efter beslut kommer de finnas i portföljen och följas upp av Projektkontoret 

(se punkt 1 och punkt 2 ovan). Notera att IT-handlingsplanen ej omfattar 
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förvaltningsaktiviteter som t.ex. genomförande av informationssäkerhetsklassificering, 

genomgång av användarregistret, etc. 

4. Ännu ej inlämnade Utvecklingsärenden där berörd verksamhet (förvaltning, bolag, 

eller särskild verksamhet) bedömer att ett arbete bör starta. 

Detta beskrivs i varje verksamhets egna plan, se avsnitt 3.2. 

IT-handlingsplanen tas fram minst en gång per år, i slutet av verksamhetsåret. En första 

version av IT-handlingsplanen ska utgöra ett inspel i MRP-processen. När budget för IT-

utveckling har preciserats ska IT-handlingsplanen fastställas med prioriterade aktiviteter för 

det kommande året, men även planerade aktiviteter för 2-3 år framöver.  

IT-handlingsplanen ger input till Infrastrukturplanen, som beskriver nödvändiga 

förändringar/utveckling av infrastrukturen. 

Se bild nedan. 

 

Figur 8. Dokument som skapas och vilka roller som ansvarar i framtagandet beskrivs ovan. 

3.2 Verksamheternas egna IT-planer 

Varje verksamhet (bolag, förvaltning, eller verksamhetsområde) ska årligen ta fram: 

 En sammanfattning/syntes över verksamhetens arbete med systemförvaltning.  

 En sammanfattning/syntes över verksamhetens behov av IT-utveckling, dvs aktiviteter 

där ett Utvecklingsärende ej ännu inlämnats, men där man bedömer att ett arbete bör 

starta. 

Detta bör sammanfattas i ett och samma dokument. 
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Verksamheternas IT-planer ska fastställas i sådan tid att de kan vara inspel i koncernens IT-

handlingsplan.  

3.3 Resursplanering 

På sikt kommer en systematisk resursplanering att införas, där bl.a. projektens resursbehov 

sammanställs (t.ex. resursbehov per månad) och jämförs mot resursernas allokering. Detta är 

under införande.  

3.4 Årshjul för IT-planering 

Årshjul för IT-planering finns i Strategisk IT-styrning (se Relaterade dokument). 

 


