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Beskrivning
I december 2009 fattades beslut om att anta Logica Sverige AB som leverantör av
beslutsstödsystemet Hypergene EOS. Bakgrunden till beslutet om att inköpa Hypergene var att det
fanns ett behov av att ytterligare tillgängliggöra data som var väsentlig för ledning och uppföljning
av verksamheten. Betydande resurser användes till att söka i kommunens olika
verksamhetssystem. System som många gånger var utformade för att i första hand användas av
olika typer av specialister. Variation avseende användargränssnitt minskade tillgängligheten
ytterligare. Ett generellt verktyg, som sammanförde information från olika verksamhetssystem,
kunde frigöra resurser för att möjliggöra för verksamhetsansvariga att i större utsträckning arbeta
med arbetsledning, verksamhetsutveckling och analys.
Syftet med att inför ett beslutsstödssystem kan sammanfattas i följande punkter:
 Bättre analyser
 Bättre kvalitet på beslutsunderlagen
 Struktur på informationen
 Ökad tydlighet och bättre överblick
 Snabbare sammanställning - tidsvinster
 Gemensam helhetsbild
 Källsystemen kan bytas ut över tiden
 Ökad tillgänglighet
 Enhetlig verksamhetsuppföljning
I Hypergene presenteras ekonomiinformation från ekonomisystemet Raindance, PA-information
från PA-systemet Heroma, äldreomsorgsinformation från verksamhetssystemet Magna Cura,
information från medborgarförvaltningens verksamhet från verksamhetssystemet Treserva. Från
2015 används en ny modul för ekonomisk prognos och uppföljning. Arbete pågår med att
sammanställa och presentera verksamhetsinformation inom barn- och utbildningsförvaltningens
område. Hypergene används också som ett verktyg för målstyrningsarbetet. Planer finns att
hanteringen av förvaltningarnas internbudget ska ske i Hypergene.
Under våren 2017 sker övergång till det s k Kommunpaketet. Därmed blir systemet mer likt övriga
kommuners, vilket innebär att den standardrapporter erhålls samt att underhåll och utveckling
underlättas.
Arbetet med att förbättra innehållet i Hypergene men också att lyfta in mer verksamhetsdata
kommer att fortgå under hela perioden.

Budget t.o.m
2017

786 kkr

(gäller ej årligen
återkommande ex.
inventarie)

År:
Begärd investering i kkr:

2018
300

2019
290

1

2020
240

2021
250

2022
250

