
















RPA-utveckling
Från reaktiv till proaktiv



Hur det startade…

• Sommaren 2019
– Pilot – förenklad hemtjänst
– Licenser köptes in
– Konsulter anlitades för utveckling

• Hösten 2019
– Ekonomiskt bistånd
– Egen utveckling

• Sen höst 2019
– Kompetenscenter Automatisering påbörjades, jag kom in i bilden



Saker vi hanterat

• Etablerat kompetenscenter
– Processkartläggning
– Teknikval

§ Integration
§ Systemförändring
§ RPA

• Utveckling
– Egen kompetens

• Drift RPA-plattform
– Drift i egen regi

• Första process i Ekonomiskt bistånd i drift



Hur går det till - flöde
Digitaliserings
programmet

Kompetenscenter

Process Teknikval ”Fabrik”

ATEAIT



Vad gör vi nu

• Börjar skissa på strategi och styrning, koncept AOM + CoE
• Finansieringsmodell mot våra förvaltningar
• Förvaltning kopplat till PM3

– RPA ”är anställd” inom Vård och Sociala tjänster, plattform 
”tillhör” IKT Digital plattform. Hur går informationsflödet vid 
förändringar? 

• Planera driftsöverlämnande av RPA-plattform till ATEA
• Utvecklar steg 2-4 för ekonomiskt bistånd
• Marknadsföra kompetenscentret
• Dialog kring nya behov, finns i nuläget 3-4 aktuella kandidater







Att kunna lita på sin 
digitala medarbetare! 

Södergatan 20, 195 85 Märsta  Tel (vxl) 08-591 260 00  Fax 08-591 260 36  sigtuna.kommun@sigtuna.se  www.sigtuna.se



Att automatisera / digitalisera – ett 
uppdrag i mål- och budget 2019. 

u Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fick i 
uppdrag att övergå till en digitaliserad 
handläggning av försörjningsstöd 2019. Med mål 
att handläggningstiden skulle minska och där ett 
större fokus skulle ligga på att få 
kommuninvånare som uppbär försörjningsstöd ut i 
egen försörjning. 
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Sammanfattning av införandeprojektet

1
ANALYS

2
GENOMFÖRANDE

3
IMPLEMENTATION OCH 
DRIFT

1. Nulägesanalys och 
kartläggning av 
processer (hösten 
2018)

2. Potentialanalys 
(December 2018)

3. Dokumentation av 
processer och 
regler (2019)

1. Införande av ny e-
tjänst

2. Definiera regler för 
kontroller och 
beslut

3. Kodning och 
systemtest

4. Utbildning och 
förankring av nytt 
arbetssätt

1. Övervakad drift av 
e-tjänst och robot

2. Etablera 
förvaltnings-
processer

3. Förvalta VERA



Men kan man verkligen lita på sin nya 
digitala medarbetare?
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Tilliten till vår digitala medarbetare har 
vacklat till och från av olika anledningar! 

u Beräkning har inte utförts. 

u Dubbla beräkningar har utförts.

u Ändring av status har inte utförts.

u Ändring av status har skett men 
felaktig ändring av status. 

u Utbetalning av ekonomiskt bistånd 
har inte utförts. 

u Vissa av ovanstående ”fel” har 
uppstått vid flertalet tillfällen. 

u Detta har föranlett till att tilliten 
gentemot vår nya digitala 
medarbetare har vacklat. 

u Det har lett framtill att man har i 
vissa fall valt att göra:

u Beräkning manuellt 

u Utbetalning manuellt

u Ändrat status manuellt 
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Men kan det vara så att det inte alltid är 
den nya digitala medarbetarens fel?
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Viktigt att se till helheten för att 
automatisering ska fungera! 

u Det finns många olika orsaker till 
att vår nya digitala medarbetare 
inte kan slutföra sina processer: 

u Verksamhetssystemet uppdateras. 

u Licens saknas – exempelvis till 
Excel.

u Förändringar i script.

u Scriptfel. 

u Mänsklig påverkan. 

u Kopplat tidigare aktualisering fel. 

u Ej döpt konto korrekt. 

u Ändrat status i mina bevakningar 
innan körning. 

u Felaktigt saldo på beviljat beslut 
med mera. 
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Automatisering är något man måste göra 
tillsammans med sin nya digitala 
medarbetare! 
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Saker som kan bidra till en bättre och 
gladare digital medarbetare

u Förvalta er digitala medarbetare.

u Delad kunskap är bra kunskap.

u Förändringsarbete. 

u Utvecklingsarbete.

u Tydlighet – vem gör vad och vad gör 
vad? 

u Kommuninvånaren

u Sedan 1 oktober har vi sett: 

u En ökning av antal e-ansökningar 
och antal handlagda e-ansökningar 
av vår digitala medarbetare. 

u Antalet utbetalningar som sker per 
automatik har ökat med 18 %. 
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RPA

ATEA Kommunforum 
20201117

Mia Lundholm, IT-service



IT-service.
IT-tjänster. Digital utveckling. Tillsammans. 



Film RPA Halmstad

https://youtu.be/f5ho25vY52c

https://youtu.be/f5ho25vY52c


September 2018
Februari 2019

Januari  2020

Idag 



• Initiativ från central digitalisering
• Pilotprojekt (avgifter)
• Socialförvaltningen – IT-service – extern leverantör
• Etablera teknisk miljö, val av plattform (UiPath)
• Slutrapport

September 2018



• Koncernseminarium
• Mål 30 RPA-processer
• Förankring 
• Processkartläggning
• Flera försök att automatisera körde i diket

Februari 2019



• Omstart
• Varför RPA?
• Förändrad metodik för information och 

utvärdering 
• Förändrat arbetssätt vid PDD
• Förändrad prismodell
• Procesautomation
• Digital medarbetare

Årsskiftet 2019/2020



• Behov av digital medarbetare
• Forskningsprojekt (AI i byråkratins tjänst)
• Varje beslut om automation är ett eget projekt 

med utsett team och ansvarig RPA-utvecklare
• Information om RPA till processexperter
• Införande av automation i centrala funktioner 

som ekonomi, administration och HR
• Matildas anställningsavtal

Idag



SUCESS IT´S 
NOT ALWAYS 

WHAT YOU SEE.

TACK FÖR MIG/
Mia Lundholm.










