
Automation och 
e-tjänster



Digitala kontoret 
verksamhetsutvecklare som tillsammans med andra stöttar förvaltningarna på sin digitaliseringsresa

E-tjänster för invånare

I samverkan med 14 kommuner i 
Västerbotten 

Interna e-tjänster

Pappersfritt lönecenter

Inga blanketter via intranätet

Business intelligence

Informationsförsörjning

Diver, Power BI

Automation, RPA-processer

Hitta nya processer, kartlägga nytt önskat 
arbetssätt

Metodstöd

Processkartläggning, facilitering av möten

Förändringsledning, Innovationscoach

M365

Utbildning och införande

Långsiktigt stöd till verksamheten 



Kommunens automationsresa

• Vårt lönecenter har automatiserat processer, sparat 3,5 heltider

• Svårt komma igång

• Automationsprogram 2020, sparade 5 miljoner

• Ekonomicenter vill automatisera 30 processer, spara 4 heltider

• Automation föregås oftast av digitalisering av en manuell process.  



Vilka processer

Lönecenter

• Arbetsgivarintyg

• Bokningar av vikarier i time care pool

• Uppläggning av schema

Ekonomicenter

• Fakturaprocessen

• Upplägg av nya leverantörer

• Eget utlägg

• Resebidrag

• Kassarapport

Övrigt

• BookIT

• Uppehåll i sophämtning

• Registrera utbyte av mätare

• Registrering winlas



Olika lösningar har olika syften

Integrationer

Överför information.

RPA

Överför information och 

utför uppgifter.

Artificiell intelligens

Analyserar och bedömer komplexa 

situationer och lär sig av 

erfarenhet. 

E-tjänster

Digitaliserar information.
’



Verksamhets-
utveckling

Digital 
utveckling

Test och 
optimering av 
process och 

digital lösning

Förstå 
nuläge

Önskat läge: Utvecklingsprocess digitala tjänster

Invånar-
perspektiv

Verksamhets
perspektiv

Digital lösning
Kundmöte Beställning

Utbildning och 
lansering

Kommunikation

Digital lösning

Fler digitala tjänster

Förenklad vardag

Behov Behov

Nationellt

Regionalt

VerksamhetInvånare
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Utvecklingsprocess
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FörvaltaAktiveraUtveckla och testaAnalysera och förbättraBedöm potentialIdentifiera behov

Beskriva

Analysera Standardisera och 
förbättra

UtvecklaTeknisk design

Testa och validera

Teknisk bedömning

Identifiera 
processexperter

Ge behörighet till 
system, tjänster och 

testmiljöer

Ta fram förslag

Behov av utveckling

Aktivera och 
överlämna process

Förvaltning 

Förbättring 

Förändringsledning 

Processbedömning
Förslag på 

genomförande
Uppstartsmöte

CIO kontaktar
digitala kontoret

Ta fram case för 
testning



Involvera
personalen

tidigt

Prioritera
tiden

Förändrings-
ledning

Vilka framgångsfaktorer pratar vi om med våra 
verksamheter?

Verksamhets-
utveckling


