
Digitaliseringsdag 1 september 2020  

 

En dag med digitalisering är i fokus. Vi har bjudit in flera samarbetarparter och gäster som 
delar med sig av sina erfarenheter, kunskap och forskning kring digitalisering med fokus på 
Robot process automation (RPA). 
 
Som deltagare kan du vara med på hela dagen eller välja de programpunkter som intresserar 
dig mest. Nedan ser du programmet för dagen och en beskrivning av varje 
programpunkt.  Läs också de viktiga punkterna som du som deltagare kan tänka på under 
dagen.  
 
Vi ser framemot en spännande dag tillsammans med er! 
 

8.30 – 9.10   Intraservice, Göteborgs Stad testar robot  
 
Verksamhetsområdena HR, Ekonomi och operativt inköp, Vård och omsorg och IT har ett 
samverkansnätverk med fokus på att hitta effektiva arbetssätt, organisation och roller för att arbeta 
med automatisering av arbetsuppgifter, till exempel med stöd av RPA. Arbetsgruppen berättar om 
arbetet och det spännande stegen som vi ska ta i höst då Intraservice ska bli med robot.  
Medverkande: Frida Fagerkrantz, Bodil Olofsson, Sidi Stoor, Julia Björk, Fredrik Hjort, Sofia Horrdin, 
Anders Axelsson Fisk  
 
  

9.15 – 10.10 Skellefteå kommuns resa mot och med en digital medarbetare  
 
På Lönecenter har vi idag en digital medarbetare som vi kallar Robin. Robin arbetar med fyra olika 
processer i lönehanteringen och vi är väldigt nöjda med det arbete som Robin gör. Men hur gick det 
till att Robin började på Lönecenter?  Varför valde vi det processer som vi gjorde? Hur har en digital 
medarbetare påverkat oss? Lärdomar? Hur ser framtiden ut?  
Medverkande:  Åsa Hedlund/Lönechef och Christin Thorsell Systemförvaltare/Lönekonsult  
 
  

10.15- 11.45 Kungsbacka kommuns RPA-resa  
 
Kungsbacka kommun berättar om sin resa med att gå från teori till verklighet när det gäller RPA. Idag 
har de en organisation och teknik på plats och de berättar hur förvaltningsuppdraget fungerar.  
Medverkande: Cecilia Millheim, Projektledare och RPA-Analytiker, Frida Sellman, Utvecklare IT och 
Systemförvaltare RPA, Teresia Lagus, Projektledare och RPA-Analytiker  
 
  

13.00 – 14.00 RPA inom Partille kommun  
 
Partille kommun har arbetat med RPA sedan några år tillbaka och använder idag RPA i ca 14 
processer inom ekonomi, vård och omsorg och utbildning. Jessica och Lina berättar om hur de har 
arbetat med att implementera RPA i sina verksamheter. Hur kom de igång, vilka processer har de 
gjort och vilka erfarenheter av arbetet så här långt?  
Medverkande: Jessica Selin, Redovisningsansvarig Lina Ekerbäck, Ekonom och systemförvaltare   
  

 



13.00 – 14.00 Forskningsperspektiv - Digital mognad  
  
Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. För att 
skapa en bild av organisationens digitala mognad, men även för att prioritera, planera eller följa upp 
digitaliseringsarbetet krävs det ändamålsenliga verktyg. Ett sådant verktyg har Digital Förvaltning 
tagit fram. Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium som sammanför offentliga organisationer 
och universitet kring digitaliseringsfrågor, med målsättning att stärka kunskapsläget och främja 
lärande för ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor. Den framtagna modellen (DiMiOS) bygger 
på en positionering av verksamhetens digitala mognad i två dimensioner. Dimensionen “Digital 
förmåga” mäter organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala 
möjligheter. Dimensionen “Digitalt arv” mäter om existerande infrastruktur stärker eller hindrar 
digital handlingskraft. Organisationer klassificeras i fyra olika kategorier, med tillhörande 
beskrivningar och generella rekommendationer.  
Medverkande: Johan Magnusson, Göteborgs Universitet och Digital förvaltning.  
  

14.00-14.45 Tekniken är den enkla biten- om automatisering av 
försörjningsstöd  
  
Hur långt har utvecklingen av socialtjänstens automatisering av försörjningsstöd kommit? Vad 
innebär det att få en digital kollega? Vad innebär förändringarna för socialtjänsten och det sociala 
arbetet? Föredraget bygger på en 1-årig studie som slutfördes november 2019. Studien bygger på en 
inventering av landets 290 kommuner med fokus på hur långt den digitala automatiseringen av 
försörjningsstöd har kommit. I tio kommuner har studien fördjupats för att utvinna ny kunskap om 
hur teknik, digitalisering och automatisering kan komma att påverka socialtjänsten, det sociala 
arbetet och handläggarna.  
Medverkande: Lupita Svensson, forskare Lunds universitet  
  

15.00-16.00 Kulturresan inom Västra Götalandsregionen  
  
En kulturresa internt – där medarbetarna börjar se fördelarna med RPA och att det ersätter tanken 
som ofta finns till en början – Robotarna tar våra jobb till att jag har fått en digital kollega som hjälper 
mig!  
Medverkande: Johanna Bergman, Västra Götalandsregionen  
   

Viktig information för dig som ska delta: 

- Stäng av din mikrofon om du inte pratar 

- Använd chattfunktionen för att ställa frågor, alt räck upp handen digitalt 

- Får du problem med anslutningen, gå ur mötet och försök igen 

- Vi kommer att spela in seminariet och det kommer finnas tillgängligt att titta på i 

efterhand.  

- Utifrån GDPR vill vi informera om att deltar du genom att ställa frågor och uppger ditt 

namn, slår på kameran kommer detta att tas upp i inspelningen.  

  
Varmt välkomna!!!!  


