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Beslutsunderlag 

Sammanfattning  
Projektet har valt att presentera tre handlingsalternativ för fortsatt arbete enligt projektets 

rekommendation att anta och realisera handlingsalternativ 1 – Fokus på att identifiera och utreda få 

utvalda processer – enkla att automatisera 

 

I tjänsteforum Ekonomi lyftes stadens behov av att nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla 

ekonomiområdet. I syfte att möta den demografiska förändringen som stadens står inför, men även 

samhällets- och kundernas förväntningar och behov, samt att fortsatt utgöra en attraktiv arbetsgivare. 

Det behov som lyftes fram i tjänsteforum konkretiserades till målsättningen ökad effektivitet och 

kvalitet inom området, genom verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering utveckla 

verksamheternas arbetssätt och processer. Detta resulterade i projektet Digitalisering inom 

ekonomiområdet med start i januari 2019. 

 

Då det saknades en förstudie tog projektet formen som en större förstudie. Projektet har undersökt 

möjligheterna för ytterligare automatisering (redan idag är stora delar automatiserade inom stadens 

inköps- och ekonomisystem) inom stadens ekonomiprocesser. Under året har cirka 25 processer 

identifierats av medarbetare och chefer som lämpliga att automatisera, dessa har sammanställts till en 

så kallad bruttolista. Av dessa har nedanstående processer inom ekonomiområdet identifierats för 

fortsatt arbete under 2020: 

 

• digital bokslutspärm 

• interna mellanhavanden - avstämning internfakturering 

• momsrapportering  

• kontoavstämningar – västtrafikkort och cykelleasing  

• upplägg och ändring av leverantörer. 

  

Några processer som nominerats under projektets gång kommer att hanteras inom kommande 

projekt för operativt inköp till exempel: 

 

• abonnemang  

• ofullständiga fakturor  

• ordermatchning  

• påminnelsehantering. 

 

Följande beslutsunderlag beskriver de processer och dess lösningsförslag som utgör 

utformningen av handlingsplan för fortsatt arbete med digitalisering inom ekonomiområdet. 

1 Avgränsningar 
Detta beslutsunderlag behandlar inte arbetsmoment och processer inom tjänsteområde operativt 

inköp eller implementeringen av de alternativa lösningsförslag och hemtagning av de nyttor som 

beskrivs i detta beslutsunderlag. Vidare är detta beslutsunderlag avgränsat till att inte utgöra ett 

upphandlingsunderlag för tekniskt system.  
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2 Arbetssätt 
Under 2019 har fokus varit att genom omvärldsbevakning lära av andra kommuner som kommit 

längre och hitta lämpliga arbetssätt och metoder för automatisering. Benchmarking mot till 

exempel Stockholm, Västra Götalandsregionen och Malmö har resulterat i två rapporter som är 

delleveranser i projektet. Omvärldsbevakning och samarbete har skett tillsammans med HR och 

vård och omsorg som också driver projekt med fokus på automatisering.   

 

Under projektet har möten och workshops genomförts tillsammans med medarbetare och chefer i 

staden. De centrala processgrupperna har haft och kommer att ha en central roll i att nominera 

processer. Arbetet har bland annat utgått från kriterierna: 

 

• regelbaserade processer med strukturerade digitala underlag 

• repetitiva processer med stor volym 

• processer med krav på korta ledtider 

• hög felfrekvens som beror på ”mänsklig faktor” 

• tråkiga eller monotona uppgifter 

• hög igenkänning bland medarbetare 

• högt demonstrationsvärde. 

3 Alternativa lösningar  
I följande avsnitt beskrivs de lösningsalternativ som har analyserats i relation till respektive 

process, och kategoriseras enligt: 

 

• Arbetssätt, att effektivisera processen med mindre antal steg och standardisering av 

processen. 

• Befintliga system, använda fler funktioner än som används idag och vidareutveckling 

av systemet. 

• Integrationer, möjliggör sömlös delning av information mellan olika system.  

• Robotic Process Automation (RPA), mjukvarurobot som sköter manuella 

administrativa uppgifter. 

 

För nästan uteslutande samtliga manuella processer måste arbetssätt och processen optimeras, 

vilket inkluderar hur vi jobbar i våra system, för att slutligen koppla på en teknisk lösning. Vid 

bedömning kan det i vissa fall vara mer gynnsamt ur ett nyttoperspektiv att stanna vid förändrat 

arbetssätt och effektivare process, för att vid ett senare tillfälle koppla på en teknisk lösning. I 

vissa fall är det möjligt att i befintliga system ”slå på” nya funktioner som kan effektivisera arbetet 

eller att det sker vidareutveckling av systemet. Andra mer tekniska lösningar är att genom 

integrationer mellan olika system i syfte att bygga bort manuella flyttningar av information. I de 

fall där integrationer bedöms vara för kostsamma eller ej lämpliga kan RPA vara en möjlig 

lösning, för att flytta information som idag görs manuellt.  

4 Undersökta processer och lösningsförslag 
Medarbetare som nominerar processer gör det ofta utifrån att momenten upplevs som 

omständliga och tar mycket tid. Det är ofta moment där det riskerar att det ofta uppstår fel vilket 

också tar tid att kontrollera och korrigera. De kvalitativa nyttorna som att minska stress, sårbarhet 

och öka kvalitén bidrar också till nöjdare medarbetare.  
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Under projektet har ett business case version 1.0 tagits fram. Underlaget innehåller en första 

sammanställning kring potentiella nyttor( Tabell 1). Fortsatt värdering krävs och underlaget 

kommer att uppdateras under kommande projekt (se bilaga 2 Business case 1.0). 

Nedan följer en sammanfattning av status och åtgärder för de processer som är identifierade för 

fortsatt arbete under 2020. Mer detaljerat underlag finns i bilaga 1 Utredningsunderlag. 

 
Tabell 1 Beskrivning av nuläge och önskat läge för respektive process. 

Process/arbetsmoment Nuläge – var står 

vi? 

Lösningsförslag, 

åtgärder för att nå 

önskat läge 

Önskat läge – vart 

ska vi? 

Uppskattad nytta 

i timmar/år 

Övriga nyttor 

Bokslutspärm Innehåller flera 

manuella moment 

och saknar 

standardiserad 

process och 

rapportstruktur. 

I ett första skede 

skapa en gemensam 

struktur och rutin för 

staden. Vid ett senare 

skede, när processen 

är standardiserad, 

finns det möjligheter 

att med hjälp av till 

exempel RPA berika 

bokslutspärmen med 

data. 

Stardisrad och 

kvalitetssäkrad 

process med ökat 

användarfokus. 

Min: 192 h 

Trolig: 200 h 

Max: 288 h 

Ett standardiserat 

och kvalitetssäkrat 

arbetssätt i 

processen medför 

ökad kontroll och 

kvalitet inom 

processen. En 

stadengemensam 

struktur för 

bokslutspärmen 

höjer kvaliteten på 

det underlag som 

utgör 

bokslutsdatabasen, 

och underlätta 

arbete och 

resursåtgång i 

arbetet. 

Interna 

mellanhavanden 

Handhavande i 

processen skiljer 

sig åt mellan 

förvaltningarna. 

Betydande tid för 

manuellt arbete 

och granskning. 

Fortsatt dialog kring 

arbete för att 

identifiera uppdrag för 

projektet. Förslagsvis 

att en arbetsgrupp 

tillsätts för att 

identifiera behov av 

förbättringar inom 

processen.  

Standardiserad, 

effektiviserad och 

kvalitetssäkrad 

process, för att 

frigöra mer tid för 

analyserande 

aktiviteter. 

Min: - 

Trolig: - 

Max: - 

Frigjord tid och mer 

tid för granskande 

aktiviteter och att 

medarbetare 

upplever 

arbetsmoment 

smidigare. 

Momsrapportering Innehåller ett antal 

manuella moment 

för att kontrollera 

och flytta data 

mellan system. 

I ett första skede ökad 

kunskap om 

momssatser, skapa 

gemensamma rutiner 

och effektivare 

process. I ett senare 

skede med hjälp av 

RPA flytta data mellan 

UBW och 

momsapplikationen. 

Rutinmässig kontroll 

av momstransaktioner 

och 

”clearingrapporten” 

genom RPA-lösning. 

Minskad 

administration och 

ökad kvalitet. 

Min: 15 h 

Trolig: 18 h 

Max: 20 h 

Minskad 

administration och 

tid för kontroll och 

rätta fel. Ökad 

kvalitet och 

minskad sårbarhet 

i processen är 

viktiga nyttor. 
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Kontoavstämning: 

västtrafikkort och 

cykelleasing 

Innehåller flera 

manuella moment 

idag som av 

medarbetare 

upplevs som 

tidskrävande.  

 

RPA- lösning bör 

fortsätta utredas. 

Extern leverantör finns 

och utredning kring 

om intern lösning 

skulle vara möjligt och 

lönsam bör utredas.  

En smidig process 

avseende både 

beställning och 

kontoavstämningar 

som frigör 

arbetstid.  

Min: 5 000 h 

Trolig: 8 000 h 

Max: 10 000 h 

Medarbetare 

uttrycker en 

önskan om att 

effektivisera 

handläggningen då 

den uppfattas som 

tidskrävande och 

omständlig och har 

lyft behovet 

tidigare inom tex 

projekt 

förmånsportal. En 

automatisering 

skulle leda till 

nöjdare 

medarbetare. 

Upplägg och ändring 

av leverantörer 

Innehåller flera 

manuella moment 

där det finns risk 

för fel och som tar 

tid.  

Utreda om RPA 

lösning är lämplig och 

vilka steg i processen 

som kan 

automatiseras.  

Frigöraarbetstid 

och minska risk för 

fel i processen.  

Min: 1 000 h 

Trolig: 1 500 h 

Max: 1 670 h  

Minskad stress för 

medarbetare när 

brådskande 

utbetalningar 

behöver ske.  

Minskad risk för 

påminnelse ej 

betalda fakturor. 

 

5 Förslag till beslut och handlingsalternativ 
En övergripande långsiktig plan har tagits fram för projektet och baserar sig på budget i 

tjänsteplan 2020–2021. Planen utgår från att fortsatt utredning och förberedelse av utvalda 

processer sker under 2020. Först 2021 finns det ekonomiska förutsättningar att testa tekniska 

lösningsförslag. Det långsiktiga målet är att ta fram ett fungerande arbetssätt som blir en naturlig 

del av Göteborgs stad arbete med att skapa ökad effektivitet.  

 

 
Figur 1 Handlingsplan för 2019–2020. 

5.1 Viktiga förutsättningar och beroenden 
Den tekniska utvecklingen går snabbt och för att välja det på sikt mest hållbara 

lösningsalternativet kräver fortsatt omvärldsbevakning samt fortsatt samarbete med andra 

områden. För projektets framfart och bidrag till stadens digitalisering, i synnerhet inom 



Beslutsunderlag   
Digitalisering inom ekonomiområdet   
Frida Fagerkrantz, Sidi Stoor   
2019-12-10   
Utgåva: 1.0   
   

 

   

  
Filnamn: Beslutsunderlag - Digitalisering inom ekonomiområdet 
2019.docx 

www.goteborg.se 

   Sida: 5 (6) 
 

ekonomiområdet, krävs det lyhördhet och fortsatt samverkan med övriga digitaliseringsinitiativ 

samt användarna ute i staden.  

 

För att framtida projekt ska bedrivas så effektivt som möjligt behöver arbetet vara agilt. 

Projektägare med inrådan av styrgrupp behöver besluta om övergripande tillvägagångssätt för 

projektet men vara öppna att förändra planen om det uppkommer möjlighet att använda 

synergieffekter som uppstår i förhållande till andra projekt.  

 

De centrala processgrupperna kommer vara en arbetsgrupp som kommer att ha en central roll 

i att nominera processer och uppdragsbeskrivning är framtaget som beskriver deras bidrag till 

digitaliserings arbetet med stadens ekonomiprocesser. Vidare har tjänsteforum beslutat att 

processgrupperna ska bilda en tvärfunktionell arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska jobba med 

interna mellanhavanden, vilket är en förutsättning för att på sikt kunna automatisera 

arbetsmoment i processen. Det bör finnas mandat att från projektets sida initiera 

förändringsarbete i delar- eller hela processer som exempelvis utvecklas inom de centrala 

processgrupperna. Vidare bör det pågående och kommande arbeten med rutinbeskrivningar 

och processmodellering se arbetet ur ett automatiseringsperspektiv. Fortsatta 

kompetenshöjande insatser kommer att behövas för att kunna identifiera fler processer och en 

arbetsprocess är framtagen och kommer prövas och utvärderas under kommande projekt.  

 

Cheferna i verksamheten behöver leda förändringsarbetet i verksamheten. Projektet kan stötta 

i att identifiera förändringsplan och nödvändiga aktiviteter men det är cheferna som ansvarar 

för att förändring och förväntade nyttor sker i verksamheten.  

 

Den tekniska utvecklingen går snabbt och för att välja det på sikt mest hållbara 

lösningsalternativet kräver fortsatt omvärldsbevakning samt fortsatt samarbete med andra 

områden. För projektets framfart och bidrag till stadens digitalisering, i synnerhet inom 

ekonomiområdet, krävs det lyhördhet och fortsatt samverkan med övriga digitaliseringsinitiativ 

samt användarna ute i staden.  

 

I utredningsunderlag finns identifierade förutsättningar och beroenden för automatisering av 

undersökta arbetsmoment/ processer. (se bilaga 1 Utredningsunderlag). 

5.2 Förslag på handlingsalternativ  
Inför projektet 2020 har tre förslag på handlingsalternativ tagits fram. Förslagen grundar sig på 

dialog som förts i styrgruppen och det som framkommit i omvärldsbevakning.  

 
Tabell 2 Beskrivning av handlingsalternativ. 

Handlingsalternativ För att uppnå önskat 

framtida läge 

(varför): 

Föreslår projektet 

att följande ska 

göras (vad): 

Ihop med (med vem): Projektets roll 

(hur): 

Risk  

1. Fokus på att 

identifiera och utreda 

få utvalda processer 

– enkla att 

automatisera  

Utvalda processer 

redo för 

automatisering 2021.  

Ha ett agilt 

arbetssätt som 

skapar snabb insikt i 

vilka processer som 

är lämpliga att 

fortsätta arbeta 

med.  

 

Fokus på att 

kartlägga 1–2 åt 

gången med fokus 

- centrala 

processgrupper 

- arbetsgrupper  

- it-resurs  

- RPA-expertis  

- styrgrupp  

- systemförvaltare  

- kommunikatör 

Ta fram 

konkreta 

lösningsförslag/ 

process och 

färdigställa för 

automatisering, 

upparbetar ökad 

kompetens för 

genomförande 

av 

automatisering.  

Processer 

identifieras men 

mandat för att 

initiera förändring 

saknas. Tid finns 

inte för att utreda 

komplexa processer 

som kan ha stor 

nyttopotential på 

sikt.  
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på att färdigställa för 

automatisering. 

Fortsatta 

kompetenshöjande 

insatser  

2. Fokus på att 

identifiera och utreda 

längre och 

komplexare 

processer. 

 

  

Arbeta med att öka 

förutsättningar för 

digitalisering inom 

ekonomiprocesser på 

längre sikt. 

Utreda mer 

komplexa processer 

och hitta 

förbättringar och 

skapa förutsättning 

för en med digital 

hantering av 

processerna. Målet 

är att hitta 

processer som kan 

automatiseras. 

Fortsatta 

kompetenshöjande 

insatser.  

  

- centrala 

processgrupper 

- arbetsgrupper 

- it-resurs  

- RPA-expertis  

- styrgrupp  

- systemförvaltare 

- kommunikatör  

 

Ansvara för att 

driva utveckling 

i processerna 

för att säkra 

ökad möjlighet 

för digitalisering/ 

automatisering 

på längre sikt.  

Ett nära samarbete 

med centrala 

processgrupper 

krävs för att undvika 

att dubbelarbete 

uppstår. Risk för en 

långsammare 

utredningstakt och 

att inte tillräckligt 

många processer är 

redo för 

automatisering 

2021.  

3. Kombination av 

handlingsalternativ 1 

och 2.  

Öka 

digitaliseringsmognad 

i utvalda processer.  

Arbeta på flera 

nivåer, både med 

fåtal kortare och en 

mer komplex 

process. Fortsatta 

kompetenshöjande 

insatser. 

- centrala 

processgrupper 

- arbetsgrupper  

- it-resurs  

- RPA-expertis  

- styrgrupp  

- systemförvaltare 

- kommunikatör  

 

Arbeta med 

fokus på både 

enkla och 

komplexa 

processer.  

Projektet upplevs 

otydligt, svårt att 

kommunicera 

gränsdragningar 

mot 

processgruppernas 

arbete. Uppdraget 

blir spretigare och 

riskerar att tappa 

fart.   

5.3 Projektets rekommendation 
Projektets rekommendation är att projektägaren med stöd av styrgruppen beslutar att anta och 

realiserar handlingsalternativ 1, inom ramen för fortsättningsprojektet 2020–2021. Utifrån 

framgångsfaktorer som identifierats genom bland annat genom omvärldsbevakning är det 

projektets bedömning att detta arbetssätt ger bäst förutsättningar för att kunna påbörja 

automatisering av lämpliga processer 2021. Det skapar också höjd kompetens som möjliggör 

det långsiktiga målet – att få stånd ett förankrat arbetssätt för automatisering i staden.  

 


