
Erfarenheter och lärdomar utifrån automatisering av försörjningsstödsprocessen

RPA-arbete i Kungsbacka kommun



Olika delar vid automatisering/RPA 
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• Optimerad process med tydliga riktlinjer 
och fastställt regelverk

• Kvalitetssäkrat arbetssätt genom att alla 
följer gemensamma riktlinjer och rutiner –
indata, bilagor etc. 

• Om möjlighet knyta an E-tjänst till 
processen

• Tydlig beskrivning av processen från början 
till slut

Varför processkartläggning och  
processoptimering?



• Gemensamt regelverk

• Bättre ansökningsunderlag –
lättare att göra rätt för invånaren

• Dokumenterad kvalitetssäkrad 
process

• Effektivare och mer rättssäker 
ärendehantering

• En process utifrån kundens väg

Vilka nyttor uppstår?



• Projektmedlemmarnas 
begränsade tid

• Svårt dra lärdomar från andra 
kommuner

• Begränsade resurser hos andra 
i kommunen

• Förändringsledningsarbete

Utmaningar 



Parallella processer/upplevelser
vid en förändring
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… medan ledningen redan har 
lämnat ”sorgearbetet” ….

… är mellancheferna  mitt i det …

… och medarbetarna har det 
fortfarande framför sig
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Delaktighetstrappan –
Högre upp i trappan för ökat medskapande

Information
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• Bra sammansättning av deltagare 
med olika erfarenheter, kunskaper 
och befogenheter.

• Projektet hade mandat att fatta 
beslut direkt på mötena

• Deltagarnas engagemang – alla vill 
och vågar

• Samsyn genom att tillsammans 
skapa en detaljerad processkarta –
bra sätt lyfta och se tidigare invanda 
mönster och ”flaskhalsar”

• Aktivt förändringsledningsarbete

Framgångsfaktorer 
för projektet



• Från 14 dagar 2017 till 7 dagar maj 
2019 ansökan till beslut

• Från 32% 2017 till 12% 2018 får vänta 
mer än 14 dagar på beslut

• Från 7 dagar maj 2018 till 1,9 dagar 
maj 2019 initiering till besök

Och då väntar vi fortfarande på den 
digitala medarbetaren…..

Och vad har 
åstadkommits så 
långt…..



Tack!
Lotta Nord

Verksamhetschef Stöd & Styrning

Gymnasium & Arbetsmarknad
lotta.nord@kungsbacka.se
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kungsbacka.se


