
Projekt
Digitalisering av
medarbetarprocesser



Digital strategi 2018-2023
• Förbättrad service, kvalitet och effektivitet
• Konkurrenskraft och innovation samt minskad 

klimatpåverkan
• Attraktiv arbetsgivare som skapar utrymme för 

medarbetarnas professionella kompetens
• Ökad tillgänglighet och delaktighet, och ett likvärdigt, gott 

bemötande



Digitala handlingsplaner
• Varje kontor har gjort en digital handlingsplan
• Anställningsprocessen med beställningar och behörigheter 

kom upp i alla handlingsplaner
• Behov av enkla beställningsflöden, uppföljning av 

medarbetare, effektivare självserviceverktyg
• Önskemål om så få system och inlogg som möjligt, eller en 

chefsportal



HR brainstorming



Störst värde först

Fokus: störst värde för organisationen först

• Utgångspunkt onboarding breddades
• Resurser och uttalat samarbete med Digitalisering
• Etablera processägarskap av HR och Lön
• Förvaltningsplan med samordning av HR- och lönesystem.



Hur har det gått?
 Digital hantering av bisyssla

 Ökad användarvänlighet (nytt gränssnitt)

 Rehabiliteringsmodul 

 Digital signering 

 Guideportal för digitalt lärande och delning av kunskap

 Digitalt introduktionspaket

 Systemstöd för personalstatistik

 E-tjänster

 Automatiserat chefsträd på intranätet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målen med projektet är att skapa ett enklare linjärt flöde för anställningen, både för chef och medarbetare. Vi har som mål att öka informationssäkerhet och regelefterlevnad. Behovet av administration ska minska och en kvalitetshöjning i anställningen ska ske. Kommunen ska ses som en modern och attraktiv arbetsgivare.



Ny digital kollega!

Vi har också fått en ny digital kollega på HR-enheten och 
löneenheten, Viking

Hämtar ansökningshandlingar 
Skapar en personakt 
Skickar ut preboarding

Robotprocess (RPA) – robotic process automation



Utmaningar

När kund och leverantör 
utvecklar åt olika håll



På gång 2022 - 2023

Systemstöd för vårt systematiska arbetsmiljöarbete
Automatiserat flöde för anställning och beställning
Lönestatistik i Qliksense

Digitala kvitton
Digital flextid
Personakter

Kompetenskartläggning
Medarbetar-/uppföljning/lönesamtal

(listan kan så klart göras lång )



Framgångsfaktorer

Budget
Resurser
Förankring i hela ledet
Samarbeten med tydliga roller
Projektidé, projektplan
Stöd hela vägen
Utvärdera – gör om gör rätt
Tydlig förvaltningsmodell



Nyttoanalyser



Det stora målet

Upplands Väsby ska vara en attraktiv arbetsplats där 
medarbetarna kan fokusera på Väsbybornas bästa
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