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Begrepp och förklaringar  
Begrepp  Beskrivning  

RPA Robotic Process Automation, vilket innebär att omvandla en 
manuell arbetsprocess till en digital process, som sker automatiskt 
med hjälp av programmerad mjukvara. 
 
Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation 

Yasemin Nacka kommuns tjänst för automatisering av 
verksamhetsprocesser 

 

I tjänsten tillhörande roller beskrivs i dokumentet Förvaltningsöverenskommelse, som 

träffas mellan parterna. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation


Nacka kommun / 2018-05-25  

3 (10) 

Tjänstebeskrivning 

1 Inledning 

Detta är Yasemin tjänstebeskrivning. Tjänsten finns inom kort även kortfattat 

beskriven i tjänstekatalogen 

https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/digitaliseringsenheten/om-

enheten/tjanstekatalog/ 

 

Verksamheter som önskar automatisera en verksamhetsprocess med hjälp av 

robotisering tar hjälp av digitaliseringsenheten som erbjuder tjänsten Yasemin, 

som är en robottjänst. Hur ett robotiseringsprojekt genomförs beskrivs nedan, 

under kap 2.1 Införande. 

1.1 Syftet 

Dokumentets syfte är att beskriva tjänsten Yasemin, ibland även kallad ”Nacka 

kommuns digitala medarbetare”, på ett så korrekt sätt som möjligt och visa på 

dess omfattning och avgränsningar. 

Denna tjänstebeskrivning har beställare att ta ställning till, inför beställning av 

tjänsten.  

https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/digitaliseringsenheten/om-enheten/tjanstekatalog/
https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/digitaliseringsenheten/om-enheten/tjanstekatalog/
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2 Tjänsten Yasemin 

Tjänsten Yasemin erbjuder automatisering av verksamheternas 

verksamhetsprocesser. 

Tjänsten innebär även IT-processförvaltning från digitaliseringsenheten av er 

Yasemin-process. 

Nackas driftleverantör Basefarm tillhandahåller en Robot-tjänst, baserad på en 

s.k. RPA-plattform (Robot Process Automation). Basefarm tillhandahåller också 

robotutvecklare som programmerar robotprocessen, vilket sker genom sin RPA-

fabrik. 
Digitaliseringsenheten rekommenderar att man automatiserar processer som är 
okomplicerade, väl fördefinierade och som frigör personalen från repetitiva, enkla 
uppgifter. 

2.1 Införande 

Genomförandet av en automatisering för en specifik verksamhetsprocess sker i 

fyra steg. Detta arbetet leds av en projektledare, som utses av 

digitaliseringsenheten. Till sin hjälp har denne bland andra en IT-

processförvaltare från digitaliseringsenheten och nödvändiga resurser från 

verksamheten. Viktiga steg vid införande av process i tjänsten Yasemin är att 

projektet tillsammans med resurser från verksamheten kartlägger och filmar 

processen. Processbeskrivningen ligger till grund för utvecklingsarbetet, dvs 

automatisering av processen. 

 

 

Bilden visar att förhållandet mellan ett verksamhetsprojekt och införandet av en automatiserad process 

 

 

Bilden visar övergripande vad som sker i de fyra stegen, vid automatiseringsarbetet.  
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2.2 Omfattning 

• I tjänsten ingår: 

o Teknisk driftmiljö för robotprocessen 

o Test-, utvecklingsmiljö för robotprocessen 

o Erforderliga Yasemin-licenser 

• 1st line support Servicecenter, 2nd line leverantören (för incidenter, 

frågor etc) 

• Överenskommen servicenivå helgfri måndag till fredag mellan 7:30-16:30 

(SLA-bas) 

o Det innebär tex om schemaläggning av roboten förläggs till 

nattetid, och den stannar så kommer processen att stå stilla i 

avvaktan på att tiden för servicenivån börjar gälla. 

• Initialt grovt prisestimat för programmeringen 

• Kartläggning, justerat estimat och vid behov vidareutveckling av er 

verksamhetsprocess, programmering/konfigurering samt test av er 

automatiserade process 

o Verifiering sker i samarbete mellan projektet och resurser från 

verksamheten 

• Förändringar inom ramen för vidmakthållande av processens funktion i 

den införda processen ingår. T ex ryms enklare uppdateringar inom detta. 

Förändringar påkallade av nya krav/önskemål från t ex verksamheten 

ingår inte. 

• Resurser från Yasemin medverkar från idé/beställning till förvaltning   

 

Informationssajt på nacka.se 

På nacka.se kan man läsa om tjänsten. Informationen är utformad för 

verksamheten som målgrupp. 

https://www.nacka.se/medarbetare/system/yasemin/ 

 

Samarbetsyta Yasemin - leveranser steg 1 - 4  

Tjänsten tillhandahåller ett samarbetsrum för att tydliggöra arbetet under 

genomförandet. Målgrupp för detta samarbetsrum är verksamhetens 

projektledare (Vht-PL), samt olika parter inom tjänsten 

Syftet med samarbetsrummet är att på ett tydligt sätt samla in erforderliga 

underlag. Här får Vht-PL guidning och tillgång till mallar för att kunna ta fram 

underlagen under införandets olika steg. Genomförandet av automatiseringen 

sker i 4 steg, innan den flyttas in i förvaltningen. 

2.3 Avgränsning 

• Automatisering av process med hjälp av Yasemin är inte att betrakta som 

artificiell intelligens (AI), mjukvaran saknar bland annat kompetens för 

avancerade bedömningar. 

• I tjänsten ingår inte förvaltning av inblandade system. Endast förvaltning 

av den automatiserade verksamhetsprocessen  

https://www.nacka.se/medarbetare/system/yasemin/
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2.4 Förutsättningar 

• Verksamheten behöver sluta avtal (Förvaltningsöverenskommelse) om 

processförvaltning med digitaliseringsenheten för den process som utförs 

av tjänsten Yasemin. Detta för att IT-processförvaltare ska kunna delta 

under införandeprocessen och sedan övergå till att ingå i 

förvaltningsgruppen, tillsammans med er verksamhetsnära 

systemförvaltare. 

• Resurstillsättning från verksamheten är en viktig förutsättning och 
framgångsfaktor.  

• Varje införande av Yasemin drivs i egna projekt med fördefinierade 

projektaktiviteter enligt Yasemin-processens införandesteg 

• Samtliga processer som tas i produktion ska vara testade, 
acceptansverifierade, dokumenterade och godkända, för att ges bästa 
förutsättningar för en bra driftsituation. 

2.5 Övergripande information/rekommendation 

• Beställaren bör vara medveten om att man bygger in ännu ett 

systemberoende och därmed en ökad komplexitet. Yasemin kan ses som 

ett ”lager” som läggs ovanpå de ordinarie systemlösningar man nyttjar i 

sin verksamhet. 

• Det är viktigt att man som beställare arbetar med kontinuitetsplanering; 

dvs även när processen är robotiserad i drift behöver man kunna 

genomföra processen manuellt så att verksamheten inte stannar vid 

eventuella driftstopp hos roboten. 

• Release Notes är en information som ofta lämnas av systemleverantörer. 
Saknas/uteblir informationen till Yasemin/RPA-fabriken kan de inte ta 
ansvar för problem som uppstår, samtidigt blir det förmodligen längre 
stopptid vid oannonserade systemförändringar i system som är 
inblandade i er automatiserade process. 

• Om verksamheten väljer att använda testdata i produktionsmiljöer (tex 
om det saknas testmiljöer) har verksamheten det fulla ansvaret för att 
informera om det, exkludera för statistik, radera efter genomförd test etc 

• Digitaliseringsenheten rekommenderar att man automatiserar processer 
som är okomplicerade, väl fördefinierade och som frigör personalen från 
repetitiva, enkla uppgifter. 

• Nacka Servicefönster (maintenance) sker generellt tredje onsdagen i 
månaden. Då ”patchas” endast Nackas alla operativsystem. Andra 
servicefönster bokas vid behov. Yasemin omfattas inte av dessa. 
Eventuella patchar/uppgraderingar planeras in när de uppstår (lite oklart i 
nuläget då detta är en ny tjänst inom Nacka). 

o Här ansvarar IT-processförvaltaren för att säkerställa vilka 
servicefönster som kan påverka robotprocessen, och att hur 
ändringar får påverkningar på robotprocessen. 

• GDPR – data varken lagras eller mellanlagras generellt av tjänsten. Om 
något processteg explicit innehåller ett steg att lagra data, sker detta i 
något annat medium/system, och då blir systemägaren för det systemet 
GDPR-ansvarig. Några idag kända processer nyttjar data från Excelark 
som är lagrade på en specifik server. Dessa ark ansvaras för av beställaren 



Nacka kommun / 2018-05-25  

7 (10) 

Tjänstebeskrivning 

utsedd person/roll och ska hanteras enligt Nackas sedvanliga rutin för 
personuppgiftsbehandling i förekommande fall. Se mer under 
https://www.nacka.se/medarbetare/enheter/digitaliseringsenheten/om-
enheten/informationssakerhet/ 

  



Nacka kommun / 2018-05-25  

8 (10) 

Tjänstebeskrivning 

2.6 Förvaltning 

Förvaltningen av en Yasemin-process hanteras lika, oberoende av var 

systemförvaltningen hanteras, inom digitaliseringsenheten eller verksamheten. 

Att notera är att en Yasemin-process utgörs av flera system/tjänster och visas 

horisontellt, medan system och tjänster visas vertikalt. 

 

Ytterligare information om förvaltning av en Yasemin-process beskrivs i 

dokumentet Förvaltningsöverenskommelse. 

 

 
Bilden visar förhållanden mellan system, tjänst och process, samt ansvarsfördelning. 

 

 
Bilden visar hur system och tjänst bidrar till en Yasemin-process (gröna pilar), samt  

kommunikationsvägar mellan roller (svarta streckade pilar). 
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3 Kostnader 

Kostnaden för nyttjande av den nya tjänsten Yasemin kommer under 2018 baseras 

på en så kallad innovationskostnad, där avgiften kan komma att regleras, i dialog 

med beställaren, om förutsättningarna förändras. Innovationskostnaden beror att 

det är ny teknik som tjänsten baseras på. 

 

En Yasemin-process definieras enligt kostnadsmodellen som en 

sammanhängande tekniskt etablerad process/flöde i tjänsten Yasemin. 

Verksamheten kan, av olika anledningar, välja att dela upp arbetet med 

automatisering av en verksamhetsprocess i flera steg. 

 

Kostnaden är uppdelad på tre poster: 

  

Införande 

– Utvecklingsarbete 

– Uppsättning och nödvändiga anpassningar av miljöer 

(test/produktion) 

– Under införandet förutsätts projektledare och IT-

processförvaltare från digitaliseringsenheten 

 

Fakturering för införandet sker enligt löpande räkning till timpriset 1000kr/tim. 

Fakturering sker i efterskott, via internfakturering från digitaliseringsenheten.  

 

Drift/processförvaltning 

– Faktureras per Yasemin-process och avser nyttjandet av roboten 

25.000kr/mån 

– Processförvaltning för process/er. Omfattning och kostnad 

diskuteras behovsbaserat, från fall till fall (miniminivån är 5% av 

en heltidstjänst, vilket motsvarar 6000kr/mån) 

 

Fakturering för drift/processförvaltning sker månatligt, som en post i era vanliga 

fakturor från digitaliseringsenheten.  
Drift- och förvaltningskostnaden startar från första processtegets 

produktionsättning. 

 

Vidareutveckling 

– Beroende på om det ingår eller tillkommer så faktureras löpande 

som införandet ovan  

 

Mer information om kostnader för denna tjänst lämnas gärna av tjänsteansvarig. 



 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 

 

 

Öppenhet och mångfald 

Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 


