
101 Ekonomichef 

Box: Öppen kommun   Ansvar 101 

Ekonomiavdelningen ska verka för att den kommunala verksamheten öppet redovisar hur 
kommunalskattemedlen används och förvaltas. 

 

Delmål 

Synliggöra för kommuninvånarna 
resultatet av Kommunernas kvalitè i 
korthet (KKiK). 

Aktivitet 

Publicera resultatet på kommunens hemsida 
och på intranätet. 

Aktivitetsplan 

KKiK är ett samarbete med en majoritet av landets kommuner. Syftet är att årligen ta fram 
både ekonomiska och kvalitetsrelaterade mått för dels jämförelser med andra kommuner, 
dels för den egna kommunens utvecklingstrender inom olika verksamheter. 
 
Undersökningen är pedagogiskt upprättad med diagram med åtföljande analyserande text. 
En kortversion upprättas av Ljusnarsbergs ekonomiavdelning för att ytterligare underlätta att 
ta till sig av resultatet. 

Uppföljning och utvärdering 

Genom att granska om KKiK publicerats på hemsidan och intranätet. 
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Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 101 
 

Ekonomiavdelningen ska förbättra säkerheten avseende förbrukningen av skattemedel. 

 

Delmål 

Samtliga gransknings- och 
beslutsattestanter ska vara införstådda 
med respektive funktions uppgift och 
ansvar. 

Aktivitet 

Utbilda samtliga gransknings- och 
beslutsattestanter. 

Aktivitetsplan 

Det har varit en omsättning av personal involverade i leverantörsfakturahanteringens 
moment för granskning och godkännande av fakturor. Ett behov har därför uppstått att 
genomföra utbildning för nämnda funktioner. Om oklarheter råder om rollfördelning och 
brist på förståelse för skälen till attestmomenten finns en risk att felaktiga fakturor betalas. 
 

Uppföljning och utvärdering 

Utbildningen ska genomföras före sommaren. 
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Box: Möten & upplevelser                  Ansvar 101 
 

Reception/växel ska underlätta för medborgare att bli lotsade till rätt kommunal instans 

 

Delmål 

Sökordsregister ska uppdateras två ggr 
per år och löpande vid personalbyten och 
ska vara en del av förberedelserna inför 
nyanställningar 

Aktivitet 

Lista tas ur växelsystemet och förmedlas till 
respektive verksamhetschef för uppdatering 

Aktivitetsplan 

När förändringar sker i arbetsuppgifter, omorganisationer och vid nyanställningar är 
det av stor vikt att sökorden för växelpersonalen är korrekt. Annars kan 
utomstående bli felkopplad vilket måste betecknas som dålig service. Sedan 
kommunen började anlita Lindesbergs kommun för själva växeltjänsten är det än 
viktigare att sökordsregistret är uppdaterat. 

Uppföljning och utvärdering 

Kontroll med receptionen huruvida utskickade register uppdaterats. 
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Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 101 
 

Ekonomiavdelningen ska bidra till en bättre miljö och ekonomi genom att använda digital 
inköpsportal 

 

Delmål 

Ekonomiavdelningen ska öka köptroheten 
till ingångna avtal  

Aktivitet 

Införskaffande och driftsättning av inköpsportal 

Aktivitetsplan 

Kommunen har avtal med en stor mängd leverantörer, ofta tillsammans med 
inköpssamverkan Örebro län, Kommentus eller Kammarkollegiet. För att uppnå bästa möjliga 
villkor krävs högsta möjliga avtalstrohet. Tyvärr har det visat sig att brister finns gällande 
detta med risk för sämre avtal vid kommande upphandling. Likaså är vissa ramavtal 
uppbyggda utifrån avtalspriser för specifika produkter medan likartade produkter har ett 
betydligt högre normalpris. Detta är ett rent slöseri med skattemedel. 

Uppföljning och utvärdering 

Jämföra inköpskostnader för olika kostnadsslag, produkter och från olika leverantörer före 
och efter införandet. 

 


