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Verksamhetsplan Omsorgsförvaltningen, Ekonomienheten 2020 

Ansvar:  8511 

Verksamhet: Ekonomienheten   

Verksamhetsbeskrivning  

Ekonomienheten är en av tre stabsenheter. På enheten arbetar 14,5 medarbetare med ansvar för 

förvaltningens ekonomistyrningsprocesser: planering, budget, redovisning och uppföljning, 

ledningsstödsystem, BOB samt samordnande ansvar för bilhantering och avgifter. 

Ekonomifunktionen ska finnas med i ledningsgrupper och utvecklingsinsatser för att genom sin 

kompetens vad gäller olika besluts betydelse för förvaltningens ekonomi, säkerställa att detta 

perspektiv vägs in i allt beslutsfattande, för att nå god ekonomisk hushållning. 

Ekonomienhetens uppdrag består av tre delar: styra, stödja och ge service åt förvaltningsledning 

och verksamheterna inom ekonomiområdet för att möjliggöra och medverka till måluppfyllelse 

och god ekonomisk hushållning för helheten. Uppdragets syfte är att leverera kvalitetssäkra 

beslutsunderlag till nämnden och verka för att Omsorgsnämnden bidrar till Kristianstads 

kommuns måluppfyllelse. 

Ekonomienhetens uppdrag: 

1. Styra – tolka lagstiftning och avtal inom området. Upprätta lokala regelverk och praxis. 

Förmedla och tydliggöra regelverkens möjligheter och yttre ramar. Implementera 

kommunövergripande riktlinjer och rutiner.  

2. Stödja – kompetensutveckla verksamhetens chefer inom ekonomiområdet. Biträda 

verksamhetens chefer vid möten och informationer med medarbetarna. Visa på olika 

alternativa lösningar på problemställningar som uppstår i verksamheten. Vara 

uppdaterad på forskning och rön inom ekonomi för att omsätta i praktiken. 

3. Ge service – svara på frågor från verksamheten. Ge support och vara bollplank åt 

verksamhetens chefer. Ge administrativt stöd inom vissa givna ekonomiprocesser.  

Utifrån denna beskrivning har enhetens medarbetare enats om följande sammanfattande 

uppdragsbeskrivning: Ekonomienhetens uppdrag är att styra, serva och stödja för god 

ekonomisk hushållning i Kristianstads kommun. 
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Omvärldsanalys – utmaningar 2020 

Större fokus ställs på oss på ekonomienheten att förstå verksamheten och vilka delar som direkt är 

påverkbara på ekonomin. Vilka mått ska vi följa och utveckla för att bättre se skiftningar och möta 

och förbereda förändringar.  

Anpassningskrav ställs på hela organisationen inför 2021 och grunden för detta sker under 2020.  

Digitaliseringen och robottjänster införs och arbetet kring att införa och utveckla detta pågår.  

Centralisering av verksamheterna, kost, lokalvård och transport, se över våra behov och vad som kan 

bli effektivare i samband med detta.   

Rörlighet av medarbetare sker och vi fåt hitta arbetssätt som gör att vi skapar trivsel och 

förutsättningar men också ett sätt för nya medarbetare att snabbt komma in i arbetet.  

Prioriterade områden 2020   

Prioriterade områden för ekonomienheten för kommande år. 

Budget i balans 2021 – arbeta med effektiviseringar och förbättringar inom samtliga delar av 

verksamheten inför en eventuell anpassning av budget på 3 % inför 2021. 

Säkrad budgetföljsamhet – fortsatt arbete med styrning och uppföljning utifrån givna 

budgetramar. Anpassa utifrån chefernas behov, utbildning mm. 

Beslutsstöd - fortsatt utveckling av rapporter och utbildning för chefer.   

Digitalisering – införande av robot på löpande arbetsuppgifter inom interna debiteringar. Ett 

arbete som startades upp under 2019 och beräknas pågå under hela 2020. 

Ny serviceorganisation – delaktiga i detta arbete, förbereda, stödja och planera inför övergången 

av kost, lokalvård och transport till KLK.  

Fördelningsmodeller – behov av att se över  

Avgifter – kommer under 20/21 att göras en större översyn av våra avgifter, med utgångspunkt 

att ligga på en likvärdig nivå som våra jämförelsekommuner/kommuner i vår närhet.  

Upprätta en prislista för Omsorgsförvaltningen. 

Checklista för beräkning av nya verksamheter – behov av att ha en mall för detta för att tidigt ge en 

budget för planering och genomförande av nya verksamheter.  

Internbudget – gör en tidplan så att vi kan tidigarelägga denna process, med målet klart inför nytt år. 
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Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort - Handlingsplan 

och verksamhetens indikatorer/mått 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Transporter 
 
Aktiviteter för hållbar miljö 
 
 
Transporter 
Andel bilar med fossilfritt bränsle 
 
Aktiviteter för hållbar miljö 
Andel enheter=enhetschef med aktiviteter för 
hållbar miljö 
 

Andel bilar med fossilfritt bränsle  
 
Andel enheter med aktiviteter för hållbar miljö 
 

Verksamhetens indikatorer/mått  
O Mer än 75%  
O 50-74%  
O <50%  
 
O Fler än 90 % 
O Fler än 50% 
O  <49% 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Transporter – Ekonomienheten är behjälplig med upphandlingar av laddstolpar och ger 
förutsättningar för att kunna ha bilar med fossilfritt bränsle i verksamheterna.  
 
Aktiviteter för hållbar miljö –  
Ekonomisystem – krävs mycket utskrifter, kan vi minska på dessa genom t ex digitalsignering. 
Minska användandet av handservetter och pappmuggar. Alla tar med en egen mugg/glas till 
jobbet. Minska mängden utskrivna/kopierade papper.   
 

 

Perspektiv - Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
  

Verksamhetens indikatorer/mått  
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
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Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
God hälsa och arbetstillfredsställelse 
 
Medabetarenkät 

- Indexområde arbetsklimat 
 

- Medarbetarindex 
 
 

- Hållbart medarbetarengagemang – 
HME 

 
- Ledarskapsindex 

 
 
 
Sjukfrånvaro 
 
 
 
 
 
Medarbetarenkät inom samtliga fyra delar 
ovan. 
 

Sjukfrånvaro 
 
Medarbetarenkät förbättrat resultat jmfr 2018 
indexområde arbetsklimat  
 
Medarbetarenkät – medarbetarindex – 
förbättrat resultat jmfr 2018 
 
Medarbetarenkät förbättrat resultat jmfr 2018  
HME – hållbart medarbetarengagemang  
 
Medarbetarenkät –Ledarskapsindex – 
förbättrat resultat jmfr 2018 

 
Verksamhetens indikatorer/mått  
O Minskning jmf 2019 
O Oförändrad jmf 2019 
O Ökning jmf 2019 
 
O Förbättring jmf 2018 
O Oförändrad jmf 2018 
O Försämring jmf 2018 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Bevara och fördjupa det som jobbats fram gällande arbetsmiljö och medarbetarskap under 
föregående år. Jobba för en fortsatt bra arbetsmiljö och bevara våra trivselaktiviteter. 
 
Sjukfrånvaro – har en låg sjukfrånvaro och fortsatt jobba med att bevara denna.  
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Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Ekonomisk kontroll  
 
 
 
 
 
 
Driftsbudgetföljsamhet 
 
 
 
 
Kundtid  
Hemtjänst (63% snitt helår, dec 65%) 
 
 
 
Hemgångstödsteam 
Boendestöd 

Driftbudgetföljsamhet  
 
Kundtid Hemtjänst Årssnitt 63%, dec 2020:65%  
Kundtid Hemgångstödsteam  
Kundtid Boendestöd 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
O Positiv budgetavvikelse 
O -0,01% till -0,49% avvikelse 
O Sämre än -0,5% avvikelse 
 
O 63% och högre 
O Mellan 58 och 62,9% 
O Sämre än 58% 
 
 
O 55% och högre 
O Mellan 50 och 54,9% 
O Sämre än 50% 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Driftsbudgetföljsamhet – ge ett bra stöd för cheferna för att hålla budget. Ta fram 
verksamhetsmått som blir tydliga att följa för verksamhetsplanering och uppföljning.  
 
Kundtid – ta fram underlag för att följa detta månadsvis. 
 

 

Verksamhetens internbudget 

 2019 2020 
Personalkostnad 7 836   7 887 
Driftskostnader ek. enheten 1 149   1 343 
Årskostnad HÖS 5 927   6 526 
Avtal Skånetrafiken & individuell färdtjänst 31 459  30 973 
Summa 46 371 46 729 

 

Helena Back,  

ekonomichef 


