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Central processledare – rollbeskrivning

Övergripande ansvar

Driva kontinuerlig utveckling och förbättring av ekonomiprocesserna mot uppsatta mål

Övriga ansvar
• Leda och samordna processgrupperna

• Fånga upp och på ett strukturerat sätt samla förbättringsmöjligheter i arbetssätt och IT-stöd

• Ha ett övergripande perspektiv i processutvecklingen, både staden-övergripande och process-övergripande

• Ta fram en årlig utvecklingsplan för processen i dialog med Tjänsteägare och processgrupp samt avstämning med ekonomichefsgrupper och 
”användargrupper”

• Sätta mål och mätetal för processen (tex. volym, kvalitet och ledtider) i samråd med Tjänsteägare och processgrupp och rapportera utfall

• Planera, i vissa fall genomföra, följa upp och utvärdera beslutade processförändringar

• Säkerställa att utbildning och information om förändringar i processen tillhandahålls på olika nivåer i samråd med processgrupp

• Omvärldsbevaka och sprida kunskap kopplat till den aktuella processen

• Vid behov vara projektledare och projektmedlem i beslutade och utvalda projekt
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Lokal processledare - rollbeskrivning

Övergripande ansvar

Att tillsammans med central processledare bidra i att utveckla och förbättra processen mot uppsatta mål.

Övriga uppgifter
• Företräda förvaltningars syn på hur processer och IT-stöd kan utvecklas 

(obs. företräder flera förvaltningar, inte enbart ”sin egen”).*)

• Medverkar i processgrupp och genom sin medverkan bidrar i:

– bedömning/rådgivning kring förbättringsförslag

– förslag på kategorisering och ev. eskaleringsbehov av förbättringsåtgärder utifrån tydliga kriterier

– visst stöd i planering och genomförande av förbättringsåtgärder

– sätta långsiktiga mål och uppföljning av processerna 

• Vid behov ”vara bollplank” i processfrågor till central processledare och andra roller (tex. CVS, SLK) 

• Identifiera förbättringsmöjligheter i arbetssätt och IT-stöd.

• Vid behov delta i utvecklingsarbete och projekt rörande processen och dess IT-stöd. Detta görs i samråd med respektive chef i de fall det blir aktuellt. 

*) Om lokala processledare inte kan göra en bedömning utifrån samtliga förvaltningars perspektiv, tas frågan vidare med relevant ”användargrupp” alternativt 
ekonomichefsforum.  
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Processgrupper
En ”processgrupp” skapas för respektive process

Syfte: Stödja utvecklings- och förbättringsarbetet för respektive process.

Mindre grupp som möjliggör snabbare avstämning, bedömning och rådgivning. 

• Central processledare är sammankallande och ansvarig. Rapporterar till Tjänsteägare. 

• Gruppens deltagare ska tillsammans spegla stadens intressenter/behov kring processerna. 

• Deltagarna representerar förvaltning/ar och bolag och är röst ”utåt och inåt”.

• ”Länk” mellan befintliga ”användargrupper”, Tjänsteforum och ekonomichefsgrupper.

• Bidrar i utveckling och förbättring av processerna genom: 

– bedömning/rådgivning kring förbättringsförslag

– förslag på kategorisering och ev. eskaleringsbehov av förbättringsåtgärder utifrån tydliga kriterier

– visst stöd i planering och genomförande av förbättringsåtgärder

– bidrar i att sätta långsiktiga mål för processerna och uppföljning.

• Kan ge förslag på agendainnehåll till respektive användargrupp.

• Förslagsvis en stående punkt på agendan för befintliga användargrupper. 

Frekvens: Träffas ca 3 gånger per termin, eventuellt tätare initialt eller vid behov. Viktigt att prioritera mötena!

Processgrupp

Deltagare: 

• Central processledare 

(samordnare)

• Lokala processledare för 

respektive process

• Reps IT-stöd

• Ev. reps från SLK, 
Ekonomienhet, INK etc.
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