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Beslutsunderlag 
Stadens processer för ekonomi och operativt inköp 

  

1 Bakgrund 
 

Standardiserade processer inom ekonomi och operativt inköp syftar till att stadens 

verksamheter ska arbeta lika vilket minskar sårbarheten, ökar effektiviteten, ökar kvaliteten på 

utdata och underlättar införandet av digitalisering. 

 

Under 2016/2017 kartlades stadenövergripande processer för områdena Kundreskontra, 

Redovisning och bokslut, Moms samt Anläggning. Dessa kartläggningar resulterade i att 

Tjänsteforum fastställde ovan nämnda processer som standardiserade processer. 2018 

kartlades och standardiserades processen Beställning till betalning. 

 

Processgrupper för ekonomi och operativt inköp bildades 2018, med uppdraget att 

vidareutveckla och kartlägga de standardiserade processerna, vilket har gjorts. I december 

2018 respektive i februari 2019 tillkom grupperna Budget-Prognos (vilken ej är en 

standardiserad process) samt Beställning till betalning (standardiserad process). Processerna 

och kartorna har utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas utifrån de behov som 

framkommer i processgrupperna. Se bilaga 1 för beskrivning av processgruppernas syfte och 

uppdrag.  

 

För att det grundläggande syftet med standardiserade processer som Tjänsteforum strävar 

efter ska uppnås behöver forumet fatta ett formellt beslut om att processerna med 

tillkommande förändringar ska följas.  

 

Beslut fattas på Tjänsteforums ordinarie möte den 19 september 2019.  

2 Avgränsningar och definitioner 
 

Beslutet avser följande processer: 

Bokslut och redovisning, Kundreskontra, Moms, Anläggning samt Beställning till betalning. 

 

Beslutet avser inte processgruppen och processen för Budget och prognos, då det inte finns 

en standardiserad process för detta område.  

 

Beslutet omfattar i nuläget stadens förvaltningar och inte stadens bolag.  

 

I detta underlag definieras ekonomichefens ansvar. Vad det gäller processen för beställning till 

betalning kan ansvaret för den ligga på annan chef än ekonomichefen. I dessa fall skall 

ekonomichef läsas som ekonomichef eller på förvaltningen ansvarig chef för operativt inköp.     
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3 Förslag till beslut och implementering 
 

Tjänsteforum för ekonomi och tjänsteforum för operativt inköp beslutar att stadens 

förvaltningar senast 1 mars 2020 ska ha påbörjat implementering av de standardiserade 

processerna; Bokslut och redovisning, Kundreskontra, Moms, Anläggning samt Beställning till 

betalning. Vid utgången av 2020 ska samtliga förvaltningar arbeta i enlighet med samtliga 

standardiserade processer för området. 

 

Implementeringsarbete 

Vid eventuella oklarheter i arbetet med implementeringen i förvaltning rådfrågas 

användargrupp samt att lokal processledare vid behov kan lyfta frågan i processgruppen. 

Processgruppen beaktar om oklarheten behöver förtydligas på helastaden nivå och om 

anpassning behöver ske av den standardiserade processen. Andra åtgärder kan vara att 

förtydliga hanteringen i tillhörande riktlinjer, anvisningar eller dylikt. En förutsättning för detta 

arbete är att samtliga förvaltningar arbetar med implementering av processerna. 

Processkartorna, vilka samtliga processgrupper förvaltar och utvecklar, kommer löpande att 

uppdateras. Det är ekonomichefeni som ansvarar för att förvaltningen och medarbetarna håller 

sig uppdaterade om utvecklingen. Vid samtliga förändringar i processen är det lokala 

processledarnas ansvar att informera respektive användargrupper och förvaltningar om 

förändringar som skett. Information kring de förändringar som beslutas och underlag som 

framtages samt uppdateras, finns att ta del av på processidorna på Intranätet: Ekonomi i 

staden – Processer, projekt och tjänster – Ekonomitjänster – Processer. Vid större 

förändringar kan även information om detta kommuniceras ut via Ekonomi i staden, alternativt 

nyhetsbrev. 

 

Förslag till implementeringsplan 

För att uppnå största möjliga effektivitet föreslår central processledning att implementeringen 

genomförs stegvis, vilket innebär att en process implementeras innan nästa påbörjas. 

Rekommenderad prioriteringsordning bygger på; Digitaliseringsprojektets prioriteringar och de 

olika processernas komplexitet och mognadsgrad är: 

 

1. Bokslut och redovisning 

2. Moms 

3. Beställning till betalning 

4. Kundreskontra 

5. Anläggning 

 

Det är ekonomichefensii ansvar att implementera de nya arbetssätten samt se till att dessa 

följs. En grov checklista för implementeringsarbete återfinns som bilaga till detta dokument och 

mera detaljerade planer kommer att tas fram av processgrupperna med start i början av 2020.  

 

En första uppföljning av implementeringen sker i FENIGS respektive EKC/RT senast i slutet av 

september 2020.  Därefter sker statusrapportering 2 gånger per år i samma forum. Status 

rapporteras vid varje uppföljningstillfälle vidare till Tjänsteforum för information.  

 

Nedan matris används för att fördela ansvar för uppgifterna i implementeringsprocessen. 

 

 

Huvudansvarig Ekonomichefeniii  Den som tar beslutet att uppgiften ska 

utföras 
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Utförare Ekonomichefeniv Den som utför uppgiften 

Konsulterade Användargrupper och processgrupper Den som ska konsulteras om uppgiften 

Informerade Processens användare i förvaltningen Den som i efterhand ska informeras 

om uppgiften 

 

 

 

4 Bilagor 
 

1. Beskrivning av gruppernas syfte och uppdrag samt de kommunikationsvägar som används för 

processarbetet inom ekonomi och operativt inköp. 

2. Grov skiss av checklista för implementering av standardiserade processer, ekonomi och 

operativt inköp 

3. De standardiserade processerna 

a. Kundreskontraprocessen 

b. Anläggningsprocessen 

c. Bokslut och redovisningsprocessen 

d. Beställning till betalningsprocessen 

e. Momsprocessen 

i eller på förvaltningen ansvarig chef för operativt inköp 
ii eller på förvaltningen ansvarig chef för operativt inköp 
iii eller på förvaltningen ansvarig chef för operativt inköp 
iv eller på förvaltningen ansvarig chef för operativt inköp 

                                                      


