Bilaga: frågor
Mål och styrande dokument.
01.Förutom budget finns det också tydliga mål fastställda för min verksamhet.
03.De fastställda verksamhetsmål som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser
som jag disponerar.
04.Jag har god kännedom om de styrdokument (t ex verksamhetsplaner,personalpolicy) som reglerar
min verksamhet

Uppföljning och kontroll
11.Jag upplever att jag har god kontroll över min verksamhets resultat (produktion, kvalitet, effekter)
14.Jag får aktuell och tydlig information om den ekonomiska utvecklingen inom mitt ansvarsområde så
att jag kan styra och följa upp min verksamhet på ett bra sätt
15.Jag kan enkelt kontrollera och analysera kostnader (t.ex personalkostnader, interna debiteringar
m.m)
28.Jag har god kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion,
kvalitet, effekter) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner

Budgetprocess
24.Jag är delaktig i budgetprocessen och kan påverka min budget i rimlig omfattning så att budgeten
blir genomarbetad och verklighetsförankrad
25.Tidplanen för budgetarbetet är väl avvägd så att budgetprocessen blir effektiv och medger tid för
analys och förankring

Kompetens
26.Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag
ansvarar för rörande budget,uppföljning och prognos.
29.Om jag ser ett behov av utbildning för att höja min kompetens rörande ekonomi upplever jag att det
är enkelt för mig att få detta tillgodosett.

Rutiner stöd och information
17.Jag upplever att det IT-stöd jag har för budget, uppföljning och prognos är bra.
18.Jag upplever att kommunens/förvaltningens rutiner och anvisningar avseende budget är bra.
19.Jag upplever att kommunens/förvaltningens rutiner och anvisningar avseende uppföljning och
prognos är bra
20.Om jag vill lämna förslag på förbättringar avseende mitt IT-stöd och rutiner är det tydligt för mig vart
jag vänder mig.
30.Den tidsåtgång jag lägger ner på budget, uppföljning och bokslut är rimlig för den verksamhet jag
bedriver
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31.Vid behov erhåller jag enkelt tillräckligt och kompetent stöd i frågor rörande budget, uppföljning och
prognos.

Ledning och styrning
02.De mål som är fastställda för min verksamhet följs upp regelbundet av överordnad chef eller nämnd
05.De styrdokument som reglerar min verksamhet används vid styrningen av min verksamhet.
06.Det är för mig tydligt vilka intäkter och kostnader jag ansvarar för
07.Jag har befogenhet att i rimlig omfattning påverka mina kostnader och intäkter
08.Vid konflikt mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål (budget) är det de ekonomiska målen
som prioriteras.
09.Jag upplever att jag har god kontroll över min verksamhets ekonomi
13.När jag rapporterar avvikelser får jag relevant återkoppling (t ex beröm,kritik, krav på åtgärder)
21.Jag har en öppen och konstruktiv dialog kring budget och den ekonomiska utvecklingen med min
närmaste chef
22.Jag förväntas hålla min budget och om jag inte gör det vet jag att min chef kommer att kräva
snabba och konkreta besparingsåtgärder
23.Vår organisation kännetecknas av ett positivt förändringsklimat där goda idéer snabbt leder till
åtgärder

