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Informationsunderlag
Hörby kommun har stort behov av en verksamhets controller, vilket också kan
utläsas i rapporten Kommunkompassen. Konsekvensen av att inte ha en controller
är att vi har svårt att koppla ihop utfallet av våra siffror med vad verksamheten har
levererat.
Genom att ha en verksamhetscontroller så får vi en funktion som använder
siffrorna. Denna funktion kommer också att vara framtidsorienterad och med hjälp
av vad man ser i utfallet stödja med att formulera mål och åtgärder. En
verksamhetscontroller har inte enbart ekonomikompetens utan är även väl insatt i
verksamheterna.
Denna sorts controller arbetar alltså verksamhetsnära, och stödjer i arbetet omkring
uppföljning, styrning, verksamhetsplanering och utveckling av verksamheten, på
kort och lång sikt.
Funktionen arbetar med omvärldsbevakning och gör löpande analyser för att
identifiera risker och möjligheter för verksamheterna
Nedan följer utkast från två annonser som just nu ligger ute på nätet.
Dessa beskriver just kopplingen till verksamhet och utvecklingen av densamma, i
förhållande till en traditionell ekonomfunktion.
”Nu söker vi en verksamhetscontroller till xxx. Denna tjänst är helt ny hos oss och
vi har valt att utöka med en verksamhetscontroller för att följa upp och
kvalitetssäkra de ekonomiska processerna i våra verksamheter.
Som verksamhetscontroller kommer du att utifrån ett klient- och
verksamhetsperspektiv aktivt arbeta tillsammans med chefer och ekonomer.
Arbetet kommer innebära att utvärdera och kvalitetssäkra olika ekonomiprocesser
inom myndighetsutövningen samt följa upp, kartlägga och dokumentera
kostnadsdrivande processer.
I samarbetet med ekonomer och chefer kommer du arbeta för att hitta samband
mellan verksamheternas nyckeltal och det ekonomiska resultatet och på det viset se
kvalitets- och verksamhetsutveckling utifrån det ekonomiska perspektivet. ”
”I din roll som controller med inriktning utvecklingsstyrning ansvarar du för att
Försäkringskassans ledning får tillgång till det stöd som krävs för att leda, styra och
följa upp utvecklingsverksamheten. Rollen är placerad på Ekonomistaben inom
avdelningen för ledningsstöd. Ditt ansvarsområde är den myndighetsövergripande
styrningen och uppföljningen av utvecklingsverksamheten. Du ansvarar för analys
och tolkning av verksamhetsutveckling och dess resultat. Du förväntas att snabbt
kunna ta fram analys- och beslutsunderlag och sätta dessa i rätt kontext. Du bidrar
särskilt till den strategiska och långsiktiga utvecklingsstyrningen. I rollen behöver
du ha bred kompetens och förmåga att sätta dig in i flera olika perspektiv, till
exempel socialförsäkring, produktionsstyrning, IT- och verksamhetsarkitektur.”

