Ta pulsen
Vad är din organisations
styrkor och svagheter när det
gäller förutsättningarna för en
god ekonomistyrning?
Vad tycker de budgetansvariga om sina förutsättningar för att ha en
god ekonomistyrning och hushållning? Arbetar du med rätt frågor
för att förbättra ekonomistyrningen? Hur upplevs förutsättningarna i
din organisation i förhållande till andra organisationer? Använd vårt
analyspaket ”Ta pulsen” för att snabbt och enkelt skaffa dig insikt
och underlag för åtgärder.
Enkäten
Enkäten består av ett 30-tal påståenden kring förutsättningarna som den svar
ande får ta ställning till. Dessutom finns möjlighet att lämna fritextkommentarer
till exempel förslag till förbättringar, förtydliganden etcetera. Enkäten går att
besvara på cirka 10 minuter.
Det går också att komplettera enkäten med egna frågor där svaren redovisas
utanför det standardiserade rapportpaketet. Enkäten kommer till er i ett mejl med
en länk till enkätformuläret. Enklare kan det inte bli.

Enk

n

Svaren presenteras avpersonifierade. Det innebär att organisatoriska enheter med
få svarande klumpas ihop. Svaren levereras i en rapportdatabas byggd i Excel. I
rapportdatabasen kan du se svaren i jämförelse mellan organisatoriska enheter,
med andra kommuner eller i förhållande till tidigare egen mätning.
Underlaget från tidigare undersökningar har hjälpt många kommuner att
identifiera områden som är viktiga att arbeta vidare med. Andra kommuner har
fått kvitto på att det arbete de lagt ner har gett resultat.

Hur ska svaren användas?
Det är naturligtvis upp till varje organisation hur man vill använda materialet.
Svaren säger naturligtvis inte allt utan är en indikator på var styrkor och svagheter finns i förutsättningarna för ekonomistyrningen. Det har visat sig att materialet
är ett utmärkt material att ha som underlag i en dialog med ledningsgrupper,
politiska företrädare etc. om vad som behöver förändras. Svaren kan också användas som utgångspunkt för en uppföljning om insatta åtgärder givit resultat. Flera
av de kommuner har upprepat studien och fått fram intressanta jämförelser och
underlag för förändringar.
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Kommunalekonomernas
förening (KEF) har i samverkan med PwC tagit fram
analyspaket ”Ta pulsen” för
att kartlägga vad budgetansvariga anser om sina
förutsättningar att bedriva
en god ekonomistyrning.
Ett 90-tal kommuner och
landsting har genomfört
analyserna.
”Ta pulsen” paketet består
av en Web-baserad enkät
och har en rapportdatabas
med drygt 300 svarsbilder.
Svaren från de analyser
som genomförts med ”Ta
pulsen” finns samlade i
en databas vilket ger dig
en fantastisk möjlighet
till jämförelse med andra
kommuner.
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Vad händer sedan?
Vi medverkar gärna som bollplank för att föreslå lösningar för att åtgärda
identifierade problem och eventuellt vara delaktiga i genomförandet. Vid tidpunkt som du bedömer som lämplig kan vi sedan följa upp vidtagna åtgärder
antingen genom att upprepa hela enkäten eller genom en enkät med ett urval
av frågorna.
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