
• SALA 
~KOMMUN 

§ 175 

justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal 

INLEDNING 

ZF:s 

Dnr 2014/333 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-02-24 med rubricerad motion. Motionären före
slår att skolförvaltning, vård- och omsorgsförvaltning samt kommunstyrelsens för
valtning och dess kontor ska börja redovisa nyckeltal på Sala kommuns hemsida. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/180/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/180/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikon
toret 
Bilaga KS 2014/180/3, yttrande från bildnings- och lärande nämnden 
Bilaga KS 2014/180/4, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/180/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 186 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

1v\ 
Utdragsbestyrkande 

~~ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal 

1 (1) 

2014-09-21 
DIARIENR: 2014/333 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Oiarienr 20jL;. /.3 :;~~.:; IAktbiJaga'Q' 
Dpb: . 

Andreas Weiborn CM) inkom den 24 februari med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att skolförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltning och dess kontor ska börja redovisa nyckeltal på Sala 
kommuns hemsida. 

Motionären skriver att det ska vara enkelt att via kommunens hemsida hitta 
information om kommunens förvaltningar och dess verksamheter, till exempel 
budget, betyg i jämförelse med regionala och nationella betygsindex och 
handläggningstider för olika ärendetyper. 

Ekonomikontoret, bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden 
har yttrat sig över motionen. 

På Sala kommuns hemsida redovisas KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet. Målet är 
att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling samt att 
öka kvalitetsmätningar och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

Från kommun- och landstingsdatabasen www.kolada.se. där KKiK hämtas, kan även 
till exempel handläggningstider årsvis hämtas. Tillgängligheten på information på 
hemsidan kan förbättras och förtydligas så att medborgarna lättare hittar den 
information de behöver. Publik information från Kolada kan lyftas fram ytterligare. 

Verksamhetsinformation och ekonomisk information finns redovisad på 
kommunens hemsida i form av strategiska planer, uppföljningar, verksamhetsplaner 
och årsredovisningar. 

Ett arbete med att förnya kommunens hems ida kommer att påbörjas under hösten. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordforande 

pe r-olov. ra pp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



SALA 11aga K5 2014/1&0/2 
KOMMUN 

1 (1) 
2014-04-03 

LENNART BJÖRK 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET SALA KOMMUN 

Motion om nyckeltal 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- O 4 
OIarien~D )f-t / "3 c?:,SIAklblIaga .~ 
Dpb' I ' 

Medborgarkontorets enhet för information ansvarar för kommunens hemsida och 
således ansvarig för hemsidans struktur. För "rubrikerna" på hemsidan finns en 
redaktör och informationsansvarig som ansvarar för innehållet i "rubriken". 

Vilka nyckel tal som ska redovisas på hemsidan styrs alltså genom redaktör och 
informationsansvarig. 

På hemsidan redovisas KKlK- mått (kommunens kvalitet i korthet). Målet är att 
använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling, att öka 
kvalitetsmätningar samt att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

Verksamhetsinformation och ekonomisk information (verbalt och med nyckeltal) 
finns redovisad på hemsidan i strategiska planer, uppföljningar, verksamhetsplaner 
och årsredovisningar. 



§ 40 

Justerandes sign 

au 

2014/100/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-13 

Motion om att redovisa nyckel tal på hemsidan 

INLEDNING 

Ink. 2014 -05- 2 3 

Andreas Weiborn (M) har inlämnat en motion om nyckeltal till fullmäktige och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Arbetet med att redovisa nyckeltal sker i bokslutet. Redovisningen av nyckeltal på 
hemsidan sker idag genom det av SKL ledda arbetet med Kommunernas kvalite i 
korthet (KKIK). 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/20/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/20/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå att motionen tillstyrks så att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ytterligare utveckla redovisningen av nyckeltal på 
kommunens hemsida så att nyckeltal finns lätt tillgängliga. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå att motionen tillstyrks så att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ytterligare utveckla redovisningen av nyckeltal på 
kommunens hemsida så att nyckeltal finns lätt tillgängliga. 

Utdrag 

'~9rol'l'j14~j'tt.I)l%lä~~ige 

Utdragsbestyrkande 



1 (l) 
2014-05-06 
ÄRENDE 7 

BILAGA BlN 2014/20/2 
JAKOB FJElLANDER 

DIREKT: 0224-74 8002 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Yttrande över motion om nyckeltal 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden 

Sala kommun 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att avge remissvar svar enligt nedan 

Ärendet 
Andreas Weiborn har inlämnat en motion om nyckeltal till fullmäktige, och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Arbetet med att redovisa nyckeltal sker i bokslutet. Redovisningen av nyckeltal på 
hemsidan sker idag genom det av SKL ledda arbetet med Kommunernas kvalite i 
korthet (KKlK). 

Förslag till yttrande 
Nämnden föreslår att motionen tillstyrks så att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ytterligare utveckla redovisningen av nyckeltal på 
kommunens hemsida så att nyckeltal finns lätt tillgängliga. 



l
' '-'-' Bila,"", KS 2014/ LOj" 

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltl'ii~1 

Ink, 2014 -05- 2 l 

VON § 64 

2014-05-14 Diarien~D)lH '3 :>3lAklbilaga _~ 
Dpb: 

Dnr 2014/613 

Yttrande över motion om nyckeltal 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om att 
visa nyckeltal för förvaltningen på hemsidan, 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/41/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om nyckeltal". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om nyckeltal". 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Helena Tengbert 

Svar på motion om nyckeltal 

Andreas Weiborn (M) har inkommit med en motion om att visa nyckeltal för 
förvaltningen på hemsidan. 

l motionen framförs att det ska vara enkelt för en medborgare att hitta information 
om förvaltningens budget, bokslut, antal anställda samt kvalitetsdata. 

Förvaltningens svar 

Sala kommun och vård- och omsorgsnämnden har sedan en relativt lång tid tillbaka 
varje år lagt ut budget, bokslut(med info om anställda och annan verksamhetsdata) 
och kommunens kvalitet i korthet publikt på hemsidan för Vård- och omsorg, se 
nedan. 
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1 (2) 
2014-04-09 

DNR 2014/613 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgs förvaltningen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växe!: 0224-74 70 00 
Fax: 0224~192 98 
vard. och. oms orgsforvaftnin gen@sa!a,se 
www.sala.se 

Helena Tengbert 
Förva Itnings ekonom 

hele na. te ngbert@sala.se 
Direkt: 0224-74 7212 



ft.l.I SALA ltciJ KOMMUN 

Vård- och omsorgs förvaltningen 

l en databas, kolada.se, som linns tillgänglig publikt på nätet och där kommunens 
kvalitet i korthet hämtas, kan även te x handläggningstider årsvis hämtas. 

Sammanfattning 
Tillgängligheten på information på hemsidan kan förbättras och förtydligas så att 
medborgarna lättare hittar den information de behöver. Publik information från 
Kolada kan lyftas fram ytterligare. Ett arbeta att förnya hemsidan påbörjas under 
hösten. En kommunövergripande arbetsgrupp för analys av Koladamåtten och 
Kommunens Kvalitet i Korthet har också startat. 

2(2) 
2014-04-09 

SALA KOMMUN 
Vård- och offisorgsförvaftningen 
BolC 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel; 0224-74 70 00 

vard,och,omsorgsforvaltningen@sala.se 

Helena Tengbert 
föNaltningsekonom 

helena.tengbert@sala.se 
Direkt: 0224·74 7212 

www.sala.se 



! SALA KOMMUN I ~o;nmunstyrelsens förvaltning 

j Ink. 2014 -02- 2 4 

t:"CZO/h /.:s3:S I"""'" J 
l":':.. I 

Motion om nyckeltal 

Det skall vara enkelt och lätt för en medborgare att via kommunens hemsida gå in 
och hitta information om kommunens förvaltningar och dess verksamheter. 

Det borde exempelvis snabbt gå att se vilken budget en viss förvaltning har och hur 
mycket av budgeten som förvaltningen har gjort av med. Samt även hur många 
anställda som arbetar på förvaltningen, och hur förvaltningens verksamhet ligger till i 
regionala- och nationella kvalitetsindex. 

Vidare borde tiliexempel Skolförvaltningen redovisa hur betygen är för komiTIunens 
skolor samt i jämförelse med regionala- och nationella betygsindex. Inom Vård och 
omsorgsförvaltningen borde kvalite samt brukarnas nöjdhet redovisas i jämförelse 
med regionala- och nationella index. Kommunstyrelsens förvaltning borde redovisa 
handläggningstider för olika ärendetyper underordnat dess kontors olika 
v6iksamheter. 

Sala Kommun borde därför enligt ovan exempel ta fram och börja redovisa nyckeltal 
för respektive kommunfön!altning. Dessa nycke!tal bör således vara anpassade efter 
de verksamheter som förvaltningen bedriver. 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse och exempel yrkar jag att Sala 
kommunfullmäktige beslutar att 

Att uppdra till Skolförvaltningen att börja redovisa nyckeltal på hemsidan 

Att uppdra till Vård- och Omsorgsförvaltningen att börja redovisa nyckeltal på 
hemsidan 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och dess kontor att börja redovisa 
nyckeltal på hemsidan 

Andreas Weiborn (M) 


