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Kommunstyrelsen

Konununchef

KOIVIIVIUNSTYRELSEN/KOIVIIVIUNCHEF

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt an-
svara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kul-

tur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg— och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kom-
munala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att
lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekono—
misk hushållning upprätthålls.

[ kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara ar-
betsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd
och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstift-
ning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydoku-
ment.

ORGANISATION.

Verksamheten kommunchefbestår förutom kommunchefav krisberedskap och civilt försvar,
säkerhetsfrågor, kommunstrateg/EU-samordning, IT och Kommunjurist. Till kommunchefen
finns även knutet kommunsekreterare samt en utredartjänst.

Verksamhet  2020-2022

lT-enheten, som direkt rapporterar till Kommunchefen, består av Drift och Support samt Verk-

samhetsstöd. Verksamhetsstöd arbetar med övergripande IT-strategiska frågorna för hela kom-

munen samt stödjer kommunens verksamheter i innovationsarbete och den digitala transform-

ationen. IT tillhandahåller IT-projektledare för projekt, förändringsarbeten, förvaltning och

andra IT relaterade uppdrag.

IT tillhandahåller licenser och IT—infrastruktur för kommunikation, lagring, utskrifter, säkerhet

och den digitala arbetsplatsen samt ger samt stöd till användare i form av driftsnärasupport. IT

bistår med teknisk kompetens vid lT-relaterade upphandlingar.

EKONOMI

Dri bud et

Tkr Bokslut  2018  Budget  2019  Budget 2020 Plan  2021  Plan  2022

Kostnader 25 458 25 683 25 102 25 726 26 553
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Kommunstyrelsen

Kommunchef

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget  2020  Plan 2021  Plan  2022

Intäkter 8 408 7 760 8  420 8  595 8 790

Ira

   
Verksamhetens nettokostnader

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Kommunchef 6 725 7 884 6 299 6 714 6 924

Civilt försvar —109 365 366 374 382

IT 10 435 9 674 10 017 10 225 10 457

e.

   

Investerin ar

Tkr Bokslut  2018  Budget  2019  Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Inkomster - - — -

Utgifter 1 065 3 455 3 175 - —

E,, A

     
—"— Åk? : .".f-xu.»3'* »  .' '9 >1 ,_ *— :>, I Ami»?

L  . Q   
Kommentar: Under 2020 kommer IT-enheten investera för att möta högre krav på Säkerhet, IT-
kommunikation och lagringskapacitet.

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOClALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ
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Kommunstyrelsen

Kommunchef

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

VERKSAMHETSFAKTA  /  NYCKELTAL

Antal  Utfall  2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

6 (9)



7 (9)
Kommunstyrelsen

Kommunchef

BILAGA  —  INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

KOMMUNCHEF

Må! Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när
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Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTORET

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens  uppgift är att  förbereda  och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt an-
svara för all verksamhet som inte faller under  vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kul-

tur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg— och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kom-
munala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att
lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekono-
misk hushållning upprätthålls.

I  kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara ar-
betsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd
och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstift-
ning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydoku-
ment.

Ekonomienhetens uppdrag är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete
och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Dessutom ska ekonomifunktionen

säkerställa att gällande lagar samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) efterlevs.

Upphandlingsenhetens uppdrag är att tillsammans med kommunens verksamheter planera,
genomföra och utvärdera de upphandlingar som kommunen genomför. Syftet är atti enlighet
med gällande lagar inom upphandlingsområdet säkerställa avtal som innebär en bra affär för
Sala kommun.

Administrativa enhetens uppdrag är att ansvara för att ett av de viktigaste inslagen i vårt demo—

kratiska samhälle efterlevs.  I  Sverige har alla rätt till insyn i och möjlighet att kontrollera hur p0-

litiker  och tjänstemän sköter kommunen genom offentlighetsprincipen.

Enheten ska arbeta för att samordna, samlade lösningar som standardiserar och digitaliserar

processer för att uppnå effektivisering och minska sårbarhet inom ovan nämnda område, från

post till arkiv.

Till det tillkommer ansvar för kommunens kontorsservice/repro och även till viss del stöd inom

ekonomiadministration.

ORGANISATION

Ekonomikontoret består av tre verksamheter, kommunens ekonomienhet, administrativa en-

heten samt upphandlingsenheten.

Både ekonomi, administration och upphandlingsverksamheten är centraliserade vilket innebär
att kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör ekonomikontoret. Syftet är att få ett en-
hetligt synsätt och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den
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Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga ar-
betsformer, utökad controller- och analysfunktion samt högre kvalitet och kollegial samverkan.
Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna kontrollen.

Den administrativa verksamheten ansvarar för både externa och interna funktioner. Resurser

för kommunens politiska organisation återfinns inom kontoret.

Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande
för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för
att kunna ge medborgare och externa intressenter bästa möjliga service.

Verksamhet 2020-2022

Ekonomiverksamheten har tolv anställda med uppdrag att samordna de övergripande ekono-

miska styrprocesserna som budget, bokslut och uppföljningar, stödja förvaltningarna i det eko-

nomiska arbetet samt bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete. Verksamheten

ansvarar för den övergripande redovisningen, alla löpande in och utbetalningarna, systemför—

valtning av ekonomisystemen, sammanställning, beräkningar och redovisning av bokslut, bud-

get samt månadsuppföljningar till kommunstyrelsen.

] den administrativa verksamheten finns arton anställda som hanterar handlingar från post till

arkiv vilket innebär ansvar för det centrala kommunarkivet, flertalet närarkiv, registratur för

kommunens handlingar, utlämning och svar på frågor gällande allmänna handlingar, sekreterare

för Kommunfullmäktige, Bygg- o miljönämnden i både Sala och Heby, Kultur och fritidsnämnden

samt till råden och ägarmöten, publicering av kallelse, protokoll och handlingar samt av postlista

på hemsida med fler ställen. Ekonomiadministratörer som bland annat hanterar leverantörs-

och kundfakturor. Här finns även kommunens centrala posthantering, rek/paket och reproav-

delning samt vaktmästartjänst för två förvaltningshus.

Upphandlingsverksamheten består av sex personer, som ansvarar för kommunens upphand—

lingar enligt LOU samt är stöd vid tecknande av avtal. Belastningen är fortsattmycket hög dels

beroende på att upphandlingsbehoven ökar samtidigt som det finns en eftersläpning av upp—

handlingar och avtal som inte genomförts i tid. Det har varit stora problem med att rekrytera

och behålla personal inom upphandling vilket lett till att förseningar uppstått.

EKONOMI

Dri bud et
Tkr Bokslut  2018  Budget 2019 Budget  2020  Plan 2021 Plan 2022

Kostnader 30 445 31 495 32 741 33 386 34 107

Intäkter 2 000 1 425 1 649 1 649 1 649

Nettokostnad 28 445 30 070 31 092 31 737 32 458

Ekonomikontorets budgeterade kostnader består till största delen av personalkostnader och ar-
voden till våra förtroendevalda, 25 301 tkr motsvarande ca 81  %  av budgeten. Några av de
större andra kostnaderna är systemkostnader, licenskostnader och konsultkostnader för upp—
graderingar av system som uppgår till 1 704 tkr och hyreskostnader som uppgår till 957 tkr. In-
täkterna avser intäkter för tryckeri/repro, deltagande i ett ESF-projekt som kommer att gene-
rera intäkter motsvarande 100 tkr för den tid som kommer att läggas ned på redovisning av pro-
jektet samt administrativa tjänster utförda åt VA—kollektivet.
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Verksamhetens nettokostnader

Tkr Bokslut  2018  Budget  2019  Budget  2020 Plan 2021 Plan 2022

Ekonomienhet 9 572 10 054 9 287 9 480 9 696

Upphandlingsenhet 3 498 3 331 4  787 4 886 4 997

Administration 15 375 16 684 17 018 17 371 17 765

Summa 28 445 30 070 31 092 31 737 32 458

Investerin ar

Tkr Bokslut  2018  Budget  2019  Budget  2020  Plan  2021  Plan  2022

Inkomster

Utgifter

Summa

Ekonomikontoret har inga investeringar.

Mål och  indikatorer

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

FM MÄL: VÄXANDE SALA

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

MÅL: GOD  SERVICE  AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILIÖ
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Ekonomikontoret



MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

VERKSAMHETSFAKTA  /  NYCKELTAL

Antal

Årsarbetare ekonomi och administrativa kon-

toret

Varav årsarbetare ekonomienhet

Varav årsarbetare upphandlingsenhet

Varav årsarbetare administrativa enhet

Utfall

2017

13,85

10,85

3,0
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Utfall

2018

17,0

12,0

5,0

Utfall

2019

34,43

12,0

6,0

16,4

Budget

2020

34,0

12,0

6,0

15,8
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Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

Plan

2021

34,0

12,0

6,0

16,0

Plan

2022

34,0

12,0

6,0

16,0
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Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

BILAGA — INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

EKONOMI OCH ADMINISTRATIVA KONTORET

Mål lndikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när
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Kommunstyrelsen

Personalkontoret

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt an—
svara för all verksamhet som inte faller under vård— och omsorgsnämnden, skolnämnden, kul-

tur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till  bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kom—
munala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att
lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekono-
misk hushållning upprätthålls.

I  kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara ar—
betsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd
och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstift-
ning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydoku-
ment.

ORGANISATION

Personalkontoret ingår i den gemensamma förvaltningsorganisationen för Sala kommun.
Personalchefen, som ingår i kommunledningsgruppen, leder verksamheten som innefattar
14 tjänster fördelade enligt skiss nedan.

Personalchef

Förhandlings HR- HR- HR- HR— HR—
Lönechef -chef konsult konsult konsult konsult admin D

L" I" __ l" ... l" .. l" .. l__

Verksamhet 2020-2022

Personalkontorets  roll  är dels att bistå kommunstyrelsen i det strategiska arbetet med personal-
politik och utveckling av PIR—processer men också att stödja verksamheterna i det operativa- och
strategiska PIR-arbetet. Personalkontoret ansvarar, i ett kommunövergripande perspektiv, för
utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår
även att utveckla styrdokument, rutiner och processer samt att fungera som ledningsstöd.

I  personalkontorets uppgifter ingår även kommunövergripande arbetsrättsliga förhandlingar,
lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling,
arbetsmiljö och arbetsrätt.
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Kommunstyrelsen

Personalkontoret

Kontoret sköter också all löneadministration samt drift och utveckling av kommunens löne-
system.  I  uppdraget ingår även drift och utveckling av systemet för Heby kommun.

Stora pensionsavgångar och en nationell brist på kompetens inom många yrkesgrupper gör
kompetensförsörjning och rekrytering till prioriterade områden för hela kommunen. Att för-
bättra processer och arbetsmetoder samt stärka stödet till verksamheterna inom dessa områden
är stora utmaningar att arbeta med under perioden.

Svårigheten att hitta kompetens gör sig även påmind inom HR-området där personalkontoret
under det gångna året har upplevt svårigheter med att ersättningsrekrytera. Under 2020 behö-
ver personalkontoret ersättningsrekrytera ytterligare två medarbetare till HR.

Ytterligare en utmaning för hela kommunen, där HR stödet kommer att vara betydande, är infö-

randet av heltid för alla medarbetare. projektet ska vara genomfört, senast  2021-05-31.

Kommunen har under det gångna året tecknat ett nytt samverkansavtal med arbetstagarorgani—

sationerna. För en förbättrad och fördjupad samverkan kommer implementeringen och införan-

det samt löpande uppföljning av överenskomna arbetssätt, tillämpningsanvisningar och rutiner
att ske löpande under kommande år.

För att stärka det strategiska arbetet och för att underlätta för verksamheterna kommer översyn
av styrdokument och HR-processer samt uppdatering och förbättring av personalhandboken att
fortgå under året.

EKONOMI

Dri bud et
Tkr Bokslut  2018  Budget 2019 Budget  2020  Plan  2021  Plan  2022

Kostnader 11 654 13 739 11 994 12 229 12 491

Intäkter 747 675 675 675 675

     
Verksamhetens nettokostnader

Tkr Bokslut  2018  Budget  2019  Budget  2020  Plan  2021  Plan  2022

Personalkontoret/HR 6 581 8 310 7 286 7 437 7 606

Löneenheten 4 326 4 754 4 033 4  117 4  210

 

Investerin  ar

Tkr Bokslut  2018  Budget  2019  Budget  2020  Plan  2021  Plan  2022

Inkomster - - - — -

Utgifter — — — — —

 

Kontoret har inga investeringar
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Mål och  indikatorer

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Kontoret saknar indikatorer för mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

6 (8)
Kommunstyrelsen

Personalkontoret

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal
med sin chef.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utö-

ver hälsoorsak) är fem eller färre.
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Mål

Trygg säker

och utveck—

lande ar—

betsmiljö

Trygg säker

och utveck-

lande ar-

betsmiljö

Delaktighet

och infly-

tande för

medarbe—

tarna

Tydligt och

bra ledar-

skap

Indikator

Andelen skador/

olycksfall/brott mins—

kar till 50  %  av totalt

antal registreringar

Sjukfrånvaron under—

stiger 5  %

Alla medarbetare an—

ställda mer än ett är

har minst ett medar—

betarsamtal med sin

chef

Antal tillsvidarean—

ställningar som avslu-

tats från arbetsgiva-

rens sida (utöver häl—

soorsak) är 5 eller

mindre.

Hur tas indika-

torn fram

Egen statistik

Statistik ur Löne-

systemet

Egen statistik

Egen statistik
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KOMMUNSTYRELSEN/KONTORET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Sala kommun skall ge medborgarna  service  utifrån olika perspektiv och som skall gagna ett väx-

ande Sala. Vi knyter an till de sociala, ekonomiska och ekologiska mål som finns i FNs  Agenda

2030.

Kommunen  ska sörja för att den kommunala basservicen fungerar och bidra till att ut—

veckla Sala att bli en attraktiv kommun att både bo och verka inom. Organisationen ska

vara tydlig och transparent och skall skapa förutsättningar för samarbete mellan verk-

samheter. Man skall ta ansvar för att politiska beslut och inriktningar blir genomförda.

Vi arbetar för öppenhet inom organisationen och våra medborgare och delaktighet och

samarbete skall uppmuntras. Allt detta för att skapa tillväxt och utveckling.

ORGANISATION

Kontoret består av sammanlagt  6  olika enheter som alla har med hållbar tillväxt och service till

medborgarna att göra.

Ett aktivt arbete kommer att bedrivas för god samverkan mellan kontorets samtliga en-

heter och övriga enheter inom kommunen samt olika myndigheter.

Genom att göra ett kontor för dessa enheter kommer frågorna tydliggöras i kommunen.

Det nya kontorets fokus har många beröringspunkter med FNs agenda 2030.

Verksamhet 2020-2022

Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten

Den kommunala vuxenutbildningens mål är att vuxna ska få stöd och stimulans i sitt lärande. De

ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets-
och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling.1 Vuxenutbildningen ska erbjuda en flex-

ibel utbildning anpassad efter individens behov. Utbildningen byggs upp av kurser, där en delta-

gare kan läsa alltifrån en enstaka kurs till motsvarande en hel gymnasieutbildning. Delar av vux-

enutbildningen är en rättighet för personer som är behöriga till utbildningen. Det gäller utbildning

inom komvux på grundläggande nivå, i svenska för invandrare och inom särvux på grundläggande

nivå. Från och med 1 januari 2017 finns även en rätt till behörighetsgivande kurser på gymnasial

nivå inom komvux.2

Arbetsmarknadsenheten skall genom samverkan med andra myndigheter förbereda människor i

utanförskap att snabbast möjligt ta sig tillbaka till ett liv med egen försörjning och ett gott liv.

Deltagare remitteras från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin, Skolan och Social-

tjänsten. Alla får sedan en individuell planering utifrån sin plattform. Fler av deltagarna har under

1  20 kap. 2 § skollagen och 21 kap.  2  § skollagen

2  Skolverkets lägesbedömning 2017, 5.64
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lång tid gjort otaliga försök att klara av ett liv med  egen försörjning utan att lyckas. Då vi jobbar

med hållbara lösningar kan ibland processen med att kunna försörja sig själva ta lång tid.

Kommunala aktivitetsansvaret har inom Ung Start uppdrag att leta upp samtliga ungdomar i ål-

dern 16-20 är som inte går i gymnasieskolan och erbjuda aktiviteter.

Ferieverksamhet erbjuds samtliga ungdomar i årskurs 1-2 på gymnasiet på samtliga lov.

Uteverksamheterna Butiken i Sala, Café Lugnet, Karla Snickeri, Sörskogens Hantverk och Fritids-

banken har praktikplatser/arbetsplatser för deltagare som är i behov av en mer skyddad arbets-

plats för att våga/ vilja/ kunna delta i arbetslivet. Fler av dessa verksamheter bedrivs i struktur

som sociala företag.

Under planperioden kommer formerna för samarbetet mellan de olika enheterna inom det nya

kontoret att utvecklas. Målet är att tillsammans och i samverkan med andra myndigheter förbe-

reda och utveckla människor för att snabbast möjligt bli inkluderade och självförsörjande indivi-

der.

Konjunkturinstitutet gör i oktober 2019 bedömningen att högkonjunkturen är passerad och att

en successiv nedmattning kommer att ske. Erfarenheten visar att Komvux och Arbetsmarknads—

enhet då får ett ökat tryck av deltagare i sina verksamheter.

Arbetsförmedlingens nya organisation, med frånvaro av lokalkontor i Sala, har redan inneburit

utökade arbetsuppgifter för handläggare i den kommunala verksamheten. Stor osäkerhet finns

kring kommunens roll framöver. Vidare kommer Arbetsförmedlingen fortsätta att hänvisa nyan-

lända med kort utbildningsbakgrund inom ramen för utbildningspliktsuppdraget till Komvux.

Detta innebär en fortsatt utbyggnad av utbildningsutbudet.

Planperioden kommer att kännetecknas av ambitionen och nödvändigheten att finna nya samver—

kans- och samarbetsformer med Arbetsförmedlingen.

En stor arbetskraftsreserv finns idag hos kommunens nyanlända. Med rätt insatser kan denna

grupp spela en stor roll i kommunens kompetensförsörjning inom exempelvis vård och skola. Ett

exempel är att inrätta en kombinationsutbildning.

Försörjningsstödet har för fösta gången sedan 2013 ökat i månadsprognos. Det kan ses som ett

trendbrott som noga måste följas. Orsaker till detta kan vara det försämrade samarbetet mellan
handläggare på Arbetsförmedling och kommunen samt den begynnande konjunkturavmatt-

ningen.

Antalet nyanlända som kommer till kommunen är svårt att prognostisera. Oavsett inströmning

får detta konsekvenser för dimensioneringen av utbildnings— och arbetsmarknadsinsatser, men

även för hur kommunen skattefinansierar sina verksamheter. Det är rimligt att anta att en större

andel av utbildningsinsatserna måste skattefinansieras. Dessa finansierades tidigare av Migrat-

ionsverkets schablonersättning.

För planperioden ser vi några för det nya kontoret utvecklings— och fokusområden:

. Silverlotsen
o Formerna för kommunens ”en—väg-in”-koncept behöver ses över då Arbetsför-

medlingen inte längre är lokaliserade i Sala.

0  Lärcentrum
0 En  plats  för vuxna att studera med möjlighet att träffa andra studenter och få lä-

rarstöd. Använda samma lokal som Silverlotsen använder idag

0 Budget i balans och kompetensförsörjning

o Bedriva verksamheter i egen regi med hjälp av den kompetensförsörjningsreserv

som finns hos gruppen av deltagare som finns inom vår verksamhet.
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. Gröna Gången är ett ESF-finansierat  projekt  som skall pågå i  3  år som har till uppgift att

genom grön rehabilitering, friskvård, samhällsinformation samt språkträning (Sug—

gestopedi) få deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden en chans att närma sig ar-
betsmarknaden. Under 2020 måste beslut fattas om metoder i detta projekt ska imple-

menteras i ordinarie kommunal verksamhet.

0 Kvinna in i Sverige är också ett ESF-finansierat projekt riktat till nyanlända kvinnor.

Aven för detta projekt behöver beslut fattas angående metodernas implementering i or-

dinarie verksamhet.

0 En extern utbildningsanordnare har upphandlats under  2019  för att öka flexibiliteten

och sänka kostnaderna för distansstudier. Rutiner för detta samarbete behöver utarbe-

tas.

Bygg-ochlnflfii

Arbetet  med att behålla hög nivå av nöjdhet med handläggning av ärenden som kommunens fö-

retagare och medborgare upplever idag gällande service och bemötande ska fortsätta och sam-

verkan med kommunens övriga enheter ska bibehållas och utvecklas i enlighet med kommunens

näringslivstrategi.

Det sker löpande ändringar i lagstiftning, vilket gör att byggenheten och miljöenheten ständigt

arbetar med att se över rutiner och arbetssätt. 2020 kommer bland annat omfattande föränd-

ringar inom livsmedelslagstiftningen som innebär ökad administrativ kostnad för genomförande

och efterlevnad. Delegationsordning och taxa för detta behöver anpassas under året. Den tek-

niska och digitala utvecklingen går starkt framåt och anpassningar behöver göras till detta. En-

heterna har börjat implementera E-tjänster under 2019.

En behovsutredning för resursbehovet på miljöenheten utifrån miljöbalkstillsynen ska arbetas

fram under året. Arbetet har skjutits fram under flera är, varför det är av stor vikt av att det sker

under  2020.  Som en följd av det arbetet är det sannolikt att översyn av taxan för miljöbalkstillsy-

nen behöver genomföras.

I och med övertagandet av alkoholverksamheten i Heby behöver rutiner och arbetssätt fortsatt

arbetas med för att främja likriktat arbete i Heby och Sala. Strävan efter att ha enhetlig taxa med

Sala kommer att fortsätta att arbetas med.

Den demografiska utvecklingen visar på att Sala kommun växer och antalet äldre och barn ökar.

Det påverkar byggenheten och miljöenheten väsentligt. Det är idag en hög belastning på byggen-

heten och den förväntas öka med förväntad utökning av byggnationer av nya bostäder, äldrebo-

enden, skolor och förskolor. För miljöenheten blir det en påtaglig ökad arbetsbelastning med an-

ledning av ökat antal yttrande i samband med exploateringsärenden och framtagande av nya de-

taljplaner. Utöver detta tillkommer en utökning av antalet tillsynsobjekt och yttranden i byggä-

renden. Miljöenheten har redan i dagsläget enligt den årliga resurskartläggningen en resursbrist

på 1,5 heltidstjänster och enheten är i akut behov av utökning av antalet tjänster med minst en

person.

Antalet arbetsgrupper och mötesformer anordnade av andra enheteri kommunerna där med—

verkan från enheterna efterfrågas har ökat. För att kunna möta upp till de ändrade arbetssätten

behövs en utökning av personella resurser

I takt med ökade exploateringar ökar trycket på arbete med avfallsflöden i strävan efter ökad

återanvändning i samhället. Arbetsfördelning och arbetssätt kan komma att påverkas på miljö-

enheten. Implementering och tillsyn till följd av konsekvenser av ny avfallsplan för regionen, kan

komma att även där påverka miljöenhetens arbetsfördelning och arbetssätt. Driftskostnadskon-

sekvensen av ovanstående kommer inte att rymmas inom befmtlig ekonomisk ram.

6 (12)



7 (12)

Kommunstyrelsen

Kontoret  för  hållbar tillväxt

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten arbetar med kommunikation och  relationer  på alla nivåer - från ser-

vice och kundkommunikation till  strategiskt stöd  och kommunikationsplanering på ledningsnivå

och består av elva medarbetare. Enheten har centralt ansvar för funktionerna kommunikation

och medborgarservice samt budget- och skuldrådgivning. Funktionen kommunikation har över-

gripande ansvar för kommunens kommunikation, webb, intranät, e-tjänster, grafiska profil,

press- och media och sociala medier. Funktionen medborgarservice ansvarar för kommunens

kontaktcenter med telefoni, offentligt medborgarkontor med kommunhusets reception och auk-

toriserade turistinformation. Funktionen budget- och skuldrådgivning handleder medborgare i

skuldsaneringsprocessen och ger människor i samhället konsultationer, rådgivning och inform-

ation kring området.

Under planperioden fokuserar Kommunikationsenheten på att genomföra ett antal stora ut-

vecklingsaktiviteter så som nytt intranät, implementering av e-tjänster i plattformen Open-

ePlattform och kontinuerlig utveckling av webben. Kommunikationsenheten ser stor potential

till effektiviseringar och synergier inom organisationen och i servicen till medborgarna genom

de möjligheter som en ökad digitalisering erbjuder.

Sala kommuns webbplats (sala.se) har fokus på service och tjänster och behöver fortsatta ut-

vecklingsresurser för det fortlöpande arbetet med att förenkla för medborgare så att de enkelt

och tillgängligt kan hitta den information som de söker och för att fortsätta leverera och utveckla

digitala tjänster som är till nytta för medborgarna. Under perioden kommer organisationens

intranät färdigställas som ska fungera som en kommunikations- och tjänsteplattform för såväl

chefer som för andra medarbetare inom organisationen.

Behovet av kommunikationskompetens är fortsatt stort, nya digitala kanaler och e-tjänster gör

att medborgarna förväntar sig att hitta information och service på ett snabbt och enkelt sätt och

att utföra sina tjänster via bl.a. webben, att snabbt kunna få svar på frågor och att kommunicera

med kommunen via digitala kanaler. Till det kommer organisationens behov av att lyfta fram

och nå ut med nyheter och information om kommunens breda verksamhet i takt med att den

traditionella mediebevakningen förändras. För att tillgodose och genomföra de specialiserade

behoven inom kommunikations— och digitaliseringsområdet behöver organisationen utveckla

och omvandla sina kanaler för service för att möta medborgarnas förväntningar och behov.

Parallellt med det digitala utvecklingsarbetet behöver servicen till medborgarna även säkerstäl-

las genom att erbjuda service via Kontaktcenter där omfånget av serviceutbudet kan utvecklas

genom närvaro av verksamhetsspecifika och specialiserade kompetenser inom till exempel

bygglovråd-givning, vård— och omsorg och samhällsbyggnadsområdet. En effektivisering bör ge-

nereras för samtliga intressenter genom att merparten av de vanligast förekommande ärendena

möts upp via svar direkt till medborgarna så att mer omfattande och specialiserad handlägg-
ningen kan hanteras separat. Sammantaget innebär ovanstående att trycket ökar med fler och i

tid längre kontakter med medborgarna och andra intressenter via kommunens olika kommuni-

kationskanaler samtidigt som behoven av kommunikationsresurser fortsätter att vara bety-

dande.

Budget- och skuldrådgivning är ett område där andelen klienter har ökat under de senaste åren

samtidigt som deras skuldbörda är mer omfattande än tidigare. Åldern på de klienter som söker

är allt lägre och ett utvecklingsområde är ökade utbildnings- och informationsinsatser i skolorna

samtidigt som koordinering med andra verksamheter fortsatt behövs. Skuldrådgivning är ett

område som har ökat i hela riket.
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Näringslivskontoret

Attraktionskraft  - Varumärket  Sala:

Kommunens  attraktivitet  ligger i att ha en gemensam syn på vad som är kommunens styrkor och

svagheter. Det är en styrka både inom organisationen och gentemot externa aktörer att kunna

visa vilka attraktionsfaktorer som kommunen har och hur man kan arbeta med dessa. Platsens

utveckling och marknadsföringen av den är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling.

Fortsatt arbete genom: verktygen från projekt Nordisk Lyskraft, skapa en tydlig gemensam vär-

degrund, mål och samverkan. Extern marknadsföring, ambassadörskap, "Vi är Sala  — Tillsam-

mans kan vi”

Besöksnäring: Vi arbetar för en gemensam, strukturerad och samlad destinations-utveckling för

att öka sin besökare, få fler gästnätter och större flöde av tillresande. Detta arbete kräver tid och

medel för att kunna ledas och struktureras upp för att sedan marknadsföras under paraplyet

Destination Sala. Det fortsatta strategiska arbetet leds av Destination Salas styrgrupp via en

handlingsplan. Gemensamma satsningar gällande marknadsföring, aktiviteter och utbud kom—

mer att arbetas fram i nätverket. Fortsatt utveckling av teman, fler reseanledningar.

Företagsklimat: Utifrån Förenkla Helt Enkelt utbildningen  2017  avser vi att ta tag i förbättrings-

förslagens fyra olika områden vilket är av största vikt för att förändra vårt företagsklimat. Före—

tagsbesök, Näringslivsråd, branschträffar och andra nätverksträffar och evenemang kommer att

ske löpande under året.

Företagslotsfunktionen; tydlighet, samverkan i de interna processerna kommer att stärkas ytter-

ligare

Grönt Kom etenscentrum GKC Ösb kommer att genomföra ett antal kurser & event.

Fortsatt arbete med hemsidan GKC, sociala medier för att synliggöra GKC och aktiviteter.

Samverkan och nätverksbyggande med regionala samt också nationella aktörer.

N företa andet UF skola — närin sliv: Fr o m  2020  kommer alla nyföretagarrådgivningar ge-

nomföras av Nyföretagarcentrum Västerås. NYFC rådgivare kommer att finnas på plats i Sala.

Extern kommunikation en nödvändighet.

UF — Nätverket för UF kommer att startas upp igen av Näringslivskontoret.

Länsprojektet Framtidens Företagare kommer att genomföras.

Fortsatt arbete med samarbete skola  — näringsliv.

Handeln: Handelsutredning & parkeringsanalys kommer att presenteras 2020. Hur kan vår han-

del se uti framtiden samt hur ser parkeringsmöjligheterna ut. Ett strategiskt arbete tillsammans

med plan och utvecklingskontoret.

Näringslivskontoret medfinansierar projekt Handlingskraft Sala

Samverkan: Utbildningar och aktiviteter för företag i samverkan med andra aktörer fortsätter

inom olika regionala projekt. Näringslivskontoret fortsätter att aktivt delta i samarbeten kring

regional utveckling. Fortsatta dialoger med AF, YH Mälardalen, företag och övriga aktörer i kom-

petensförsörjningsfrågan som är värt största tillväxthinder.
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EKONOMI

Dri bud et
Tkr Bokslut  2018  Budget 2019 Budget  2020  Plan  2021  Plan  2022

Kostnader 44 682 114 725 114 902 116 860 119 523

Intäkter —15 061 —57  200 -55 809  —56  967 —58 260

 

Verksamhetens nettokostnader

Tkr Bokslut 2018 Budget  2019  Budget  2020  Plan  2021

Kontorschef - - 1  171 1  195

Arbetsmarknadsenhet 13 940 14 837 14  904  15 441

Integration -3 503 1  201 1  231 1  256

Vuxens lärande 10 290 9  854 10 912 11 139

Bygg & miljöncentralt 952 528 330 337

Byggenheten 6058 6  770 6 188 6 317

Miljöenheten 3  688 3  719 4  186 4  272

Näringslivskontoret 5  150 S 756 4  714 4  812

Kommunikation 13  773 14  860 15  457  15  122

 

Investerin ar
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Plan  2022

1  233

15 792

1  285

11 391

345

6  460

4  369

4  921

15 466

mål,;

Tkr Bokslut  2017  Budget  2018  Budget  2019  Plan  2020  Plan  2021

Inkomster - - - -

Utgifter - — — —

 

Kommentar:

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART  SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG lVllLJÖMÄSSlGT HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMENTAR:
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PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

KOMMENTAR:

VERKSAMHETSFAKTA /N YCKELTAL

Antal

Deltaga re i arbetsmark-

nadsinsatser

Ungdomar  i  feriearbete

Mottagna flyktingar

Vuxnaslärande

Helårsstudieplatser gymn—

asial vuxenutbildning

Helårsstudieplatser grund—

läggande vuxenutbildning

Antal elever SFI

Bygg- och miljö

Livsmedelskontrollen ge—

nomförs för att ge säkra

livsmedel

(Utfall/planerade kontrol—

ler)

Miljöskydd planerade in-

spektioner-utfall

Hälsoskydd, ärendebalans

Utfall

2017

493

275

202

126

52

201

310/310
(100%)

39/39

190

Utfall

2018

423

311

157

176

68

211

310/310
(100%)

39/39

190

Utfall Budget Plan Plan

2019 2020 2021 2022

500

283 350
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Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan
Antal

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Iminst 90  %  av de ärenden

som initierats av allmänhet

eller företagare ska en 93,2% 89,7%

första konta kt ha tagits

inom en vecka.

Vid överprövning i sam—

band med överklaganden

ska minst 80  %  av utskot— 93% 87%

tens beslut visa sig vara rik—

tiga.

Kommunikation

Antal unika besök sala.se 269 875 279 029 334818 350000

Antal samtal till kontakt-

Center 0224—747000 (ej 50 219 54 381 59 345 62 300

Auto-Attendent)

Antal nybesök budget- o
147 1 5

skuldrådg. 157 165 6

Näringslivskontoret Utfall Utfall Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022

Årsarbetare 5 4 4

Antal företagsmöten 116 121 130

Antal rådgivningar 32 33 40

Antal företagsträffar 43 70 70

Foretags-, Mark- och explo- 6 19 30

ateringslots etablerad
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San1häHsbyggnadskontoret

KOlVllVlUNSTYRELSEN/SAIVIHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens  uppgift  är att förbereda och  verkställa  kommunfullmäktiges  beslut  samt an-
svara för all verksamhet som inte faller under vård— och omsorgsnämnden, skolnämnden, kul-

tur— och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till  bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kom-
munala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att
lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekono-
misk hushållning upprätthålls.

l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara ar-
betsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd
och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstift—
ning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydoku—
ment.

ORGANISATION

Samhällsbyggnadskontoret består av ledning och kontorsstab samt enheterna Gata/ park,
Kart/mät, Måltid, Fastighet, Samhällstekniska, Teknisk service och Plan  /  utveckling.

Kontoret ansvarar för kommunens gator, parker, grönområden, kommunens skogsinnehav och

silvergruvans vattensystem. Kontoret ansvarar även för vatten- och avlopps-försörjning, kom-

munens fastigheter och anläggningar, förvalta och utveckla kommunens kartverk och geogra-

fiska informationssystem, att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och fast-

ställs, kommunens kostverksamhet, kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar

kontoret för kommuns roll som markägare genom köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, ex—

propriation, arrende, servitut, ledningsrätt med mera samt kommunen översiktliga planering

och fysiska detaljplanering.

Verksamhet  2020-2022

På grund av den ekonomiska situationen i kommunen med besparingskrav och ekonomisk åter—
hållsamhet, så har mycket tid under 2019 lagts på att utreda hur den framtida verksamheten
inom kontoret ska se ut och vad de nollbudgeterade verksamheterna (exempelvis Fastighetsen-
heten, Måltidsenheten och Teknisk service) kan göra för att hålla tillbaka kommunens totala
kostnadsutveckling.

Under 2019 har en översyn av, i stort sett alla, samhällsbyggnadskontorets verksamheter ge-
nomförts och den 25 juni 2019 presenterades detta för KSLU.  I  beslutet  från KSLU står det att en

fortsatt utredning ska genomföras som ska fokuseras på sopning av gator och torg, drift av grus-
vägar, vinterväghållning, grönyteskötsel, sandupptagning i ytterområdena, på skolor och försko—

4 (12)



5 (12)
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret

lor samt hanteringen av fordon och maskiner. I uppdraget ingår även att utreda om Centralförrå-

det kan avvecklas. Tyvärr har den utökade utredningen blivit något försenad på grund av sjuk-

skrivning, men den kommer att presenteras i början av 2020.Exakt hur detta kommer att på-

verka Samhällsbyggnadskontoret under  2020  är svårt att sia om i dagsläget.

Just nu byggs det mer än vad det gjort på många år i Sala och detta påverkar definitivt Samhälls—

byggnadskontoret. Kontoret får årligen stora investeringsmedel till att bygga bland annat skolor,

förskolor, idrottshallar och infrastruktur och i samband med detta så måste kontoret ibland riva

till exempel gamla byggnader. Under  2020  kommer kommunen att behöva riva B-huset på Valla-

skolan för c:a 2 mkr och en del av Äkraskolan för c:a  6  mkr. Varken rivningskostnader eller kost-

nader för att hantera det bokförda värdet vid rivningar finns med i den interna kostnadsfördel-

ningsmodell som används i kommunen avseende fastighetskostnader. Om detta ska rymmas i

enhetens driftbudget och att internhyran samtidigt inte får höjas för  2020  kommer underhållet

på fastigheterna att påverkas märkbart negativt.

Den höga investeringstakten innebär även att medel måste tillskapas för att hantera driften av

dessa. För att hantera detta kommer bl.a. gräsklippning och blomsterprogrammet att prioriteras

ned men underhåll av lekparkerna kommer fortsatt att prioriteras.

Kommunen har blivit beviljad statliga medel om 150 mkr för saneringsåtgärder kring Silvergru—

van och Pråmån. Projektet ska pågå i 10 år och har påbörjats i form av provtagning och plane—

ring för inledande åtgärder under  2021  och  2022.

EKONOMI

Dri budget

Bokslut Budget Budget
Tkr Plan  2021  Plan  2022

2018 2019 2020

Kostnader 455 071 458 542 467  918  477  627 488 469

Intäkter -365 246 —368 882  -375  684  —383 479 —392 184

 

Verksamhetens nettokostn ader
Bokslut Budget Budget

Tkr 2018 2019 2020 Plan  2021  Plan  2022

t  I  dKf)" 0" e 2390 0 1300 1327 1357
ning

Pla n- och

Utveckling 49  847 50 900 52 130 53 212 54 420

senhet

Gata pa rke
28  226 28 000 27  860  28 438 29  083

nheten

Ka rtmät 3 639  3 460 3  524  3  597 3 679

Fastlghets 1602 0 0 0 0

enheten

T  k  '  k
e  lll S 182 300 300 306 313

S  e  rv1ce

Samhällst

ekniska 4918 6000 6  120 6 247 6389

enheten

V a tten  och 0 0 0 0 O

avlopp

M'I 'da  t' 59" -979 1000 1000 1021 1044
het
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Investerin ar

Bokslut Budget Budget
Tkr 2018 2019 2020 Plan 2021 Plan  2022

Inkomster -19 408 0 -5 000 -5 000 -15 000

Utgifter 266 420 264 050 149 650  233  650 289 750

.? ..
  

  

          
Kommentar:

Drift

Genom en organisationsförändring har en kommunikatör och en samhällsplanerare flytta över till kontorsledningen på SBK.

Detta har resulterat  i  en ökning av kontorets ram om 1,3 mkr.

Kostnaden för kollektivtrafik har ökat och plan— och utvecklingsenheten har därför kompenserats för denna ökning.

Fastighetsenheten finansieras av hyresintäkter, både externa och interna. Verksamheten bedrivs delvis med egen personal

och till största delen med upphandlade ärsentreprenörer. Av den totala omsättningen utgör kapitaltjänstkostnader ca 22 %,

och inhyrning av lokaler ca  12  %.

IVIåltidsenheten finansieras av intäkter för måltider inom Vård och omsorg samt Barn och utbildning. Verksamhet bedrivs i

27  storkök (varav  24  ärtillagningskök) runt om i kommunen med egen personal. Under  2018  sålde lVlåltidsenheten måltider

till Vård och omsorg för c:a 19 mkr och till Barn och utbildning för ca 48 mkr. Av måltidspriset så utgjorde personalkostna—

der 43 %, livsmedelskostnader 31 %, hyreskostnader 20  %  och  6  %  övriga verksamhetskostnader.

VA-kollektivets verksamheter finansieras av en VA—taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan ska täcka hela VA—kollekti—

vets fasta och rörliga kostnader. Överskott eller underskott ska balanseras mot VA—kollektivets egna kapital.

Investeringar

Kommunen växer

Byggnation av bostäder pågår på kvarteret Räven på Ängshagen. Under  2020  kommer gator samt dagvattenhantering att

färdigställas och den nya omstartstationen tas i drift årsskiftet  2019/2020.

Detaljplanen för "Skuggan 4" är ute på samråd och projektering för gatu— och VA—ledningar beräknas starta under våren.

Östa berg, Evelund och Gillet är pågående detaljplaneärenden som kommer utredas och eventuellt projekteras under  2020

för att möjliggöra byggnation.

Utvecklingen av Ransta fortsätter i form av ny större detaljplan i norra delen av tätorten. Detaljplanen ska möjliggöra blan—

dad bebyggelse. lRansta tas även detaljplan för Bältarhagen fram som ska möjliggöra i första hand enbostadshus.

Gata

Under  2020  fortsätter kommunen satsningen på ett hållbart resande. Under våren  2020  kommer tre nya cykelstråk i Sala

att färdigställas; Åkragatan/Berggatan, Hyttvägen och Norrängsgatan.

Projektering pågår för att knyta ihop Sala stad med både Ra nsta och Heby via cykelvägar i samarbete med Trafikverket.

Dessa cykelvägar planeras att byggas åren  2022  och 2023. Parallellt drar Sala kommun igång projektering för att knyta ihop

cykelvägen mellan Kumla in till Ransta via Kärrbäcksbovägen och Stationsvägen. Denna cykelväg byggs under  2021.

Under  2020  planeras pendlarparkering vid Ransta järnvägsstation att byggas. Kontoret kommer också ser över möjligheten

att utöka parkeringsmöjligheterna vid Sala järnvägsstation.

Park

6  (12)
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Inför att Stora torget ska göras om  2022—2023  genomförs under 2020 en medborgardialog med några skolklasser från hög-

stadiet. Detta är ett sätt att lyfta att barnkonventionen blir lag under  2020  och få med ett barnperspektiv i planeringen. En

annan del av arbetet är en satsning på aktivitetsområde för ungdomar genom anläggandet av skatepark.

Ett fortsatt arbete under  2020  med parker och lekplatser fokuserat på trygghet, säkerhet och tillgänglighet likväl som att

värna om folkhälsan och öka stadens attraktivitet genomförs.

Gru vans vattensystem

Under  2020  kommer riskträd på dammvallarna till Långforsen att avverkas för att säkerställa dammsäkerheten. i samband

med detta tas en skötselplan för området fram. Området ska fortsätta att vara ett attraktivt rekreationsområde och den

historiska karaktären ska hållas vid liv.

Arbetet med att säkerställa att Gruva ns vattensystem och kommunens dammar uppfyller gällande krav på säkerhet fortsät—

ter under  2020.  Verksamheten kommer fortsatt arbeta med konsekvensklassificering, miIjökonsekvensbeskrivning och tek—

nisk beskrivning av anläggning. Under året kommer fortsatt utbyggnad av övervakningssystemet att ske.

Loka/er

Lokalprogrammet innefattar investeringar i fastigheter som ägs av kommunen. Till följd av det växa nde ba rn— och elevanta—

let och för att kunna möta en modern pedagogik och ett yteffektivt nyttjande av lokalerna, finns behov av dels nybyggnat—

ion av skolor och förskolor men även ombyggnationer av befintliga lokaler. Nybyggnationen av Vallaskolan färdigställs un—

der sommaren  2020  och byggnation av en ny Åkraskola kommer att påbörjas under året.

Utredning pågår för hur kommunen ska tillfredsställa framtida behov av simhall. Projektering av ett nytt LSS—boende påbör—

jas under  2020.

VA

Under våren  2020  kommer både en Dagvattenplan samt en revidering av VA—plan att föreslås. Planerna säkerställer driften

av befintliga anläggningar samt rekommenderar strategier inför en utbyggnation av kommunen. Som ett första led i genom—

förandet av föreslagen dagvattenplan, kan en kartläggning av dagens utsläpp från dagvattennätet genomföras.

För att förstärka den kommunala krisberedskapen kommer en Nödvattenplan att tas fram under  2020  i samverkan mellan

olika delar av kommunorganisationen.

Under  2019  har en strategi för framtida dricksvattenförsörjning för Sala kommun tagits fram. Under  2020  kommer vi jobba

med att ta fram föreskrifter för ett vattenskyddsområde för vattentäkten i Härsved som förser Ransta med dricksvatten.

Plan och utveckling

Strategiska markförvärv på Norrmalm pågår för att säkerställa tillgång till mark för framtida stadsutveckling. Planeringen för

Norrmalm har i sin tur stor strategisk betydelse för motiven till Trafikverkets genomförande av planskild korsning och ban—

gårdsombyggnad i Sala.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART  SAMHÄLLE

MÅL: VÄXAN DE SALA

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMENTAR:
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Aktiviteter

Måltidsenheten kommer att utöka antalet sysselsatta personer från Arbetsmarknadsenheten i kommunens kök.

Ett pilotprojekt med att digitalisera en äldre detaljplan kommer att genomföras under året.

Kart/mät kommer att effektivisera arbetssättet med leveranser till Lantmäteriet.

Ett arbete med att ställa om delar av gräsytorna till ängsmark kommer att påbörjas under året.

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:

Aktiviteter:

Medborgardialog ska hållas kring: Projekt Miljöåtgärder Sala silvergruva och Pråmån, cykelfrämjande aktiviteter, Vatten—

skyddsområde Härsved och utformningen av stora torget.

En informationssatsning ska göras inför och under genomförandet av större investeringsprojekt.

Måltidsenheten kommer att genomför en informationskampanj och aktivitetertillsammans med kommunens krisbered—

skapssamordnare i samband med den nationella krisberedskapskapsveckan v. 20 år 2020.

Under året kommer kontoret införa en e—tjänst för ansökan av ny/ändrad detaljplan.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÄL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIIJÖ

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

KOMMENTAR:

Aktiviteter:

Genomföra ledarskapsutbildning för Köksmästare inom Måltidsenheten.

Implementera det nya samverkansavtalet på hela kontoret.

VERKSAMHETSFAKTA /NYCKELTAL

A l Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan
nta

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kostnad parker, kr/inv 540 557 - 515 505 495
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A  t l Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan
n a

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal  resor  med kollektivtrafik (buss), tusen— 365 443 - 500 500 500

tal

Standardkostnad kollektivtrafik, kr/inv 951 1 026 1 056 1  050  1  000 950

Kostnad för måltider i kommunal grundskola 8  945 9  560 — 9  300  9  350  9  400

åk 1—9, kr/elev

Kostnad för måltider i kommunal gymnasie- 4  871 5 012 - 5 000 5 050 5 100

skola, kr/elev

Tillgång till bredband om minst 100 IVIbit/s, 50,3 60,4 — 90 95 100

%

Kommunägda lokalytor, kvadrat  m - —  151 400 — - -

Inhyrd lokalyta, kvadrat  m - —  20 500 — — -

Kostnad  för lokaler i kommunal grundskola 19 319 20 376 - 20 500 20 500 20 500

F-9, kr/elev

Kostnad lokaler kommunal förskoleklass, 11 280 9  568 — 10 000 10 000 10 000

kr/elev

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasie- 25 444 23 187 - 24 000 24 000 24 000

skola, kr/elev
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BILAGA — INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Mål

VÄXAN DE SALA

VÄXAN DE SALA

VÄXAN DE SALA

EN LÄNGSIKTIG MIL-
JÖMÄSSIGT HÅLLBAR
UTVECKLING

EN LÅNGSIKTIG MIL—
JÖIVIÄSSIGT HÅLLBAR
UTVECKLING

EN LÅNGSIKTIG MIL-
JÖMÄSSIGT HÅLLBAR
UTVECKLING

EN LÅNGSIKTIG MIL-
JÖIVIÄSSIGT HÅLLBAR
UTVECKLING

EN LÅNGSIKTIG MIL-
JÖMÄSSIGT HÅLLBAR
UTVECKLING

NÖJDA MEDBORGARE

OCH BRUKARE

NÖJDA MEDBORGARE

OCH BRUKARE

NÖJDA IVIEDBORGARE

OCH BRUKARE

GOD SERVICE AV HÖG

KVALITET

GOD SERVICE AV HÖG
KVALITET

TRYGG, sÅKER OCH
UTVECKLANDE AR-
BETSMILJÖ

Indikator

Invånare totalt, antal

Bostäder  som har planlagts

under två senaste åren, an-

tal/ 1000  inv

Förändring i  antal invånare

under senaste femårspe-

rioden, andel (%)

Miljöbilar av personbilar

och lätta lastbilar, %

Matsvinn

Andelen inköpta svenska

livsmedel

Koldioxidekvivalenter per

kg inköpta livsmedel

Ekologiska livsmedel i

kommunens verksamhet

under hela året enligt Eko-
matcentru m, %

Nöjd Medborgar-index  —

Gator och vägar

Nöjd Medborgar-index —

Vatten och avlopp

Nöjd Medborgar-index  —

Grönområden, parker och

natur

Andelen inköpta råvaror

Informationsindex för

kommunens webbplats -

Gator, vägar och miljö

Sjukstatistik

Hur tas indikatorn fram

Kolada

Egen statistik/Kolada

Kolada

Egen statistik/Kolada

Egen statistik

Egen statistik

Egen statistik

Egen statistik/Kolada

Kolada

Kolada

Kolada

Egen statistik

Egen statistik/Kolada

Egen statistik
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Räddningstjänsten

KOIVIIVIUNSTYRELSEN/RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kommunstyrelsens uppgift är att  förbereda  och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt an-

svara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kul-

tur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kom-

munala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att

lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekono-

misk hushållning upprätthålls.

l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att vara ar-

betsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten bedrivs i enlighet

med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd

och arbetslöshetsnämnd.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstift-

ning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydoku-

ment.

Räddningstjänsten har att utföra det uppdrag som enligt lag åvilar kommunen, det vill säga vidta

åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstad-

komma skydd mot andra olyckor än bränder och därigenom skydda människors liv och hälsa

samt egendom och miljön.

De förebyggande åtgärderna sker såväl genom tillsynsverksamhet, som information och rådgiv-

ning till både företag och enskilda.

De operativa åtgärderna utgörs av att säkerställa en väl övad och förberedd utryckningsorgani-

sation med ändamålsenlig materiel och utrustning.

ORGANISATION

Räddningstjänsten Sala—Heby bildades  1973  och utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och

består av sju utryckningsstyrkor runt om i de båda kommunerna. Antalet anställda är cirka 100

personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och fyra i dagtjänst i Sala. Övriga är deltidsbrand-

män (räddningstjänstpersonal i beredskap RIB).

Verksamhet2020-2022

Behov av en ny huvudbrandstation i Sala kvarstår. Den gamla uppfyller fortfarande sin funktion,

med en del brister, placeringen är olämplig med tanke på platsens olika risker. Inga politiska be—

slut är fattade och räddningstjänsten avvaktar beslut och direktiv.

Yttre befäl, nivå L2, (tidigare Brandmästare), den högsta befälsnivån i räddningstjänsten Sala-

Heby, utgörs av fyra tjänster. Ett tidigare lokalt avtal som reglerade arbetstid och beredskap är

uppsagt av arbetstagarparten. För närvarande gäller bilaga E vilket innebär 42 timmars tjänst-

göring per vecka och befattning, så kallat delat dygn. Beredskap i hemmet har upphört. Föränd-

ringen medför färre arbetstimmar under kontorstid. Nya förhandlingar mellan arbetsgivare och

arbetstagare är inplanerade. Målsättningen är att skapa flera tjänster som har arbetstid enbart
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Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten

kontorstid med  tillhörande  beredskap. Detta kan ske genom att omvandla tjänster från täckstyr—

kan, i  första hand 2 tjänster.

Ambitionen att öka kompetensnivån för styrkeledarna, nivå L1, (tidigare Brandförman) fortgår.

Till sommaren  2020  har två av fyra erhållit utbildning "Räddning B" och en av dom har då även

genomgått utbildning "Tillsyn A". De två återstående befattningshavarna är ej aktuella för mot-

svarande utbildning men har under 2019 tillförordnats som Brandmästare, då man motsvarar

krav för tjänsten tack vare stor yrkesskicklighet och lång erfarenhet som brandbefäl.

Målsättning att öka antalet deltidsbrandmän för station Sala kvarstår, dock har den nyanställ—

ning som genomförts 2019 enbart ersatt en annan deltidsbrandman som valt att sluta.

Den kombinationstjänst som inrättades 2019 för station Ransta har fungerat mycket bra. Den

innebär att den deltidsbrandman som arbetar på orten har beredskap förutom egen beredskaps-

vecka även alla andra vardagar. Han utgör därmed en s.k. FIP första insatsperson. Försöket skall

utvärderas första kvartalet 2020, om huvudarbetsgivaren delar vår uppfattning blir det en per-

manent lösning. Fler kombitjänster blir nödvändiga i framtiden, i båda kommunerna.

Ovanstående problem finns även på fler brandstationer, en viss tillströmning av nya deltids-

brandmän har dock noterats i slutet av 2019. 10 nya deltidsbrandmän blev färdiga med prepa-

randutbildning november 2019. Detta lindrar problemen tillsvidare.

Noterbart är att detta driver kostnader, fler anställningar, kostnader för läkarundersökningar,

utbildning, brandkläder, personsökare, C-kort och dyl. Kostnader som bara delvis finns i kom-

mande budget.

Den dialog som påbörjades med de stora arbetsgivarna i Morgongåva, Adlibris och Apotea har

kommit till ett skede där respektive företagsledning skall avgöra om man vill gå vidare. Om man

går vidare innebär det att ett antal anställda utbildas till en nivå motsvarande RIB-personal.

Brandvärnet som upprättades under 2019 består av ca 60 personer. Under året har dessa grund-

utbildats och utrustats med kläder.

Ekonomi

Dri bud et
Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Kostnader 37 475 38 532 39 332 40 225

Intäkter 13 896 14 481 14 782 15 118

 

Verksamhetens nettokostnader

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Räddningstjänsten 23 579 24 051 24 550 25 107

 

In  vesterin  ar

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020  Plan  2021  Plan  2022

Inkomster - - - - -

Utgifter 3 000 6 000 1 000 1 000

 

5 (10)



6 (10)

Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten

Kommentar: Avser  inköp av släckbil  (4,4  Mkr) och transportbuss  (500  tkr). Genom omfördel-

ning av fordon inom organisationen, behöver räddningstjänsten inte investera i en ny Skärsläck-

arbil. Således beräknas en besparing på ca 1,1 miljoner.

Investeringsmedel för  2021  och  2022  är för låga, räddningstjänstens behov beräknas vara

4.300  tkr för  2021  och  3.600  tkr för  2022.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

FM  MÅL: VÄXANDE SALA

MÅL:  EN  LÄNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL:  EN  LÅNGSIKTIG MIIJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från räddningstjänstens fordon minskar.

Aktiviteter

Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av "miljöbilar" beaktas.

Fordonskörning skall minimeras.

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÄL: NÖJDA MEDBORGARE OCH  BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att:

Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet ökar.

Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö ökar.

MÅL:  GOD  SERVICE  AV HÖG  KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att:

De planerade tillsynerna enligt  LSO  och  LBE  genomförs till 100 %.

30  %  av de kommunanställda i Sala och Heby kommuner genomgår årligen utbildningen i brandkunskap och/el—

ler sjukvård.

Arskurs  2  och  8  i Sala och Heby kommuner genomgår utbildning i brandkunskap.

Aktiviteter

En form av hembesök skall startas och utvecklas under kommande år. Detta kommer att i huvudsak utföras av de

operativa brandstyrkorna.

Respektive brandstation kommer att genomföra regelbundna aktiviteter typ "öppet hus"

MÅL:  PÅVERKAN OCH  INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:

MÅL: TRYGG  OCH  SÄKER KOMMUN

Nämnden bidrar till målsättningen genom att:

Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år  2019  jämfört med  2017.

Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år  2019  jämfört med  2017.

Aktiviteter

Se Räddningstjänstens verksamhetsplan för  2018  på Sala kommuns hemsida.
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Räddningstjänsten

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens  målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas, samt att räddningstjänstens

sjukfrånvaro understiger 4 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR  MEDARBETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA  LEDARSKAP

Aktiviteter

Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten, fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker som är för—

knippade med olika räddningssituationer. Extra vikt läggs på nya risker som uppstår när ny teknik tillämpas, ex. litiumbat—

terier i solcellsanläggningar och elfordon.

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel— som deltidspersonal.

VERKSAMH ETSFAKTA/ NYCKELTAL

Antal Utfall2017 Utfall2018 Utfall2019 BudgetZOZO Plan2021 Plan2022

Årsarbetare 27 28 28 29 29 29
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BILAGA  —  INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Mål

En långsiktig miljö—

mässigt hållbar ut—

veckling

Nöjda medborgare

och brukare

Nöjda medborgare

och brukare

God service av hög

kvalitet

God service och hög

kvalitet

God service och hög

kvalitet

Trygg och säker kom—

mun

Trygg och säker kom-

mun

Trygg, säker och ut—

vecklande arbetsmiljö

Trygg säker och ut-

vecklande arbetsmiljö

Indikator

Utsläpp från räddnings—

tjänstens fordon minskar

Andelen som aldrig, eller

mycket sällan är orolig för

brand i hemmet ökar

Andelen som aldrig, eller

mycket sällan är orolig för

brand i offentlig miljö ökar

De planerade tillsynerna

enligt LSO och LBE är ut-

förda

Minst 2.500 personer av

kommunbefolkningen ge—

nomgår årligen utbildningi

brandkunskap och/eller

sjukvård. I denna summa

ingår även elever i årskurs 2

och 8 samt kommunan-

ställda i Heby kommun.

Den enskilde har agerat in—

nan räddningstjänstens an-

komst

Räddningstjänstens för—

måga skall öka till 2019

Den enskildes medvetenhet

om brandrisker och age—

rande vid bränder skall öka

till 2019

Räddningsarbete utförs

utan att personalen skadas

Sjukfrånvaron understiger

4  % (Rtj)

Hur tas indikatorn fram

Miljöpåverkan relaterattill

typ av bränsle och förbruk—

ning

Egen statistik

Egen statistik

Egen statistik

Egen statistik

Egen statistik

Uppföljning av separat verk—

samhetsplan för 2018

Uppföljning av separat verk—

samhetsplan 2018

Statistik ur system för till—

budsrapportering

Statistik ur lönesystemet
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Redovisas när

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning
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Överförmyndare

ÖVERFÖRIVIYNDARE

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Den 1 september 2019 övertogs överförmyndarverksamheten av Västerås stad  i  syfte att säker—

ställa rättssäkerheten, kontinuiteten och  i  förlängningen kostnadseffektivisera de uppgifter som

enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala Kommun.

Yästerås stad ansvarar för beredning och verkställighet av beslut som fattas av

Överförmyndaren i Sala kommun. Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och god-

manskap samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmynda-

ren.

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden

som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar

träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat

avtal, om inte fullmäktige bestämt annat.

Uppgifter enligt speciallagstiftning.

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för  i  sin  verk-

samhet och förfogar över.

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten,

regelreformering och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet.

ORGANISATION

Enheten bestod tidigare av en handläggare på halvtid samt en timanställd konsult som granskar

inkomna årsräkningar.

Sedan den 1 september 2019 återstår inga anställda på överförmyndarverksamheten i Sala kom—

mun.

Verksamhet 2020—2022

EKONOMI

Dri bud et
Tkr Bokslut  2018  Budget  2019 Budget  2020 Plan 2021 Plan 2022

Kostnader 3 519 3 036 3 105 3 186

Intäkter 0 O 0 0

 

Verksamhetens nettokostnader

Tkr Bokslut 2017 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Överförmyndare 3  519 3 036 3 105 3 186
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Investerin ar

Tkr Bokslut2017 Budget2018 Budget2019 Plan 2020 Plan2021

Inkomster - — - - -

Utgifter — — - — —

ff,   
Verksamheten har  inga  investeringar.

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV  HÅLLBART  SAMHÄLLE

FM MAL: VÄXANDE SALA

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Kommentar: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV  MEDBORGARE

MÄL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

[ samband med överflytten av överförmyndarverksamheten till Överförmyndarförvaltningen i Västerås stad har

Sala kommun som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras

övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att

ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

KOMMENTAR:

Aktiviteter:

Västerås Stad ansvarar och utför kontinuerligtrekrytering och utbildning av gode män och förvaltare, Som krävs för att utföra överför-

myndarverksamheten åt Sala kommun.

PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA
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MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.
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Överförmyndare

BILAGA — INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

ÖVERFÖRMYNDARE

Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas  när
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