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Beskrivning

Budgetansvaret följer chefsansvaret och

varje enhetschef/ kontorschef ansvarar för

sin budget och för att hålla verksamheten

inom ram. Vid avvikelse redovisas detta

med förslag på åtgärder på KSLU utifrån

presenterad månadsuppföljning.

Medges av kontorschef.

Bilaga KS 2020/68/1

Vem ansvarar

Kontorschefi dialog

med respektive

nämnd och

ekonomichef.

Kontorschef,

kommunchef

Status Beräknad besparing

Budget inom den tilldelade

ramen.
Pågår  — Första

kvartalet redovisat

på KSLU 22/4-20. Ett

helårsresultat på  2

mkr, är 16 mkr lägre

än förväntat resultat

2020 på helåret.

Redovisning av

åtgärder från vård

och omsorg samt

barn och utbildning

KSLU  2020- 05-27.

En resa februari, inom

projektpeng.

Pågår
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Översyn av KSFs 2018-11-08  En översyn för att säkerställa de centrala Kommunchef Pågående, en lägre I tjänst personalkontoret,

organisation stödfunktionerna. Särskilt ekonomi och ram KS verksamheter 700tkr

personal. Möjlighet för KC att presentera 2020 på 6 mkr. i 2 tjänster bygg/miljö 1 8  mkr

och genomdriva förändringar som innebär jämförelse med  2019.  (budget 2021) '

lägre kostnad.
1 samordnartjänst, från stab

till bygg/miljö. 200tkr

Utreda om det äl" möjligt att Effektivisera verksamheten.
minska den kommunala

administrationen

Utredning pågår av

konsekvenser för

verksamheten utifrån

ev. minskat stöd från

administration, IT,

Ekonomi, Stab,

Personal, Maj 2020.

lntranätet klart

september 2020.

Kontoret för hållbar

tillväxt tas bort. Färre

antal chefer.

Översyn av licensavtal. 2018-11-08  Översyn av kommunenen samtliga licenser IT-chef Systemkartläggning System kommer att avslutas

avseende programvaror. centralt —klart under hösten 2020 och avtal

sommaren 2020. sägas upp.

Respektive kontor

inventerar i dialo



Utredning om 2019-06-25

konkurrensutsättning av

SBK's verksamhet.

Förslag på  vidare  åtgärder 2019-11-27

avseende  försäljning av

kommunala fastigheter.

Användande av digital 2019-11-27

teknik för att effektivisera

verksamheter

Beslut KS  2020- 04-03 att genomföra

konkurrensutsättning av

vinterväghållningen i sin helhet samt att

avveckla Centralförrådet.

Uppdrag till kommunchef KSLU  2020-02-

19 att genomföra försäljning av fastigheter

som tidigare lyfts till KS.

Nya fastigheter och lokaler presenterar

kontinuerligt.

Redovisning av hur olika digitala verktyg
kan minska kostnaden och effektiverera

verksamheten.

Samhällsbyggnads-

chef

Kommunchef,

planchef.

lT-chef.

med IT, klart under

2020.

Pågår  — verkställa

beslut, ta fram

rutiner som ersätter bort.

centralförrådet och

lämna över till de

brukade

verksamheterna.

Arbetet förskjuts

under pågående

Corona pandemi.

Pågår- Upphandlade
mäklare klart april

2020. Fastigheter till

försäljning under maj

månad.

Nya objekt

presenteras KSLU i

maj.

Pågår IT-policy

antagen, KS 8/1-20.

och handläggningen.

Lägre personalkostnader samt

lägre pris då mellanled tas

Uppskattning ca  4 mkr.

Resultat från införda

E  tjänster, halverar arbetstider

!
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Inventering av 2018-11-08/

kommunenens lokaler 2019-11-27

Stopp för investeringar, 2019-11-27

ännu inte påbörjats

Metallföroreningar i mark, 2018-11-08

Interim riktlinjer.

Fastighetschef.

Lokalgruppen.

Vilka lokaler skulle kunna avvecklas,

försäljas eller uthyras samt vilka externa

avtal som skulle kunna sägas upp.

Ev. fastigheter och lokaler lyfts på

lokalsamordningsgrupp samt vidare till

KSLU via samhällsbyggnadschef/

fastighetschef.

Ärenden tas upp för beslut i KSLU sedan

2019-07-01

Utvärdera och/eller revidera strategin för Kontorschefer,

bedömningar av metallföroreningar i mark bygg/miljö,

vid exploatering i Sala tätort. miljöstrateg.

Sammanställning för

uppskattad sparad tid

redovisas september -2020.

Välfärdsteknologi

inom projekt på vård

och omsorg.

Projektgrupp

framtagande av. E-

tjänster. Prioriterade

projekt beslutas via

KLG och

kommunchef.

Riktlinjer beslutade

för fastighet och

lokaler, KS 2020- 01-

08.

Arbete med hur

kommunen nyttjar

sina lokaler på

effektivt sätt,

lokalsamordnare och

lokalgrupp.

Startbesked för

investeringar.

Utredningsuppdrag

redovisas september

2020.


