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 REDOVISNING 
 
SAMMANSTÄLLNING AV BESLUT. AKTUELLA ÅTGÅRDER.  
 

Vad är beslutat  När togs 
beslut 

Beskrivning  Vem ansvarar  Status  Beräknad besparing 

Principiellt stopp för 
utlandsresor. 

2018-11-08 Medges av kontorschef.  Kontorschef.    

 

Översyn av KSFs 
organisation. 

Utreda om det är möjligt att 
minska den kommunala 
administrationen 

 

2018-11-08 

 

Effektivisera verksamheten. Leverera stöd 
och styrning utifrån det som lagen kräver. 
Samordna arbetsprocesser.  

 

Kommunchef 

 

Effektivisering av 
verksamheten, 
minskat/ändrat 
stöd/styrning från 
administration, IT, 
Ekonomi, Stab, 
Personal,   

Utredning och 
effektivisering pågår.  

Administrativa 
enheten, post, 
tryckeri, 
internfakturering.   

 

Besparingar genomförda.  Ca 12 
miljoner lägre i preliminär ram 
2021 i förhållande 2019.  

Ej tillsatta vakanser och vikariat.  
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Översyn av licensavtal.  

 

Se över alla befintliga avtal 
som kommunen har med 
interna och externa 
intressenter och aktörer.  

2018-11-08 

 

2020- 05- 06 

Översyn av samtliga licenser avseende 
programvaror.  

IT-chef/kotorschefer 

 

Kontorschefer, 
upphandlingsenhet 

Systemkartläggning 
klart sommaren 
2020.  

  

System kommer att avslutas unde  
hösten 2020 och avtal sägas upp. 

Upphandling av system utifrån 
behov hösten 2020, pågående 
arbete.   

Siffror redovisas i bokslut.  

Utredning om 
konkurrensutsättning av 
SBK’s verksamhet. 

2019-06-25 Beslut KS 2020- 04-03 att genomföra 
konkurrensutsättning av 
vinterväghållningen i sin helhet. 

Avveckla Centralförrådet.  

Samhällsbyggnads- 
chef 

Rutiner och 
arbetssätt finns som 
ersätter biluthyrning 
och leveranser.  

Arbetet förskjuts 
under pågående 
Coronapandemi  

Redovisning i 
oktober gällande 
centralförrådet.  

Vinterväghållningen 
gällande avtal 
ytterligare två år.  

Lägre personalkostnader samt läg  
pris då mellanled tas bort. 
Uppskattad besparing ca 4 mkr 
årligen på centralförrådet.  

Utredning gällande kostnader 
vinterväghållning presenteras för 
KS under vintern 2020,  

Besparing ej säkerställd.  

Användande av digital 
teknik för att effektivisera 
verksamheter 

2019-11-27 Redovisning av hur olika digitala verktyg 
kan minska kostnaden och effektiverera 
verksamheten.  

IT-chef.  Pågår IT-policy 
antagen, KS 8/1-20. 

Resultat från införda E tjänster, 
räkneexempel finns, halverar 
arbetstiden och handläggningen.   
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Välfärdsteknologi 
inom projekt på vård 
och omsorg. 

Projektgrupp 
framtagande av. E-
tjänster.  Prioriterade 
projekt beslutas via 
KLG och 
kommunchef.  

IT system driver kostnader.  

Nya exempel och beräkning tas fr  
under 2021. 

 

Sälj fastigheter och lokaler  Presenteras löpande på 
ordförandeberedning.  

Fastighetschef. 
Lokalstrateg.  

Pågår   

Metallföroreningar i mark, 
Interim riktlinjer.  

2018-11-08 Utvärdera och/eller revidera strategin för 
bedömningar av metallföroreningar i mark 
vid exploatering i Sala tätort.  

Kontorschefer, 
bygg/miljö, 
miljöstrateg.  

Utredningsuppdrag, 
utredning klar 
miljöstrateg, 
sammanfattande 
slutsatser finns. 
Presenteras oktober  

 

Genomlysning av 
verksamheten, vård, skola, 
omsorg, samhällsbyggnad.  

2020-05-06 Med nyckeltalsjämförelser som grund se 
vilka områden som i jämförelse med andra 
kommuner avviker och göra en analys 
kring detta för att lägga fram förslag på 
åtgärder för en budget i balans. 
Djupintervjuer med kontorschefer 
påbörjat.  

Kommunchef  Konstaterade höga 
lokalkostnader, samt 
höga 
måltidskostnader 

 

Separata redovisning av lokaler o  
måltider 
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Se över alla taxor och pris 
vid markförsäljningar 

 

2020-05-06 Se över delegationsordning samt 
arbetsprocessen,  

Kommunchef  Förslag att alla avtal 
undertecknas av KSO, 
ärenden lyfts till 
ordförandeberedning 

 

Inför ett överskottsmål om 
två procent efter den 
kommunala 
skatteutjämningen.   

202-05-06 Revidera riktlinje för god ekonomisk 
hushållning.  

Ekonomichef    

Analysera hur de 
fastigheter som kommunen 
fortsätter att förvalta ska 
driftas, 

2020-05-06 Är det möjligt att få ner kostnaderna med 
andra aktörer än de kommunala?  

Samhällsbyggnads- 
chef  

Utredning påbörjas 
hösten 2020.  

 

Kommunens lånestock och 
borgensåtagande ses över 

2020-05-06 Löpande arbete  Ekonomichef Kommuninvest 
genomför en 
kreditprövning 
hösten 2020.   

 

Öka intäkterna, kommunen 
ska söka all de olika stöd 
från stat, EU och andra som 
är möjligt. 

2020-05-06 Sammanställa nuvarande stad och se vilka 
möjligheter till att söka ytterligare som 
finns. Varje kontor redovisar.  

Ekonomichef/ 

Kommunchef  

  

En plan tas fram för hur 
kommunen ska bli lånefri. 

2020-05-06 Ett långsiktigt arbete och plan för en 
hållbar ekonomi, analys över möjligheter 
och utmaningar.  

Ekonomichef  Stöd från andra 
myndigheter och 
konsulter. 
Kommuninvest. 
Kontakter tas under 
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hösten 2020. Arbete 
under våren 21.  

Se över ägardirektiven för 
kommunens samtliga bolag, 

2020-05-06 Undersöka vilka möjligheter till 
avkastning som finns. Nya ägardirektiv.  

Kommunchef  Arbetet påbörjas 
under hösten 2020.  

Se hur andra 
jämförbara 
kommuner bolag 
hanterar frågan. 
Dialog med bolagen.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



2020-01-16  

6 

 
 
 


