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KOMMUNSTYRELSEN  
KOMMUNCHEF  

Sammanfattning året som gått 

Från 1 januari 2015 gick kommunen in i en ny organi-
sation där alla verksamheter i kommunen är samlade i 
en förvaltning. Den politiska styrningen är organise-
rad i kommunstyrelse, vård- och omsorgsnämnd, 
skolnämnd, kultur- och fritidsnämnd som ansvarar för 
sina verksamheter samt att bygg- och miljönämnden 
har ansvar för myndighetsutövningen inom sitt  
område.  

Fortsatt arbete med kommunledningen för att nå 
målet med en kommunal förvaltning präglad av våra 
ledord medborgarvänligt, enkelt och effektivt. Fokus 
har lagts på att tydliggöra uppdrag och öka möjlighet-
erna till helhetssyn på den kommunala organisation-
en. 

Under sensommaren och hösten kom de stora  
flyktingströmmarna att dominera arbetet på  
kommunchefsnivå. Stort fokus på att förbereda  
kommunens organisation på olika former av boende-
platser för asylsökande i den händelse Migrationsver-
ket skulle avropa det i Sala. Förberedande samverkan 
med andra myndigheter på regional nivå krävde om-
fattande arbetsinsatser. 

Insatser för att minska risken för konflikter och social 
oro i samband med uppstart av asylboende i Sala, 
samt öka möjligheterna till väl fungerande integration 
startades upp under senare delen av hösten. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verk-
ställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all 
verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs-
nämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
eller den myndighetsutövning som hör till bygg- och 
miljönämnden.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi 
och finanser samt ansvarar för att den kommunala 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och  
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och för-
ordningar följs och att medlen används på ett ända-
målsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning 
upprätthålls.  

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

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser 
som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbets-
löshetsnämnd.  

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen eller annan relevant lagstiftning 
gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av  
kommunfullmäktige antagna policydokument. 

ORGANISATION 

Organisationen är numerärt liten. Under året har den 
bestått av kommunchef samt utredaren för Grönt 
Kompetenscentrum. 

Viktiga händelser året som gått 

 Förändring till en förvaltning från att tidi-
gare ha varit tre förvaltningar i kommunen. 

 Under hösten aktivt samverkans- och  
förberedelsearbete kring de stora flykting-
strömmar som nådde Sverige. Stora krav 
ställdes på samordning och samverkan med 
andra myndigheter. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter -839 0 -113 113 

Interna intäkter -1 -2 -1 -1 

Summa intäkter -840 -2 -114 112 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

102 143 102 41 

Personalkostnader 1 100 2 346 1 578 768 

Övriga kostnader 4 911 4 700 4 663 37 

Interna kostnader 490 959 791 168 

Summa kostnader 6 603 8 148 7 134 1 014 

Resultat 5 763 8 146 7 020 1 126 

Nettoresultatet avviker från budget med 1 126 tkr. 

Överskottet för personalkostnader orsakas av de  
vakanta tjänsterna kvalificerad utredare och projekt-
ledare. 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Kommunchef 5 763 8 146 7 020 1 126 

Summa 5 763 8 146 7 020 1 126 



5 (8) 
Kommunchef 

 
 

5 (8) 

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Inkomster - - - - 

Utgifter - - - - 

Summa - - - - 

Verksamheten kommunchef har inga investeringar. 

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som 
skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan 
Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

  

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 
 

KOMMENTAR: Verksamheten kommunchef saknar mål och indikato-

rer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

  

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

  

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

  
 

 

KOMMENTAR: Verksamheten kommunchef saknar mål och indikato-

rer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Verksamheten kommunchef saknar mål och indikato-

rer för perspektivet.
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Framtiden 

Arbetet för en effektiv, enkel och medborgarvänlig  
organisation kommer fortsätta och genomsyra många 
aktiviteter. 

Under 2016 planeras för revidering av kommunens 
mål. Förhoppningen är att detta tillsammans med 
igångsättning av beslutsstödsystem ska underlätta 
styrning och uppföljning i kommunen. 

Verksamhetsfakta 
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