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KOMMUNSTYRELSEN  
MEDBORGARKONTOR  

Sammanfattning året som gått 

IT-enheten har deltagit i det uppdrag som Sala  
kommun tillsammans med Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) har inlett för  att skapa en 
kommunal krisledningsplats. 

Informationsenheten har tillsammans med samhälls-
byggnadskontoret tagit fram en kommunikations-
plattform med strategi och koncept för målgruppen 
inflyttare. 

Digital hantering av handlingsutskick till politiska 
sammanträden har införts.  

Centrumbiografen har upprustats med ny ljudanlägg-
ning, ny projektor och nytt låssystem för att förbättra 
konferensmöjligheterna. 

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 rikt-
linjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förord-
ningar följs och att medlen används på ett ändamåls-
enligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätt-
hålls.  

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

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 

Medborgarkontoret har en central uppgift i att driva 
processen för att realisera kommunens digitala 
agenda och e-strategiska program för att utveckla  
effektivitet och kvalitet i den kommunala servicen 

samt i den lokala demokratin, organisationen och 
kommunens arbetssätt. 

Medborgarkontoret erbjuder självservice, rådgivning 
och samhällsvägledning via hemsida, kontaktcenter 
och vid personliga besök i kommunhuset. 

Kontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltning och 
består av följande enheter: 

 Administrativa enheten 

 Juridiska enheten 

 Informationsenheten 

 IT-enheten 

Viktiga händelser året som gått 

Med anledning av de stora flyktingströmmarna har 
kontoret under hösten anpassat verksamheten efter 
högre krav på kommunikation, säkerhet och besöks-
mottagning.  

Även efterarbete med anledning av skogsbranden 
2014 har påverkat kontorets arbete under året. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter -3 280 -971 -2 364 1 393 

Interna intäkter -4 719 -5 455 -5 737 282 

Summa intäkter -7 999 -6 426 -8 101  1 675 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 8 132 7 934 7 636 298 

Personalkostnader 17 271 16 329 15 955 374 

Övriga kostnader 13 387 11 845 14 456 -2 611 

Interna kostnader 9 030 8 966 8 780 186 

Summa kostnader 47 820 45 074 46 827 -1 753 

Resultat 39 821 38 648 38 726 -78 

Nettoresultatet avviker från budget med -78 tkr. 

Avvikelserna för externa intäkter samt för övriga 
kostnader orsakas av att IT-enheten redovisar högre 
kostnader och intäkter än budgeterat för licenser och 
tillbehör samt för accesspunkter till äldreboenden. 
Kontorsservice har högre intäkter än budget för  
reproarbeten, både externt och internt. 
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DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Mbk övergripande 18 143 14 752 14 584 168 

Administrativ enhet 7 327 8 439 8 553 -114 

Juridisk enhet 1 190 1 315 1 298 17 

Informationsenhet 6 620 8 389 7 539 850 

It-enhet 6 541 5 753 6 751 -998 

Summa 39 821 38 648 38 726 -78 

Informationsenheten redovisar en positiv avvikelse 
med anledning av lägre overheadkostnader samt lägre 
kostnader för e-tjänster, närradiosändningar samt 
personal. Kontorsservice redovisar överskott med  
anledning av högre intäkter än budgeterat samt en 
personalvakans. 

IT-enhetens underskott beror dels på att flytten av  
enheten medförde högre kostnader än beräknat samt 
att systemunderhållet har varit mer kostsamt än  
beräknat. Kostnaden för datakommunikation har ökat 
i och med tecknande av nytt avtal. 

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter 1 923 1 923 1 812 111 

Summa 1 923 1 923 1 812 1 

ephorte 202 548 92 57 

Konferenslokal 
bion 

- 130 129 1 

IT-invest. 818 775 854 -79 

Flytt server-
rum 

- 470 338 132 

Summa 1 923 1 923 1 812 111 

Projektet ephorte (ärendehanteringssystem) är avslu-
tat och slutbetalning har gjorts. Ett mindre överskott 
redovisas som beror på att delar av leveransen som 
initialt planerats inte behövde utföras. 

Centrumbiografen har upprustats med ny ljudanlägg-
ning och ny projektor. Nytt låssystem har inköpts och 
kommer att installeras för att förbättra konferens-
möjligheterna. Kostnaden för installationen av  
låssystemet kommer 2016.  

Avvikelsen på IT-investeringar beror på att den nya 
stamnätsnoden vid Johannesbergsgatan blev dyrare 
än beräknat då dollarkursen stigit kraftig och därmed 
har hårdvarukostnaden fördyrats. 

Förberedelser inför flytt av serverrum har gjorts, men 
då MSB’s delfinansiering av kommunal ledningsplats 
genomförs 2016-2017 finns ett överskott på posten 
flytt av serverrum.  

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 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för en positiv befolkningsutveckling,  
arbeta för att Sala förbättrar sin placering på 
svenskt Näringslivs ranking med 20 %. 

 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att medborgarna upplever Sala som 
en bra plats att leva och bo på. Sala ska  
förbättra sin placering på ”Fokus”, ranking av 
kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas 
placering av 290 kommuner). 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

  

KOMMENTAR: Framtagande av e-strategiskt program och handlings-

program för e-förvaltning samt riktlinjer för sala.se och för bredband. 
Arbete pågår med riktlinje för informationssäkerhet. En ny webbplats 
med fokus utifrån medborgarens behov är under framtagande med  
beräknad leverans 1 mars 2016. 

Medverkar med övriga kontor med att bygga ett stomnät på landsbyg-
den för bredband. 

Utveckling av infrastrukturen för IT i både tätort och landsbygd. Lättill-
gänglig information och service via hemsida, kontaktcenter och offent-
ligt medborgarkontor. 

Arbete för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom 
Hållbar IT. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att Salas medborgare är nöjda med 
kvalitet och service. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

  

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna 
upplever att de har möjlighet till inflytande 
och påverkan. 

 

KOMMENTAR: Utveckling och exponering av Medborgarkontorets 
service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-
tjänster på webbplatsen sala.se. 

Kontoret fortsätter att utveckla kontaktcenter till att bli huvudvägen in i 
kommunen med direkt enkel handläggning och service. 
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Utvecklar arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via hemsidan, 
mobil applikation för smartphone, sociala medier, kontaktcenter 
(telefon) eller besök på Medborgarkontoret. 

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning. 

Tillgänglighetsinventering med fokus på att kartlägga och dokumentera 
tillgängligheten vid offentliga platser, butiker, lokaler och turismmål. 

Bidra till bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få 
hållbar grön uppkoppling. 

Fortsätta utveckla möjligheterna för medborgarna att enkelt få tillgång 
till och följa ärendegången inom förvaltning och politik. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Medborgarkontoret saknar mål och indikatorer för 

perspektivet.

Framtiden 

Färdigställande av arbetet med framtagandet av ny 
uppdaterad version av webbplatsen sala.se, där fokus 
är tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via 
webben. 

Fortsatt utveckling av e-tjänster och självservice. 

Digitalisering av dokumenthantering. Arbeta för  
övergång till eArkiv. 

Införa fritt WiFi på strategiska platser i stadskärnan. 

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Antal unika besök sala.se 203702 336413 264409 

Antal samtal till kontaktcenter 
0224-747000 (som inte Auto-
Attendent tagit hand om) 

59113 48372 45379 

Antal samtal direkt hanterade av 
kontaktcenter (utan vidareför-
medling) 

66 % 72 % 73 % 

Andel samtal till kontaktcenter 
som besvarats inom 10 sek. 

49 % 50 % 54 % 

Antal nybesök budget- och 
skuldrådgivning 

104 115 141 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING   
KOMM UNSTYREL SEN/ M e d bor gar ko ntor et s  i nd ik ato r er  
 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är 
positiv 

Uppgift 
kommer i 

februari 

+156 +173 

Ett växande Sala Sala förbättrar sin placering på 
Svenskt Näringslivs ranking med 
20 % 

265 266 233 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Medborgarna ger Sala i SCB:s 
medborgarundersökning minst 
betyget 65 (skala 0– 100) som en 
bra plats att leva och bo på.  

65 60 - 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Sala förbättrar sin placering på 
”Fokus” ranking av kommunerna 
som en bra plats att bo på. 
(Salas placering av 290 
kommuner) 

107 141 285 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Salas medborgare är nöjda med 
kvaliteten och service 

– 51 – 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Salas medborgare är med och 
påverkar och har inflytande 

– 38 – 

 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK-
SAMHETSÅRET 2015 

Kommunstyrelsen/Medborgarkontor  

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2015 

Flytt serverrum 470 338 132 132 

     

     

     

 

MOTIVERING 

Förberedelser inför flytt av serverrum har gjorts under 2015, men då MSB’s delfinansiering av kommunal ledningsplats  
genomförs 2016-2017 finns ett överskott på posten flytt av serverrum. Detta överskott önskas överfört till 2016 för att  
användas i projektet Förstärkt krisledningslokal inom verksamheten Kommunchef/Civilt försvar. 

 




