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KOMMUNSTYRELSEN  
EKONOMIKONTOR  

Sammanfattning året som gått 

För ekonomikontoret har det gångna året präglats av 
utvecklingsarbete och rekryteringar.  

Ekonomifunktionen har utöver det löpande arbetet 
med budget, uppföljning och bokslut arbetat med den 
nya budgetprocess som ska införas under 2016.  

Upphandlingsfunktionen har under året förutom det 
löpande arbetet med planering, genomförande och 
utvärdering av upphandlingar också arbetat fram en 
ny upphandlingspolicy. Den nya policyn syftar till att 
kvalitetssäkra upphandlingsprocesserna vilket i för-
längningen bidrar till bättre affärer för Sala kommun.  

 

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 

Ekonomikontoret består av två verksamheter, kom-
munens ekonomifunktion samt upphandlingsfunkt-
ion.  

Båda dessa funktioner är centraliserade vilket innebär 
att kommunens ekonomer och upphandlare alla till-
hör ekonomikontoret. Syftet är att få ett enhetligt 
synsätt och att kommunledningens budskap tydligare 

kan föras ut i organisationen. Den centraliserade 
organisationen bidrar till en gemensam utveckling av 
kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad control-
ler- och analysfunktion, högre kvalitet och kollegial 
samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks 
även den interna kontrollen. 

 Ekonomifunktionens roll är dels att bistå 
kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska 
arbete och dels att stödja förvaltningarna i 
det ekonomiska arbetet. Arbetet syftar till att 
skapa förutsättningar för en god ekonomi 
med effektivt resursutnyttjande för hela 
kommunen.  
En god ekonomi och ett effektivt resursut-
nyttjande är en förutsättning för att kunna 
ge medborgare och externa intressenter 
bästa möjliga service. 

 Upphandlingsfunktionens roll är att tillsam-
mans med kommunens verksamheter  
planera, genomföra och utvärdera de upp-
handlingar som kommunen genomför. Syftet 
är att i enlighet med gällande lagar inom 
upphandlingsområdet säkerställa avtal som 
innebär en bra affär för Sala kommun.  

Viktiga händelser året som gått 

Under året har ett verktyg för betalningsanalyser 
införskaffats. Det stärker kommunens internkontroll 
och ger viktig information om kommunens leveran-
törstrohet.  

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter -112 -100 -135 35 

Interna intäkter -13 -13 -13 0 

Summa intäkter -125 -113 -148 35 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag   

  

Personalkostnader 4 863 5 678 4 524 1 154 

Övriga kostnader 1 525 1 436 2 207 -771 

Interna kostnader 2 175 2 602 2 265 337 

Summa kostnader 8 564 9 716 8 996 720 

Resultat 8 439 9 603 8 848 755 

Nettoresultatet avviker från budget med 755 tkr. 

På grund av två vakanthållna tjänster under året  
generas ett överskott för personalkostnader med  
1 154 tkr. Detta överskott har till viss del finansierat 
konsultinsatser främst på upphandlingssidan vilket 
också förklarar underskottet på 771 tkr på övriga 
kostnader.  
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Från och med januari 2016 är tjänsten som upphand-
lare tillsatt och i mars 2016 kommer även den vakanta 
ekonomtjänsten att vara tillsatt.  

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Ekonomikontor 8 439 7 199 6 572 627 

Upphandlingsverks. - 2 404 2 276 128 

Summa 8 439 9 603 8 848 755 

Personalrelaterade avvikelser av tidsbegränsad  
karaktär har haft en positiv driftpåverkan under 2016.  

I ekonomiavdelningens fall består överskottet huvud-
sakligen av en av de två tjänster som vakanthållits 
under huvuddelen av året. För upphandlingssidans 
del har överskottet från vakanthållandet i sin helhet 
finansierat konsultinsatser. 

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Inkomster - - - - 

Utgifter - - - - 

Summa - - - - 

Ekonomikontoret 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: Ekonomikontoret saknar mål och indikatorer för 

perspektivet.

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

  

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

  

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

  
 

 

KOMMENTAR: Ekonomikontoret saknar mål och indikatorer för 

perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Ekonomikontoret saknar mål och indikatorer för 

perspektivet.

Framtiden 

Inför 2016 har beslut fattats om en ny budgetmodell 
för Sala kommun. Tanken med modellen är att skapa 
ökad kostnadsmedvetenhet för att på så sätt nå ett 
effektivare resursutnyttjande och en långsiktigt stabil 
ekonomi. I samband med detta arbete kommer också 
kommunens mål samt investeringsprinciper att  
revideras. 

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Årsarbetare ekonomikontor 11,75 12,25 10,0 

Varav årsarbetare ekonomi-
funktion 

10,75 10,25 8,0 

Varav årsarbetare upphandlings-
funktion 

1,0 2,0 2,0 
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