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KOMMUNSTYRELSEN 
PERSONALKONTOR 

Sammanfattning året som gått 
Året har präglats av arbete med kompetenshöjande 
insatser samt av samordning, effektivisering och  
utveckling av arbetsmetoder och datasystem.  

Samarbetet i Västmanland har utökats, t ex avseende 
frågor gällande kompetensförsörjning, arbetsgivar-
varumärke och ledarutveckling. En kompetens-
försörjningsplan har tagits fram. Resultatet utgör 
grund för nästkommande års utbildningsutbud i 
länets Ledarakademi. Kurser och mentorprogram har 
erbjudits ledare liksom webbföreläsningar och tema-
träffar i ämnen som t ex arbetsrätt, hälsofrämjande 
ledarskap och rehabilitering. 

I linje med Sala kommuns antagna innovationsstrategi 
har en aktivitet genomförts för att inspirera till  
innovativt förhållningssätt. Deltagare var 31 ledare 
(politiker och tjänstemän).  

I syfte att inspirera ungdomar för högre tekniska 
studier har Sala kommun anslutit sig till det statliga 
praktikprogrammet Tekniksprånget. Under hösten 
2015 har två ungdomar haft praktikplatser inom 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 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 

Personalkontoret består av personalchef, förhand-
lingschef och lönechef samt tre HR-konsulter samt sex 
lönehandläggare. 

• Bistå kommunstyrelsen i kommunövergripande 
arbetsgivar-, pensions- och löneadministrativa 
frågor. 

• Konsultativt stöd och kompetensutveckling till 
förvaltningens arbetsgivarföreträdare. 

• Utveckla och anpassa styrdokument och processer 
utifrån lagar, avtal och politiska beslut. 

• Effektivisering, samordning och internkontroll 
inom arbetsgivarområdet. 

• Kommunövergripande samverkan/förhandlingar 
med fackliga organisationer, arbetsgivarrepresen-
tant vid intresse- och tvisteförhandlingar. 

• Kommunövergripande projekt och processer  
åter-och tillkommande. Exempel: lönekartlägg-
ning, introduktion för nyanställda, 25-årsjubileum, 
innovationsdag, medarbetarundersökning, läns-
gemensamma projekt för kompetensförsörjning. 

• Drift och utveckling av lönesystem och dess  
ingående moduler för Sala och Heby kommun.  

Viktiga händelser året som gått 
• Från 2015 erbjuds kommunens ledare intern 

kompetensutveckling via träffar och webbföreläs-
ningar.  

• En inspirationsdag för innovationer till nytta för 
kommunens medborgare har genomförts. 

• Nya, moderna datastöd har införts i syfte att effek-
tivisera och förbättra kommunens tjänster internt 
och externt. 

• Inlett arbete inför upphandling av företagshälso-
vård och pensionsadministration. 

Personalchef 

Lönechef  

Lönehandläggare 6 st 

Förhandlingschef  HR-konsulter 5 st  
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Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter -905 -480 -586 106 

Interna intäkter -24 -20 -23 3 

Summa intäkter -929 -500 -609 109 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 35 0 0 0 

Personalkostnader 4 518 5 073 4 423 650 

Övriga kostnader 2 708 2 122 2 022 100 

Interna kostnader 3 964 4 169 4 062 107 

Summa kostnader 11 225 11 364 10 507 857 

Resultat 10 296 10 864 9 898 966 

Nettoresultatet avviker från budget med 966 tkr. 

Personalkostnader understiger budget p.g.a. vakanser.  

DRIFTREDOVISNING 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Personalkontor 10 296 10 864 9 898 966 

Summa 10 296 10 864 9 898 966 

Personalkontoret lämnar ett överskott för 2015 på 
grund av vakanser under året. Rekryteringar är slut-
förda och vakanserna tillträds under våren 2016. 

Implementering av mer användarvänligt statistikpro-
gram till lönesystemet har senarelagts, vilket medfört 
överskott för licensavgifter och utbildningskostnader 
för detsamma. 

INVESTERINGAR 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Inkomster - - - - 

Utgifter - - - - 

Summa - - - - 

Kontoret 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: Personalkontoret 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: Personalkontoret saknar mål och indikatorer för 
perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen ska-
dor/olycksfall/brott minskar till 50 % av 
totalt antal registreringar samt att sjukfrånva-
ron understiger 5 %. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet genom att alla 
medarbetare anställda mer än ett år har minst 
ett medarbetarsamtal med sin chef.  

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal 
tillsvidareanställningar som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 
eller färre.  
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KOMMENTAR: Det nya tillbudsrapporteringssystemet LISA har ökat 
antal registreringar till det dubbla. Andelen skador/olycksfall/brott 
utgör 67 % av totalt antal. 

Sjukfrånvaron för 2015 är 5,2 % för Ks verksamheter. Det är en ökning 
med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Medicinska besvär 
utgör 55 % av frånvaron. Därefter kommer besvär med rörlighet och 
sedan psykosociala besvär (14 % varav hälften angivit stress som 
sjukdomsorsak).  

I årlig avstämning med fackliga organisationer efter löneöversyn fram-
går att medarbetarsamtal genomförts. 

Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida 
under 2015 är fem. 

Framtiden 
Samarbete med andra kommuner fortsätter och utö-
kas när det gäller framtida kompetensbehov: kompe-
tensutveckling för nuvarande medarbetare, utveckling 
och marknadsföring av arbetsgivarvarumärke samt 
långsiktig planering av kompetens. 

Skapa kontakter med högskolor, universitet – delta i 
mässor och arbetsmarknadsdagar, hantera praktik 
och platser för studerandemedarbetare samt mark-
nadsföra och vara ambassadörer för arbetsgivaren 
Sala kommun. 

Bidra i arbetet för ökad jämställdhet och önskad 
sysselsättningsgrad. 

Förbättra systematisk och organisatorisk arbetsmiljö, 
åtgärder för ökad hälsa och delaktighet. 

Ökad användning av moderna it-stöd för effektivise-
ring, samordning och kvalitetshöjning. 

Förbättrad intern och extern dialog – söka goda  
exempel - för optimering av gemensamma processer 
och intern samverkan samt med medborgare och 
andra intressenter.  

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Verksamhetsmått 
(Ks verksamheter) 

   

Antal anställda tsv1 327 328 2632 

Antal anställda visstid1 54 47 10 

Sjukfrånvaro % 3,4 % 3,2 % 5,2 

    

 

                                                             
1  Kultur- och fritidskontor ingår inte från och med 2015. 
2 Omorganisation 2015-01-01. Siffran anger årsarbetare (antal personer är 296). 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
KOMM UN ST YREL SEN /Pe r s ona l kon tor et s  i nd ik ato re r 
 

 

 

                                                           
1 Siffrorna gäller hela Sala kommun. 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Andelen skador/ olycksfall/brott 
minskar till 50 % av totalt antal 
registreringar 

67 % 67,4 % 66 % 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron understiger 5 %1 5,6 5,3 % 4,9 % 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Alla medarbetare anställda mer 
än ett år ska ha minst ett 
medarbetarsamtal med sin chef 

   

Tydligt och bra 
ledarskap 

Antal tillsvidareanställningar 
som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver 
hälsoorsak) är 5 eller mindre. 
Ny indikator from 2015. 
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