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Kommunstyrelsen 
Kommunchef 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 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 förordningar följs och att medlen används på ett 
ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthå Ils. 

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 arbetslöshetsnämnd. 

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

ORGANISATION 

Verksamheten kommunchef består förutom kommunchef av krisberedskap, näringsliv samt säkerhetsansvar. Till kommun
chefen finns även knutet en utredartjänst samt projektledare för beslutsstödsystem. Kommunens krisberedskapsansvar är 
från och med 2016 flyttat till kommunchef för att betona den kommuncentrala betydelsen av arbetet. Detsamma gäller 

säkerhetsansvaret, i praktiken fullgörs säkerhetsfunktionen av en av cheferna inom räddningstjänsten. Näringslivsansvaret 
fördelas mellan den operativa nivån som fullgörs av Företagarcentrum samt den strategiska nivån som fullgörs av kommun
chef. 

Verksa111het 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Den ram som tilldelats fungerar för nuvarande verksamhetsnivå. Inför 2017 ska avtalet med Företagarcentrum skrivas om 
varför det är en osäkerhetsfaktor. En ökning av kostnaden för avtalet ryms inte inom ram. 

När det gäller säkerhetsansvaret och krisberedskapen påverkar omvärldsförändringar snabbt och mycket konkret. Det 
diskuteras på nationell nivå om att åter införa ett totalförsvar. Vilka konsekvenser det blir för den kommunala verksamhet
en är i dagsläget okänt, men sannolikt kommer det att innebära ett vidgat ansvarsområde. Det går inte att uppskatta plan
periodens behov av ökade resurser för krisberedskap och säkerhetsarbetet i kommunen, dock behöver det finnas en 
lyhördhet för att kommunen kan behöva tillskjuta medel för att upprätthålla en godtagbar nivå. 

Hösten 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige kraftigt. I Sala öppnades ett asylboende på stadshotellet. Antalet ensam
kommande flyktingbarn i kommunen ökade även det vilket krävde snabbt ökad volym på verksamheter inom skolan, 
överförmynderiet, kultur och fritid samt vård och omsorg. För att förebygga konflikter och social oro i samhället startades 
en projektverksamhet som gett mycket goda resultat. Likaså inrättades en tidsbegränsad resurs för att samordna det 
kommunövergripande arbetet avseende flyktingsituationen. För planperioden 2017-2019 finns det inget ekonomiskt 
utrymme för att fortsätta finansiera denna verksamhet. Sammanlagt beräknas det kommunövergripande flyktingarbetet 
kosta ca 2 mkr för 2016. 

Region Västmanland startar 1/1 2017. Bildandet av regionen kommer innebära merarbete jämfört med idag för berörda 
förtroendevalda och tjänstemän. Det är svårt att uppskatta exakt tids-/resursåtgång. Berednings- och beslutsprocesserna 
kommer ta resurser i anspråk i samtliga kommuner i länet. De regionala utvecklingsfrågorna har fram till 31/12 2016 legat 
inom länsstyrelsens ansvar. De resurser som finns på länsstyrelsen och i viss mån på VKL kommer överföras till landstinget. 
Skillnaden kommer bli tydlig då de istället ska hanteras inom regionen/nuvarande landstinget och där den regionala strate
giska beredningen kommer ha en betydande roll. 

4 (8) 



5 (8) 

Kommunstyrelsen 

Kommunchef 

Sala kommun har en i många stycken väl fungerande operativ verksamhet. De olika kontoren har resurser för att utföra sina 
uppdrag med stöd och service till kommunens invånare. På kommunövergripande och strategisk nivå är det en stor brist i 
resurser. Det finns inte resurser eller kompetens för att arbeta kommunövergripande med centrala frågor som arbetsmark
nad, trygghet och brottsförebyggande frågor, digitala frågor, jämställdhet, EU-samordning, klimat-, miljö och energifrågor. 
Det saknas även utrymme för att på kommunövergripande nivå arbeta tillräckligt med tillväxtfrågor. 

I dagsläget försöker förvaltningen efter bästa förmåga svara upp mot de mest akuta behoven. Men det finns inte utrymme 
för att med ett helhetsperspektiv arbeta strategiskt med att stödja och leda utvecklingen av Sala kommun så att vision och 
mål kan förverkligas. Konsekvensen av detta kommer bli tydlig under planperioden. Om organisationen inte har resurser för 
att hantera strategiska framtidsfrågor kommer Sala kommuns utveckling att påverkas negativt och möjligheterna till 
helhetsperspektiv och samarbete internt försvagas. Det är svårt att uppskatta det exakta behovet eftersom det beroende 
på personlig kompetens kan vara möjligt att kombinera olika ansvarsområden. Men en utgångspunkt är att det behöver 
tillföras 2 mkr. 

Dessa kommunövergripande arbetsområden utförs inte enbart inom ramen för verksamheten "kommunchef". Det finns 
många kopplingar till personalkontor, ekonomikontor samt medborgarkontor. l budgetmaterialet för dessa kontor återfinns 
beskrivningar om de möjligheter man har att bedriva såväl operativt arbete som stöd och service till medborgare och den 
interna organisationen som de svårigheter man ser att bedriva en verksamhet som aktivt stödjer och utvecklar kommunen 
utifrån politiska uppdrag, inte minst vision och mål. 

Likaså bedöms det inte finnas resurser i att genomföra beslutade projekt som "Sala 400 år", förverkligande av 
CEMR-deklarationen eller rätten till heltid. Det finns även en önskan om att genomföra SKLs projekt om näringslivsfrågor 
"Förenkla helt enkelt". Själva projektkostnaden till SKL kan inrymmas inom ram, men den tid (och därmed kostnader) som 
kommer tas i anspråk för medarbetare och förtroendevalda är inte möjlig att till fullo inrymmas i ramen. 

När det gäller CEMR-deklarationen har en förstudie gjorts. För att genomföra ett arbete som ger effekt över tid både internt 
och externt gentemot medborgare kommer mellan 3-4 mkr krävas per år för att på en period av 3-5 år arbeta igenom hela 
kommunen, samtliga verksamheter och alla delar som ger service och stöd till kommunens invånare. För att ett projekt ska 
ge beständig effekt behövs resurser att göra ett gediget arbete så att det kan implementeras i ordinarie verksamhet. När 
projektet väl har implementerats i det dagliga arbetet och i organisationens kultur kan de extra resurserna fasas ut. 
Projekten kring "Sala 400 år" och rätten till heltid bedöms inte behöva lika stora resurser. Men det finns inte utrymme i den 
verksamhet som ramen medger för att driva några större projekt över huvud taget. Om CEMR-proJektet kan förverkligas 
kommer hela den kommunala organisation ha en modell och verktyg för strukturerat förändringsarbete som är tillämpbart 
på många andra områden. 

EKONOMI 

Resultaträknin9. och ekonomisk analr.s 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Externa intäkter -113 -768 -908 -908 -908 

Interna intäkter -1 -3 -3 

105 105 

Personalkostnader 2140 3 633 3 539 3 622 3 709 

Övriga kostnader 4663 5 032 5577 5798 5 968 

Interna kostnader 229 217 232 225 214 
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Driftredovisning 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunchef 

Civilt försvar 

7020 9003 8461 8746 8983 

0 81 93 

Investeringar 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster 

Utgifter 

Kommentar: Kontoret har inga investeringar. 

Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Arbeta för att skapa ett lokalt Krishanteringsråd. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

102 

6(8) 
Kommunstyrelsen 
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KOMMENTAR Ett lokalt krishanteringsråd ska vara sammansatt av kommunala representanter tillsammans med närings
livsrepresentanter och företrädare från den ideella sektorn. Ett krishanteringsråd bedöms vara en mycket viktig resurs 

oavsett karaktär på kris då olika delar av samhället snabbt kan samordnas och stödja varandra. 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DElAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: lYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

Resultatanalys 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Antal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

7 (8) 

7 (8) 
Kommunstyrelsen 

Kommunchef 



BUDGETFÖRSLAG 2017-2019 
KOMMUNSTVRELSEN/KOMMUNCHEF 

ANTAGEN§ X [ XXXX-XX-XX [ DIARIENUMMER 20XX/XXX 
SALA KOMMUN 

Växel: 0224-74 70 00 I E-post: kommun.info@sala.se I Postadress: Box 304, 733 25 Sala 

~SALA 
~ KOMMUN 



Bilaga KS 2016/106/2 

~SALA 
~ KOMMUN 

Sl\l/t 1< 0 MivltJM 
J<ommunstyre/sens förvaltning 

lnk. -05- 2 5 

BUDGETFÖRSLAG 2017-2019 

Kommunstyrelsen 
Medborgarkontor 



INNEHÅLL 

3 (8) 
Kommunstyrelsen 
Medborgarkontor 

KOMMUNSTYRELSEN MEDBORGARKONTOR ............................................................................................................. 4 

Verksamhetsansvar .................................................................................................................................................. 4 

Uppdrag ............................................................................................................................................................ 4 

Organisation ...................................................................................................................................................... 4 

Verksamhet 2017-2019 ............................................................................................................................................ 4 

Konsekvenser och prioriteringar ........................................................................................................................ 4 

Ekonomi ............................................................................................................................................................. 5 

Mål och indikatorer .................................................................................................................................................. 6 

Perspektiv Hållbart samhälle ............................................................................................................................. 6 

Perspektiv Medborgare ..................................................................................................................................... 6 

Perspektiv Medarbetare .................................................................................................................................... 7 

Resultatanalys ......................................................................................................................................................... 7 

Verksamhetsfakta/nycke /ta I .......... , ......................... , .................. , ....... , , ............................................................. 7 

3 (8) 



KOMMUNSTYRELSEN 
MEDBORGARKONTOR 

Verksarnhetsansvar 

UPPDRAG 

4 (8) 
Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 

inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 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 förordningar följs och att medlen används på ett 

ändamålsenligt 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 arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

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

ORGANISATION 

Medborgarkontoret ingår i kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för administration, juridik, information 
och IT. Centrala verksamheter som ansvarar för både externa och interna funktioner. 

Den externa servicen till kommunens invånare innehåller offentligt medborgarkontor, kontaktcenter, turistinformation och 

kommunhusets reception. Även funktioner för information och marknadskommunikation, samhällsvägledning, konsument
och skuldrådgivning, överförmyndarhandläggning och kommunarkiv ingår i kontorets uppdrag. 

Den interna servicen innehåller centrala funktioner för administration, it, kontorsservice och juridik. 

Medborgarkontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och utbudet av service och tjänster utifrån att det 
ska bli enklare, tydligare, effektivare och mer medborgarvänligt. 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Medborgarkontoret har med befintliga resurser en fungerande basverksamhet men har svårigheter att möta hastigt upp
komna behov och att leverera support och service ute i verksamheterna på ett önskvärt sätt. Resurserna räcker inte heller 
till för att driva utvecklings- och förändringsarbete i den takt som den nya digitaliserade tiden kräver. Personalsituationen är 

ansträngd inom kontoret och behöver förstärkas för att kunna möta de behov som finns för den kommande planperioden. 
Utifrån ramen i budgetdirektivet saknas det resurser och medel utöver basverksam het för ett antal områden/aktiviteter: 

Budget saknas för va I till Riksdag- Kommun och Landsting 2018, (beräknad kostnad 600 tkr), samt för EU-valet 2019, 

(beräknad kostnad 600 tkr). Budget saknas även för nyvaldutbildning 2019, (beräknad kostnad 200 tkr). 

Med anledning av fördyrad upphandling för datakommunikation kommer budgeten att överskridas för datakommunikation. 
Konsekvensen är att vi endera behöver minska personal eller öka kostnaden för datorer som vi idag debiterar 165-200 kr 

per månad. Då personaltätheten idag är på ett absolut minimum så är det svårt att se det som etta lternativ. Konsekvensen 
av att minska personalen innebär att vi inte kan hålla den servicenivå som vi har idag. Vi sätter informationssäkerhets
arbetet i fara och vi får svårt att hantera beredskap i kris eller extraordinära händelser. 

Med anledning av ökat administrativt stöd till upphandlingsfunktionen på 50 %, utan tilldelad resurs blir en konsekvens att 
någon annan service uteblir/försämras. Påminnelser, krav från leverantörer, hantering av felaktiga fakturor, makulering och 
ändring av moms osv. får återgå till ekonomikontoret. Mindre ekonomiska utredningar som idag görs åt tex tekniska 

kontoret hänvisas till ekonomikontoret. 50 % tjänst= 240 tkr {för att kunna behålla den service som tillhandahålls idag). 
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Kommunikatör för att utveckla den externa kommunikationen med proaktivt pressarbete, utveckling av innehåll på externa 
webben och i sociala medier och i större utsträckning ge support till verksamheterna i kommunikationsfrågor samt att 
stötta med medieträning och kommunikativt ledningsstöd. Beräknad kostnad 600 tkr. 

En IT-strategisk tjänst för samordning och framtids tänk i kommunen behöver inrättas. Kompetensen sa knas idag vilket 
innebär att inköp av system inte har koordinerats på ett genomtänkt sätt och kostnader har blivit högre än nödvändigt. 
Ett långsiktigt och strategisk tänk kring IT-frågor är centralt i en växande kommun. 

Kontaktcentermedarbetare för att öka kapaciteten att leverera en mer omfattande service och fler tjänster till medborgare 
och besökare. Det skulle också öka utvecklingstakten för det offentliga medborgarkontoret och kontaktcenter där ett större 
mått av enklare handläggning skulle kunna hanteras för att avlasta verksamheterna i större utsträckning, till det kommer en 
minskad sårbarhet vid toppar och extraordinära händelser. Beräknad kostnad är 400 tkr. 

Vaktmästartjänst/kontorssupport som kan hantera service vad gäller lokaler, konferensrum, Gyllene freden, interna flyttar, 
kontors- och sanitetsbeställningar m.m. Behovet finns i såväl Rådhuset som vid Rådhusgatan. Beräknad kostnad 400 tkr. 

Om den digitala utvecklingen ska ge önskvärt resultat för våra medborgare och medarbetare måste grunden läggas i att ha 
ordning på våra dokument utifrån ett rättssäkert perspektiv. Samordning av kommunen verksamheter och system saknas 
idag och kostnader tenderar att öka i onödan. Arbetet som ska leda till bland annat ett e-arkiv är krävande i både kunskap 
och tid. Beräknad personell kostnad 500 tkr, kostnad för teknik är inte medräknad. 

Driftskostnader för systemunderhåll och interna IT-kostnader ökar konstant (främst licenser och serviceavtal) och en utökad 
budget med ca 300 tkr behövs. Att säga upp licenser innebär att vi inte kan serva verksamheterna med servrar. Utan ser
viceavtal sätts informationssäkerhetsarbetet i risk och vi får svårt att hantera beredskap i kris eller extraordinära händelser. 

EKONOMI 

Resu/taträknln,tJ. och ekonomisk analJ:_s 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Externa intäkter -2 364 -1921 -1884 -1890 -1865 

Interna intäkter -5 737 -4 404 -4191 -4 226 -4 293 

IMMM 
Köp av verksamhet, bidrag 7 636 7 383 5 305 5 334 5 357 

Personalkostnader 21889 22 738 23 204 23 836 24441 

Övriga kostnader 14456 11564 10784 11178 11401 

Interna kostnader 2846 2 762 3480 3 567 3 628 

DriflredovtsninlJ. 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Mbk övergripande 14 584 13 630 12 099 12 464 12 609 

Administrativ enhet 8 553 9 295 8 445 8 816 9189 

Juridisk enhet 1298 1338 1358 1400 1434 

lnformationsenhet 7 539 8087 8892 9 061 9 218 

It-enhet 6 751 5 772 5 904 6 058 6 219 

Kommentar: Fr. o. m 2017 kommer Kontaktcenter att tillhöra informationsenheten istället för administrativa enheten. 
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Investeringar 

Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster O O O O 0 

Utgifter 1812 775 775 775 775 
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Kommentar: Behovet av IT-investeringar under 2017 är 1620 tkr och för 2018 1575 tkr. Behov finns att byta ut nuvarande 
SAN {Storage Area Network) under 2017 och vår virtuella server behöver förstärkas med två nya servrar. SAN har till uppgift 
att distribuera och lagra data och är ett gemensamt lagringsutrymme där nästan alla våra databaser och filer lagras. Saknas 
utrymme för bytet kommer IT-enheten att under 2017 bli tvungna att använda det beviljade investeringsmedlen om 775 tkr 
till att byta SAN:et utan att utöka lagringsutrymmet. Konsekvenserna blir då att begränsningar måste införas av hur mycket 
användare och system får spara. Då vi inte kommer att ha medel för att byta ut servrar i vårt VMware-kluster så kommer 
det att bli fråga om att omfördela resurser mellan servrarna. Det innebär att vissa system kan bli trögare med resultat som 
längre svarstider. Användarna kommer naturligtvis att bli påverkade av detta och får en tröghet i de system som berörs 
vilket innebär att de kommer att arbeta ineffektivt. 

Mål och indikatorer 
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 I/Fokus'\ ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR: 
Aktiviteter: 
Fortsatt arbete med e-strategiskt program och handlingsprogram före-förvaltning. 

Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika informations- och marknadsa ktiviteter samt arrangemang för nya 
svenska medborgare, nya invånare och befintliga medborgare. 

Målgruppsinriktad kommunikation mot in flyttare och exploatörer för att bidra till ökad inflyttning till Sala. 

Medverka med övriga kontor med att bygga ett stomnät på landsbygden för bredband. 

Utveckling av infrastrukturen för IT i både tätort och landsbygd. Lättillgänglig information och service via hemsida, Kon
taktcenter och offentligt medborgarkontor. 

Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar IT. Energirådgivning till företag och privat
personer. Bidra till att stödja verksamheternas utveckling av e-tjänster. 

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 MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan. 
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Aktiviteter: I samverkan med Demokratiberedningen utreda hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas. 

I samverkan med övriga verksamheter fortsätta utveckla Medborgarkontoret och Kontaktcenter till att bli huvudvägen in i 
kommunen med direkt handläggning och service eller hänvisning till rätt handläggare för de flesta medborgarärenden. 

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och 

e-tjänster på den externa webbplatsen sala.se i samarbete med verksamheterna. 

Utveckla arbetet med felanmälan, frågor och synpunkter via hemsidan, mobil applikation för smartphones, soda la medier, 

Kontaktcenter eller besök på Medborgarkontoret. 

Bidra till bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar uppkoppling i samråd med övriga kontor. 

Utveckla möjligheter för medborgarna att enkelt få tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik. 

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: 
Aktiviteter: Lansera ett nytt intranät som kan bidra till medarbetarnas delaktighet och kunskap om organisationen samt 

underlätta och skapa trygghet genom tydliga informationsvägar. 

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal, samt till bra balans mellan arbetsliv och fritid. 

Avstämningsmöten inom respektive enhet samt övriga formella möten som ingår i en förvaltningsorganisation. Ett öppet 
och tillåtande klimat som bygger på förtroende. 

Chefsgruppen träffas varannan vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker 

dels arbetsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per månad. 

Resultatanalys 
En konsekvens av den kostnadshöjning för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare upphandlingen som 
genomfördes tillsammans med Sala bostäder gör att IT-enheten bär på ett underskott. Avtalet kom att träda ikraft under 

2014 och någon ökning i IT-enhetens budget är sedan dess inte gjord. 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKEL TAL 

Antal 
Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsarbetare 37,58 38,68 38,37 37,64* 40 42 45 

Antal unika besök sala.se 203.702 336.413 264.409 280.000 300.000 320.000 350.000 
Antal samtal till kontaktcenter 0224- 59.113 48.372 45.379 46.000 48.000 50.000 53.000 
747000 (ej Auto-Attendent) 
Antal samtal direkt hanterade av 66% 72% 73% 75% 77% 80% 85% 
kanta ktcenter (utan vidareförmedling) 

Andel samtal till kontaktcenter som 49% 50% 54% 55% 58% 62 % 65% 
besvarats inom 10 sek. 

Antal nybesök budget- o skuldrädg. 104 115 141 170 180 190 200 

*fram till april 2016 
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4(10) 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 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 förordningar följs och att medlen används på ett 
ändamålsenligt 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 arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

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

ORGANISATION 

Inom Samhällsbyggnadskontoret finns tre enheter: 

• Planerings- och utvecklingsenhet 

• Byggenhet 

• Miljöenhet 

Planerings- och utvecklingsenheten har 11 personer anställda. Enheten sköter översiktlig och detaljerad samhällsplanering 
och markfrågor samt kollektivtrafikplanering och myndighetshantering av skolskjuts och färdtjänst. 

Byggenheten har 12 personer anställda. På byggenheten hanteras ärenden om bygglov, förhandsbesked och anmälnings
ärenden samt ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Rådgivning till medborgare och företagare är en viktig uppgift. 

Miljöenheten har 16 personer anställda inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, enskilda avlopp, naturvård samt 
alkoholtillsyn. Enheten bedriver tillsyn och kontroll av miljöfarliga verksamheter samt livsmedelshantering inom kommu
nen. 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Den låga uppräkningen och de ökade kostnaderna för transporter innebär att tidigare överskott på transporter nu inte 
kommer att uppstå på samma sätt som tidigare år. 

Förväntningarna på mer utförda långsiktiga planarbeten tex Norrmalm gör att i första hand behovet av en ny tjänst som 
markhandläggare finns. Behovet täcks genom omfördelning av resurser inom plan och utvecklingsenheten från plan {över
siktsplan) till mark. 

Ett övervägande bör göras när det gäller budget och ansvar för skolskjutsplanering om möjligheten att föra över verksam
heten till Barn och utbildningskontoret. Ansvaret för kollektivtrafikfrågor och budget för detta bör kvarstå liksom handlägg
ning av enskilda tillstånd för skolskjuts och färdtjänst enligt lagar och riktlinjer. 
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EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Köp av verksamhet, bidrag 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 

Interna kostnader 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

-13 625 -13 070 -13 662 -13 961 -14 222 

-1059 -1516 -1611 -1660 -1696 

19 341 

38 714 

2 382 

22 809 

25 434 

2139 

24169 

24998 

2171 

24 766 

25 859 

2 236 

25 375 

26 411 

2 288 
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Kommunstyrelsen 

Sam hällsbyggnadskontor 

Kommentar: Förväntningarna på mer utförda långsiktiga planarbeten tex Norrmalm gör att i första hand behovet av en ny 
tjänst som markhandläggare finns. Behovet täcks genom omfördelning av resurser inom plan och utvecklingsenheten från 
plan (översiktsplan) till mark. 

Drif!.redovisning_ 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Sbk övergripande 2 536 2 320 2 295 2 294 2 300 

Planenhet 42 343 49160 50 315 51963 53175 

Byggen het 6 916 6076 6 065 6130 6 209 

Miljöenhet 2 621 3 234 3 435 3 586 3 760 

i"iP' 1ft 
Investerin11.ar 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster -2 537 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Utgifter 5 859 28 300 3 300 3 300 3 300 

Kommentar: Investeringar i ett kommunägt stomnät för bredband ska utföras av Sala Heby Energi AB som för närvarande 
förbereder frågan. 

Strategiska markförvärv på Norrmalm bör startas under perioden för att ha beredskap att uppfylla behovet för framtida 
bostadsförsörjning. Budget för detta ska finnas 2017-2019 med ca 10 000 tkr per år. Planeringen för Norrmalm har i sin tur 
stor strategisk betydelse för motiven till Trafikverkets genomförande av planskild korsning och bangårdsombyggnad i Sala. 
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Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och 
näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter. 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kom
munerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antal resor med kollektivtrafik ökar. 

KOMMENTAR: 
Aktiviteter: 
Genomförande av den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad med nya detaljplaner för bostäder och verksamheter pågår. ldE!täv
ling över Silvervallen och östra kvarteren har genomförts och detaljplan som följer tävlingsresultatet är på samråd. Byggstart för gator, 
park och kvartersbebyggelse kan starta när detaljplanen beräknas vinna laga kraft vinter 2017. Detaljplan för nya bostäder pågår också i 
bland annat Ängs hagen, Kv. Disponenten, Stampers, med flera. 

Markförvärv på kort och lång sikt för tillskapande av fler bostäder och företagsetableringar i första hand på Norrmalm. 

Branschträffar med företag i samarbete med Företagarcentrum ska fortsätta. 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ska följas upp med detalJplanearbete i samarbete med Tekniska kontoret och Trafikverket. 

Bredbandsstrategi för utbyggnad i hela Sala kommun till 2020 arbetas fram i samarbete med Sala Heby Energi AB. 

Förbättringar av kollektivtrafiken i hela kommunen genom långsiktigt arbete för utökad turtäthet i tågtrafiken samt busstrafiken. Ut
veckling av linjedragning och busshållplatser och annan infrastruktur. 

Vård- och omsorgsboende inom Östra kvarteren ska tillskapas i samband med detaljplanearbetet. 

Genom idE!tävlingen på Östra kvarteren finns möjligheter för ett attraktivt boende nära centrum med god service och ett rikligt utbud av 
mötesplatser i bland annat en ny stadsdelspark för människor med olika bakgrund och mellan generationer. 

Områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, t.ex. Måns-Ols, Åkra och Lärkans Sportfält ska utvecklas i samarbete med Tekniska 
kontoret. 

Arbete med utveckling av trafiksäkerhet, funktion och gestaltning vid busshållplatser. 

Arbete med en ny detaljplan för utökad vårdcentral och rehabiliteringvård vid Lasarettet fortsätter. 

Verksamhetsplanen för miljöenheten ska utformas med miljömålen och folkhälsomålen som grund. 

Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen ska fortsätta. 

översiktsplanen för hela kommunen ska samordna kommunens arbete med mål, riktlinjer och strategier för ett tiotal ämnesområden 
och orter på landsbygden som alla innefattar olika typer av miljöfrågor. 

Ett arbete med kulturmiljöprogram för Sala kommun med underlag i en totalinventering av byggnader på landsbygden pågår i samar
bete med Västmanlands läns museum och länsstyrelsen i Västmanland. 

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 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och 

service i verksamheten ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel {planerade kontroller/utfall), 

när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, 

när minst 80 % av utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden samt när 
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planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

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

KOMMENTAR: 
Aktiviteter: 
Deltagande i Salas monter på Bygga Bo-mässan som samordnas av medborgarkontoret. 
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Kommunstyrelsen 

Sam hä Ils byggnad sko ntor 

Fortsatt nuvarande bygglovsrådgivningstelefon {tid 13.00-15.30) och möjlighet till spontanbesök hela dagarna. Möjlighet att boka 

bygglovsrådgivning via Internet. 

Bibehålla hög kvalitet och samsyn genom bygglovgruppens ärendehantering (jämn arbetsbelastning och att ärendena går till lämp

lig handläggare) och därefter handläggning av utsedd handläggare/kontaktperson. 

Bekräftelsebrev med kontaktpersonuppgifter skickas ut inom fem dagar efter inkommet ärende (undantag om kontaktperson 
bedöms svara tidigare). 

Bygglovinformationsträffar i Heby och Sala inklusive väginformationsskyltar under våren. 

Livsmedelsgruppen lämnar ett särskilt informationskort efter besök, samt har ett upplägg med innegrupp/utegrupp för effektiv 

ärendehantering och att handläggare är tillgängliga för allmänheten. 

Inom ramen för översiktsplan ska inlämnat material från Salas skolor ställas samman och följas upp med möten mellan politiker, 

barn och ungdomar. 

Särskilda möten med föreningar som till exempel bygdeföreningar, pensionärsråd och handikappråd hålls i samband med samråd 

och utställning av översiktsplan. 

Resultatet av enkät i översiktsplanen ska återspeglas med förslag till åtgärder i samrådsförslaget. 

Kontakt med allmänheten och lokalpressen i möten, telefon och mail ska skötas med god tillgänglighet samt professionellt och 
vänligt bemötande. 

Följa förändringar i rättstillämpningen och fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och bemötande för att garantera god service 

och likabehandling. 

Ansökningar om planbesked ska hanteras enligt plan~ och bygglagen och genomförbara planbeställningar ska hanteras efterhand 
de inkommer. 

Planprojekt drivs i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer. Möten med allmänheten i samråd 

ska präglas av intresse att lyssna på synpunkter och kunskaper från allmänheten. 

Intresseförfrågan om bredband till alla hushåll ska analyseras och följas upp i samarbetet med Sala Heby Energi AB. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UlVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 
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KOMMENTAR: 
Aktiviteter 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Kontorets enheter arbetar fram årliga planer för genomförande och utveckling av verksamheterna vilket även inkluderar 
förbättringsaktiviteter utifrån medarbetarenkät, skyddsrond och statistik från arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro. 

Möjlighet till inflytande över arbetets planering sker regelbundet via individuella samtal, på enhetsmöten och arbetsplats
träffar. 

Tydlighet i ansvarsfördelning och rutiner genom kvalitetsledningsarbete i det vardagliga arbetet ger förutsättningar för god 
och rättssäker verksamhet. 

Studiebesök, gemensamt deltagande i konferens och nätverksarbete med kommuner som har liknande arbetsuppgifter 
ingår som stimulans till fortbildning inom stadsbyggnadsområdet och planeringsområdet. 

Resultatanalys 
Antal bostadsanpassningsärenden ökar vilket 2015 gav ett underskott med 1,8 mkr. 1 april var helårsprognosen för 2016 ett 
underskott med 200 tkr. 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKEL TAL 

Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan 
Antal 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

livsmedelskontrollen genomförs för att 320/325 301/315 255/310 365/310 310/310 310/310 310/310 
ge säkra livsmedel (Utfall/planerade (82%) (96%) (82%) (118%) (100%) (100%) (100%) 
kontroller) 

Miljöskydds planerade inspektioner-
38/38 32/38 38/38 

39/39 39/39 39/39 39/39 
Utfall 

Hälsoskydd -ärendebalans 215 190 179 190 190 190 190 

Antal detaljplaner som vunnit laga 
4 5 5 5 5 

kraft 
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KOMMUNSTYRELSEN 
TEKNISKT KONTOR 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 
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Kommunstyrelsen 

Tekniskt kontor 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 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 förordningar följs och att medlen används på ett 
ändamålsenligt 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 arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

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

ORGANISATION 

Tekniska kontoret bedriver verksamhet inom en stor mängd enheter som Salaborna dagligen använder. Kontoret ansvarar 
exempelvis för allt från vattenförsörjning och sophämtning till belysningar på allmänna platser. Till kontorets ansvarsområ
den hör även skötsel av parker, skog, gator, gång- och cykelvägar. Kontoret bygger om, bygger nytt och bygger till kommu
nala fastigheter samt lagar maten till skolor, förskolor och äldreomsorgen. 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

I de underlag som hartagit fram för perioden 2017-2019, så har Tekniska kontoret för 2017 fått en uppräkning med 1,5 % 
jämfört med budget för 2016. Planen för 2018-2019 är sedan en uppräkning på 3% för 2018 och 2,3 % för 2019. Budgetupp
räkningen gäller för de verksamheter som inte är intäkts- eller taxefinansierade, såsom Måltidsenheten, Fastighetsenheten, 
Teknisk service och VA-verksamheten. De verksamheter som idag hyr lokaler och köper mat av det Tekniska kontoret har 
även fått en uppräkning med olika procentsatser och tekniska kontoret förutsätter därför att en uppräkning avseende hyra, 
måltider och bilar med mera, kan göras med dessa procentsatser. 

En uppräkning med 1,5 % täcker inte de tänkta lönekostnadsuppräkningarna för 2017 och täcker eventuellt inte heller en 
generell uppräkning av priser på varor och tjänster som kommunen beställer från externa leverantörer. Detta kommer att 
medföra en effektivisering av alla verksamheter samt även kräva att vissa kvalitetsnivåer kommer att behöva sänkas. Exakt 
vilka följder detta kommer att få för de verksamheter, som inte är intäkts- eller taxefinansierade, är svåra att sia om i dags
läget. 

För att Tekniska kontoret och i synnerhet Samhällstekniska enheten och Gata/Park, ska kunna jobba mot visionen att kom
munen ska ha passerat 25 000 medborgare år 2024 krävs förändringar i organisationerna. Bemanningen måste förstärkas 
exempelvis genom att hyra in eller att anställa fler projektörer och tänkbara projektsamordnare/projektledare samt anläg
gare. Nuvarande bemanning för att hantera trafikfrågor i detaljplaner och åtgärdsvalsstudier kommer inte heller att räcka 
till, vilket också måste ses över i tänkt omorganisation och mer resurser till detta måste till. Realistisk budgetförstärkning för 
personalkostnader 2017 och framåt till befintlig driftram torde vara 850 tkr för verksamheten Teknisk planering, 200 tkr för 
Gruvans vattensystem och 150 tkr för Trafik. Konsekvenserna om dessa ekonomiska medel inte tillsätts som utökad drift
ram för Teknisk planering, Gruvans vattensystem och Trafik, kommer att vara att genomförande och antal av detaljplaner, 
och andra utredningar inte möjliggöres i den takt som efterfrågas. Kommunala lediga tomter, som har den infrastruktur 
som krävs för byggnation och boende, kommer inte att kunna erbjudas till försäljning. Kommunen kommer inte heller att 
kunna möta upp i en organisation för att tillsammans arbeta med Trafikverket i åtgärdsvalsstudier och lokala åtgärder. 
Ställer inte kommunen upp med en organisation, kanske också intresset för genomförande av åtgärdsvalsstudier svalnar. 
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Andra konsekvenser kommer att bli att lagkrav för och legalisering av gruvans vattensystem inte kommer att uppfyllas. Att 
uppfylla lagkraven har kommunen som dammägare ett strikt ansvar för. Närmast i tiden att utföra är en konsekvensutred
ning och sedan legalisering av gruvans vattensystem. Kommunen måste också framgent arbeta än mer fokuserat på drift 
och underhåll för Gruvans vattensystem, likväl som underlag för framtida åtgärder, för att bygga upp en hållbar verksamhet 
med fokus på dammsäkerhet. Önskar kommunen dessutom att boende/byggnation, ex. Måns Ols, möjliggöres i direkt 
närhet till kommunens klass 1 dammar, krävs dessutom mer och tydligare arbete med utredningsmaterial. Om verksamhet
en inte får medel för detta arbete, kommer ett beslut ombyggnation vid klass 1 dammar att vara mycket svårt att verk
ställa. Detta för att verksamheten inte vill riskera att åsidosätta, även där, krav på säkerhet och riskera dammhaveri vid 
eventuell byggnation, vilket skulle kunna få förödande samhälleliga konsekvenser med risk för människors liv och hälsa. 

För driften för gruvans vattensystem finns behov av att öka driftramen 2017 med 500 tkr med anledning av att driftåtgärder 
finansierats av 500 tkr i bidragsmedel tidigare, medel som nu inte finns längre. Kapitaltjänstkostnaderna för år 2017 ökar 
med 96 tkr, men totalt för verksamheten blir enbart en ökning i ram 56 tkr, så inte ens kapitaltjänstkostnadsökningen kan 
finansieras av den lilla ökning i ram som tilldelats. Behoven framöver i investeringar genererar ökade behov av intäkter i 
driftramen för att ta höjd för kapitaltjänstkostnaderna. 2017 behövs 10 tkr mer i ram, 2018 52 tkr och 2019172 tkr. Till
skjuts inte dessa mede I i ramen kommer inte heller investeringarna att kunna utföras, då resterande pengar måste finnas 
för drift och personal, vilka redan har drabbats av nedskärningar. Se stycke ovan för nämnda konsekvenser om arbetet med 
säkerhetshöjande och laguppfyllande åtgärder inte utförs. 

Totalt sett för Samhällstekniska enheten måste budgeten skäras ner för personalkostnader med 200 tkr 2017 och övriga 
kostnader med 400 tkr, för att passa inom tilldelad ram. Konsekvenserna är framförallt, liksom nämnt ovan, att arbete med 
detaljplaner och utvecklingsfrågor kommer att stanna av. Ny personal i organisationen kommer inte heller att ges möjlighet 
till kompetenshöjande insatser i nämnvärd utsträckning. Arbetsuppgifter som tillkommit, utan att medel tillförts motsva
rande den arbetstid som läggs ner, under senare del av 2015 kommer heller inte att arbetas med i samma utsträckning som 
nuläget, vilket gör att schakttillstånd och arbete med försäkringsfrågor riskerar att inte hanteras väl. Förutom medarbetar
na i deras arbetsvardag, kommer exploatörer och skadelidande medborgare därmed att kunna bli drabbade och verksam
heten kan räkna med klagomål för hantering av ärendena. 

Måltidsenheten har fått en utökad ram om 1 mkr under 2017 för att prioritera ekologiska och närodlade livsmedel samt 
inköp av kött, fläsk och kyckling från djur som behandlats enligt de svenska reglerna för djurskydd och djuromsorg. Tack 
vare nya livsmedelsavtal från 2015-2016, med skärpta krav på djuromsorg, köps svenskt kött i den mån tillgång finns. En 
konsekvens av att köpa bättre råvaror är en generell kostnadsökning varför ramutökningen utnyttjas. Dock räcker inte detta 
som åtgärd för att balansera högre livsmedelskostnader. Åtgärder för att hantera detta inom ram är att minska antalet 
serveringstillfällen av kött för att ge större utrymme till billigare vegetabiliska alternativ samt att endast prioritera ekolo
giskt och närproducerade livsmedel när prisnivån inte överstiger andra alternativ. 

VA-taxan planeras att revideras under verksamhetsperioden och kommer sannolikt att påverka driftkostnaderna för fastig
hetsenheten. Dock är detta en osäkerhetsfaktor, som är svår att bedöma hur eller om det får konsekvenser för den interna 
hyressättningen. 

2017 beräknas VA-verksamheten att ta ca 3 260 tkr ur eget kapital. 2018 och 2019 beräknas ca 2 720 tkr, respektive 3 050 
tkr tas ur eget kapital. Dock är det mycket osäkra uppgifter då förhoppningen är att VA-kollektivet under 2017 kommer att 
införa en reviderad VA-taxa, som bättre ska spegla nyttan av vattentjänsterna. Detta kommer att påverka VA-kollektivets 
abonnenters brukningsavgift, men i olika omfattning. Driftskostnaderna för kommunala verksamheter och bolag kan där
med sannolikt komma att påverkas. Dagvattenavgift för gatuverksamheten är i dagsläget okänd, men grovt uppskattat blir 
den ca 500 tkr/år. 

lnvesteringsprojekt inom Gata/park som är föreslagna i den nya investeringsplanen, ger ökade kapitalkostnader som ej är 
beräknade i enhetens driftram. Skogen kommer ej att kunna leverera 2.800 tkr i avkastnings krav för 2017. Verksamhetens 
kalkyl visar på en avkastning 2017 1.095 tkr, 20181.618 tkr samt 2.031 tkr för 2019. Totalt sett en summa på 4.744 tkr för 
perioden. Beräknas avkastningskravet bli lika för 2018 och 2019 som för 2017 blir avkastningen 8.400 tkr. Sen plantering 
och eftersatt röjning medför förlorad växttid och produktion på ca 5-10 år. Detta medför 10-15% produktionsförlust. Där
med behöver avkastningskravet anpassas efter vad skogen tillåter, för att bedrivas som ett ekonomiskt, miljömässigt, och 
hållbart skogsbruk, genom att kunna sätta in ovanstående åtgärder i rätt tid. Genom dessa åtgärder kan verksamheten 
säkra skogens produktionstillväxt och därmed undviks det att gata & park verksamheterna indirekt behöver spara på sin 
drift & underhåll vilket medför en eftersatthet som kostar mer ju längre åren går. Parkens sparkrav på 585 tkr kommer att 
påverka kvaliten för verksamhetens uppdrag. För varje ny detaljplan & större investering som genomförs medför det mer
kostnader i drift och underhåll från och med året efter och framåt i tiden. 
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EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk ana{Ys 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Externa intäkter -79 840 -74 906 -51636 -53 515 -55 021 

Interna intäkter -309 515 -313 873 -235 857 -244 443 -251326 

liit@it'ä®·& etemr,rtrlilltfWRllfll 
Köp av verksamhet, bidrag 10 532 11785 4 348 4 394 4440 

Personalkostnader 74509 72720 69864 72 599 74692 

övriga kostnader 200 414 204 877 118 978 125 143 129 589 

Interna kostnader 138 562 134 978 130 978 133 597 136 270 

Driftredovisning 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 

Kostnader 424 018 424 359 324168 335 733 

Intäkter -389 355 -388 779 -287 493 -297 958 

Nettokostnad 34 663 35580 36675 37775 

Verksamheternas nettokostnader 

Kontorsledning -390 261 314 323 

Kartmät 3 327 3 875 3 933 4 051 

Skog -2 392 -2 800 -2 800 -2 800 

Miljö- och naturvård 323 526 534 550 

Fastighetsenheten -3 223 0 0 0 

Teknisk planering 1256 1382 1403 1445 

Gator och vägar 20864 18 029 18 399 18 897 

Enskilda vägar 1147 1311 1331 1371 

Allmän- och publik mark 227 247 251 258 

T rafi ka dm in ist ratio n 672 800 812 836 

Parkverksam het 10574 10 699 10474 10 789 

Gruvans vattensystem 820 1009 1024 1 oss 
TK personal -72 -759 0 0 

Teknisk service 1370 0 0 0 

Måltidsenheten 366 1000 1000 1000 

VA-verksamhet -734 0 0 0 
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Plan 2019 
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Fastighetsenheten finansieras av hyresintäkter, både externa och interna. Verksamheten bedrivs delvis med egen personal 

och till stor del med upphandlade årsentreprenörer. Av den totala omsättningen, 165 mkr, utgör tex kapitaltjänstkostna
der 30 %, el och värme 14 %, inhyrning av lokaler 11 %, personalkostnader 10 %, och städentreprenör 8 %. 

Måltidsenheten finansieras av intäkter för måltider inom Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning. Verksamhet bedrivs i 
28 storkök (varav 24 är tillagningskök) runt om i kommunen med egen personal. Av den totala omsättningen, 60 mkr, utgör 

personalkostnader 43 %, livsmedelskostnader 31 % och hyreskostnader 21 %. Uppräkning för löner och livsmedel finansie

ras med ett höjt måltidspris med ca 3% 2017. 

VA-kollektivets verksamheter finansieras av VA-taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan ska täcka hela VA-kollektivets 

fasta och rörliga kostnader. överskott eller underskott ska balanseras mot VA-kollektivets egna kapital. 

Investerin,q_ar (enli!J.t beslutad bud11.et 2016, e.Ian 2017 och 2018l 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster -7 093 

Utgifter 75 922 135 459 188 020 143 350 

Summa 68829 135459 188 020 143 350 

Gatuprogram 10 234 18 563 12 950 13450 

VA-program 9142 32 615 10 350 18 500 

Parkprogram 2 863 5004 2500 4100 

Kontors I ed ni ngs program 0 150 0 0 

Teknisk serviceprogram 3 500 2 338 1950 1950 

Måltidsprogram 0 500 500 500 

Kart mätprogram 325 150 150 350 

Gruvans vattensystem program 2 233 1297 4500 0 

Lokalprogram 40 532 74842 155 120 104500 

InvesterinlJ.ar (enli!J.t nr_tt lörslafJ. bu!!9.et 2017, e.Ian 2018 och 2019) 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster -7 093 

Utgifter 75 922 135 459 249 870 171500 146 750 

Summa 68829 135459 249 870 171500 146 750 

Gatuprogram 10 234 18 563 30 650 30 050 11450 

VA-program 9142 32 615 22 550 13 900 26150 

Parkprogram 2 863 5 004 7400 8 250 6600 

Kontorsled ningsprogra m 0 150 0 0 0 

Teknisk serviceprogram 3 500 2 338 9 200 6 750 3 750 

Måltidsprogram 0 500 500 500 500 

Kart mätprogram 325 150 150 350 350 

Gruvans vattensystem program 2 233 1297 5 000 1200 3 950 

Lokalprogram 40 532 74842 174 420 110 500 94 000 
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Ett övergripande investeringskonto (2 000 tkr) för gator och vägar finns för VEP-perioden. Projekten kommer under 2016 

och 2017 att preciseras, men kommer inte ersätta större namngivna projekt. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, tillgänglig

hetsanpassningar och kompletterande av cykelstråk som bättre binder samman både befintliga och kommande bostadsom
råden är prioriterat. 

Under 2016-2017 ska kommunen utreda och samverka med Trafikverket för byggnation av cykelvägar till SORF samt Södra 

Sala där sträckan Ransta-Kumla är prioriterad. Kommunen verkar också för att Trafikverket ska tänka på möjligheter av 

cykelväg i anslutning till projekt som arbetas med i åtgärdsvalsstudier. 

Att möta upp i organisation och för genomförande av eventuella konsekvenser av åtgärdsvalsstudier för järnvägen är av 
vikt. Åtgärdsvalsstudierna omfattar flera järnvägskorsningar och plankorsningar för fordonstrafik samt plankorsning och 

planfri korsning för gående och cyklister. Innebörd och konsekvenser resursmässigt, personellt och ekonomiskt, av genom

förandet för kommunen är i dagsläget okänt, men bör ändå tas höjd för. 

Förverkligandet av nya och fler tänkta detaljplaner som ex. kvarteret Räven, Stampers, Östra kvarteren och Ekebyäng finns 
inom perioden. Arbetet med detaljplaner är resurskrävande både vad gäller personal och ekonomiskt. I och med framta

gande av flera och nya detaljplaner krävs också investeringsmedel för oförutsedda utvidgningar/detaljplaner för att verk
samheterna bättre ska kunna möta upp och agera flexibelt vid ändrade prioriteringar. 

För att verksamheterna ska kunna möta upp det framtida arbetet, med anledning av framtida genomföranden av detaljpla

ner, kommer en översyn av organisation att ske och bemanningen måste förstärkas ex. genom fler projektörer, projekt
samordnare/projektledare och anläggare. 

Totala antalet projekt är 11 stycken år 2017 (varje detaljplan räknas här som ett projekt) till en summa av 25 650 tkr, 11 
stycken år 2018 till en summa av 30 650 tkr samt 9 stycken år 2019 till en summa av 15 850 tkr. 

Parkprogram 

Inom ramen för årliga parkprojekt kan mindre arbeten med att säkerställa säkerhet och tillgänglighet på kommunala lek

platser fortskrida under perioden, men förslagsvis är att extra medel tillsätts för större satsning år 2019. Detta för att leva 

upp till gällande lagkrav om att risk för olycksfall ska begränsas på kommunala lekplatser. 

Satsning på upprustning av parkrum och ett fortsatt arbete fokuserat på trygghet och säkerhet, likväl som att värna om 

folkhälsan, rekreation och öka stadens attraktivitet ex. genom ett bättre välkomnande till staden vid stadens entreer bör 
ges ekonomiskt utrymme. Detta går i linje att förstärka kommunen och staden som attraktiv boendemiljö, som turistmål 

och för att jobba mot den gemensamma visionen att kommunen år 2024 ska ha passerat 25 000 invånare. 

Förverkligandet av detaljplaner ex. östra kvarteren och omvandlingsprojektet för Måns Ols är i fokus under planperioden, 

lika som för Gatuprogrammet. lnvesteringsmedel för oförutsedda utvidgningar/detaljplaner är av stor vikt, för att verksam

heten bättre ska kunna möta upp och agera flexibelt vid ändrade prioriteringar. 

Totala antalet projekt är 6 stycken år 2017 (varje detaljplan ses här som ett projekt) till en summa av 7 400 tkr, 8 stycken år 

2018 till en summa av 7 750 tkr samt 8 stycken år 2019 till en summa av 7 100 tkr. 

Gruvans vattensystem program 

Fortsatt arbete sker för att säkerställa att gruvans vattensystem och kommunens dammar uppfyller gällande krav på säker
het. Skärpt lagstiftning från år 2014 kommer att kräva konsekvensutredning innan 1 juli 2017. Konsekvensutredning är 

resurskrävande både vad gäller personal och ekonomiskt, varför personalförstärkning och tillskjutande investeringsmedel 
bör ske och ges. Sårbarheten i bemanningen idag måste byggas bort. Verksamheten måste arbeta med konsekvensklassifi

cering och Miljö- och konsekvensbeskrivning (MKB) som ska ligga till grund för en vattendomsansökan, för att legalisera 
anläggningarna. Utredningarna, kommer ur dammsäkerhetssynpunkt, visa lämpligheten för ny bebyggelse i anslutning till 

kommunens klass 1 dammar, där behov av utredning föreligger. 

Totala antalet projekt är 2 stycken år 2017 till en summa av 5 000 tkr, 2 stycken år 2018 till en summa av 1200 tkr samt 5 
stycken år 2019 till en summa av 3 950 tkr. 

Lokalprogrammet 

Laka/programmet innefattar investeringar i fastigheter som ägs av kommunen. Behovet av anpassning av lokaler inom 

skolan är stort, för att kunna bereda plats för det växande elevantalet. Lokalnyttjandet behöver effektiviseras genom ny
och ombyggnationer i befintligt bestånd för att klara behoven. Lokalerna ska också kunna möta en modern pedagogik. Först 
ut i detta arbete är byggnationen av Ransta skola. 

Behovet av vård- och omsorgsboende med 60 till 80 platser finns inom verksamhetsperioden, med uppstart under 2018. 
Tillskapande av LSS-boende finns planerat 2017 och 2019. Ombyggnad och renovering av kök är planerad under 2017. 
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VA-kollektivets behov av ny- och reinvesteringar kommer att öka under verksamhetsperioden. Anledningarna är flera men i 
huvudsak för att förverkliga genomförandet av detaljplaner förökad folkmängd i Sala kommun, för att säkerställa driftsta
tus på befintliga VA-anläggningar samt för att verksamheten måste anpassa sig till ny lagstiftning och nya krav. 

För att underlätta arbetet och för att en tydlighet ska finnas i detaljplaneprocesser när det gäller dagvatten och utbyggnad 
av VA-ledningar i kommunen kommer en dagvattenpolicy och en dagvattenhandlingsplan att tas fram. Dessutom ska VA
planen revideras under verksamhetsplanens period. 

Arbetet med att säkerställa dricksvattenförsörjningen kommer fortsätta med utredningar för de mindre vattenverkens vara 
eller icke vara, samt genom att utredning av reservvattentäkt till Knipkällan påbörjas. 

Det befintliga ledningsnätets reinvesteringsbehov kommer för lång tid framöver att vara mycket högt. I Sala kommun finns 
idag totalt ca 54 mil VA-ledningar, från år 1904 och fram till idag, som ska underhållas. 

Tidigare år har stora investeringar skett för att bibehålla Sala reningsverks reningsgrad och minska utsläppen till Sagån, 
varför investeringsbehovet under denna verksamhetsperiod är ringa. En utredning av Hedåkers reningsverk kommer däre
mot att ske under perioden. 

Totala antalet projekt är 12 stycken år 2017 (varje detaljplan ses här som ett projekt) till en summa av 10 350 tkr, 13 styck
en år 2018 till en summa av 13 900 tkr samt 11 stycken år 2019 till en summa av 26 150 tkr. 

Kart/mätprogrammet 

Behovet av investeringar i GIS ökar i takt med att flera användare ansluts till kommunens GIS-data baser. Flera användare 
kräver flera licenser till programvarorna. 

Mätinstrumenten har en kortare livstid ju mera teknik man lägger till och bakar in i dessa. livslängden har minskat drastiskt 
den sista 10-års period, ny teknik kräver hela tiden nyare plattformar. 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

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. Att medborgarna upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga rummet när det gäller belysning och 
tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser, att minst en 
lekplats per år förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UlVECKUNG 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns 
ökar, att kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta ekologiskt och 
närproducerade livsmedel ökar, att livsmedelssvinn minskar, att Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersök
ning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar och att användningen av solenergi ska öka år från 
år för att minska den externt köpta energimängden i våra lokaler, kWh. 

KOMMENTAR. Aktiviteter: I samarbete med samhällsbyggnadskontoret kommer befintlig VA-plan ses över under 2016-
2017. Fortsatt utbyggnad av solenergianläggningar. Under 2017 kommer renovering ske av Hagaberg lekplats. Genom
föra tre konkreta åtgärder per kök/restaurang för att minska livsmedelssvinnet. 
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PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och 
service ex. vis. Sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet inom sophanteringen. 
Målet är att måltidsenheten får 80 % nöjda gäster. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva att Sala har en bra 
kvalitet och service i verksamheten ex. vis när Tekniska kontoret förser snöröjningsentreprenörer på kom
munala gator och vägar med GPS-utrustning för att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållningen samt 
när minst 10 studiebesök per år arrangeras på Sala avloppsreningsverk. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 
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KOMMENTAR: Aktiviteter: Under VEP-perioden kommer kontoret att förse entreprenörer för vinterväghållningen på 
kommunala gator och väger med GPS-utrustning som förenklar kontrollen av vilka gator och områden som är färdiga 
samt tidsåtgång. 

Tekniska kontoret ska verka för att årligen anordna en omröstning eller förslagstävling för utformning av offentliga mil
jöer. Detta för att öka medborgarnas delaktighet och intresse för pågående projekt i kommunen. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: Aktiviteter: Genom att ge medarbetarna större insyn i ekonomiska resultat ger det en bättre kompetens att 
hushålla med resurser och ge en ekonomisk helhetssyn. Regelbunden återkoppling om resultat och måluppföljning. 

Översyn av samarbetet mellan Gata/Park och Samhällstekniska enheten skall göras, för att tillsammans möta upp ett ökat 
antal detaljplaner och skapa ett mer process- och projektinriktat arbetssätt generellt, ett arbetssätt som är hållbart över 
tid. 

Resultatanalys 
Fastighetsenhetens åtagande gentimot verksamheterna har växt kraftigt de senaste åren. Behovet av långsiktighet i lokal
planeringen, är ett måste för att kunna ta tillvara de lokalresurser kommunen har på ett effektivt sätt. En sammanhållande 
resurs som har till uppgift att samla in verksamheternas lokalbehov och prioritera i dessa är en nödvändighet. lokalplane
ringen ska inte, som i dag, vara en del i fastighetsenhetens uppdrag utan den bör ligga centralt i kommunen. lokalnyttjan
det skulle också kunna bli effektivare med en lokalbank där tomställda lokaler, både interna och externa, kan ingå. Hur 
lokalbanken ska finansieras bör utredas. 

Förstärks inte bemanningen, i den takt som arbetet med detaljplaner1 åtgärdsva\sstudier, lagkrav och annat som faller 
under Samhällstekniskas enhetens ansvar, kommer enheten inte att kunna leverera resultat och möta upp det framtida 
arbetet och genomförande som krävs för att kommunen ska nå visionen om att kommunen år 2024 ska ha passerat 25 000 
invånare. Ett första steg är att en översyn av organisation måste ske. Bemanningen måste förstärkas exempelvis genom fler 
projektörer och tänkbara projektsamordnare/projektledare. Nuvarande bemanning för att hantera trafikfrågor i detaljpla
ner och åtgärdsvalsstudier kommer inte heller att räcka till, vilket också måste ses över i en tänkt omorganisation och mer 
resurser till detta måste till. En del av tjänsterna kommer dessutom att finansieras inom ramen för investeringsprojekt, 
exempelvis merparten av projektörstjänster, då projektering klassas som investering. 
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Måltidsenheten har anpassat sin verksamhet efter de rådande förändringarna i samhället med utökat antal barn och elever 
samt äldre som har behov av plats på äldreboende. Det kräver både nya lokaler med tillräckligt utrustade storkök samt 
maximalt utnyttjande av lokaler och utrustning i befintliga kök, vilket även leder till högre slitage och kortare livslängd för 
äldre utrustning. För att klara de utökade uppdragen krävs högre bemanning i belastade verksamheter samtidigt som en 
generell generationsväxling sker i Måltidsenheten. 

VA-kollektivet har, under hösten 2015, haft revision utifrån "Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse". I 
rapportens rekommendation föreslås att realistiska planer för underhåll och investeringar fastslås inom ramen för den VA
taxa som fullmäktige fastställer och att en klar plan ska finnas för att nyttja det överskott som har uppkommit. Målet är att 
en reviderad VA-taxa ska börja gälla fr.o.m. 1/1 2017. I revideringen skall hänsyn tas till det uppkomna överskottet, samt 
ska organisationen ses över så att verksamheten kan säkerställa drift och ny- och reinvesteringar i VA-anläggningerna. 

Gata/parks behov av att förstärka upp organisationen går hand i hand med hur mycket investeringar som beslutas genom
föra under perioden. Vår bemanning behöver förstärkas med flertalet yrkesarbetare och tjänstemän med erfarenhet av 
produktionsarbete både inom anläggnings- och parkbranschen. 

Uppsatt avkastningskrav för skogen påverkar hela enheten negativt. Skogen tappar möjligheten att driva ett effektivt 
skogsbruk och samtidigt uppnå dagens övergripande mål vilket i dagsläget även påverkar Gata/parks verksamheter till 
nedskärningar i den årliga driften för att enheten ska kunna hålla rambudgeten. 

VERKSAMHETSFAKTA 

Antal Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Vinterväghållning 

Kostnader totalt, tkr 5 014 5000 5000 5014 5014 

Kostnader/invånare, kr 228 224 222 220 218 

Måltidsenheten 

Kostnader totalt tkr 56 080 62 524 62 971 64027 65 680 

Kostnader hyra, tkr 12 576 12 744 13 000 13 500 14000 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 28 755 35 088 31261 32 718 34047 

-varav kapitalkostnad, tkr 7 317 8 089 7772 8444 9 242 

Intäkter från taxa. tkr 29 304 35 088 31261 32 718 34047 
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lnvesteringsbilaga budget 2017, plan 2018 och 2019 
Program tkr 2016 Beslutad 2017 Beslutad 2018 Förslag 2017 Förslag 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gatuprogram 18563 12950 13450 30650 30050 11450 25000 21000 6000 6000 
Ähgshagen·-4:dE,! kv_adrart,ten 5000 5000 5000 5000 

Åtgäidsva:1SSt(ld_i~ ·JärriVäi~n:~ utredriing &'. p,roJ,ek_ter;~_g_ 5.00 500 
Åtgärdsvci'is'~iudiejärn\lä:g~_r{ ~:-bjggnatiC>n - 5 000 5 000 
Sör~kog~tih·P_~n-L~-kvatt'~l1daffi_-hl 2 000 
SörskOgeh etapp_ f' 500 500 
Re~ecetlfrunl/bUsS·c~ritr~i' 3 703 
Pla~er_at ~å.gur:,de_rh'åll_ - 3 600 ,3 600 3 600 3 .600 3 600 3 600 
Pen_dia.fpåi-kerlng ra_Osta: 300 
Parke·ringsp·1at~ vid. _l_E!KP~f_ke~);t~~ispa~kE!~ 369 
Oförutse_~a~-~ Utvfdgnin_ga~J o_p· . . - 1.000 1000 2000 2 000 2 000 2 000 
N.Ornl~1a.'ä_'r1_1ga·p_r~J_ekt 3 441 2 000 2000· 2000 2000 3 OÖO 3000 4000 4000 4000 

Möklintc{d·erlorJi _ _ _ . . . 100 
Må Tl~- bis· --- et_~p_p· 1 ~ ·prå j e_kf errn·g -P.~!keri_tlg~n_e~anför_'..V~i-dshu.set 50 
MånS·o1S :e e~aPP _lbfä[gg~aJi_on:·pa~ker,i_ng_-nE!danfö_r va_rdshuSet 800 

K0hstbygg~cldei-·(~fÖa.~ o~~: i_unnla.r). 300 300 300 300 300 300 

Komflrunå la _e"II ciddri i'-n_-gsstclt_i o nE!r, so .50 so so 50 so 
Fridh~riiS· detaljp_la~--~-gatO~ - · 2000 

' Ekebyäng projek_teri".'g 300 300 
EkebyäOg __ byggn.ati~ n-_ 2 500 2 500 
_D_p _biti-a:kvårte·reri . .<pr_oj~ki:efi~g_et_å·pf) ·i-: . aoo. 
_D!)J)sfra_-_kv,a-,rt~_rE!n'.-.~ Pr~jE!k1:~·~ihg\bi~'p·p i 1000 

bp_ e>stra}_V~rt~re·~-- -~yggri_at'io.n,~1:_app 2__ _ . -~ 15 000 10 ooo. 
op· -_Ösfr_clJ<Va'rte~erl_ -·bygg~a_~io~:-et~pp -_i_"h,;)Oila·1g·ata _ . 8 500 
Dp--ös:tra· kvarfoi-en--_'"·.bYggnatiöri· et~PP-.it~·ngii)-kåigåtdSg·.;·--torget 5 000 · .14400 ,. . . - ._ ' ' . . ,, . _.' -- . ' ' '" -- " .- --· -- . ; 

Dp_ Sta~per_s 1300 

Dp Lasarettet 500 

Dp Ki-fs.ti.i,a 4;_11-:P.fanpro~esS"&:Pr~jekt~'rin'g 250 

Dp Kristi'na 4:li -_ b\'ggrlciti_on_a·1t: RiVnini?; - 400 

Cykelvägar 2 500 1500 2 200 1500 

VA-prowam 32 615 10 350 18500 22550 13900 26150 21000 19000 4000 2000 

w .. skalskydd p~ _ vå_tt_e_nyer,k 1.500 
vv'löpailde ihvi:S~e_r;_nga·r f~i-_iattertve~k 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.000 
V-led ni rig · Kf1 ipkä I la_ii ~sa_1a.· eta (Jp_:_4 7 500 

Utred,rl i ng}p roj_ekte~i ng \,~tteni E!d n,i_~g-- Ku ~fa~Sala_-__ e·tapp ', 3 300 300 

L.i'tredning/Projektering Utiänln[~gSba_ssäng/ste~- f_icka framfö;. galler 350 

Utr'~dn"ing/prbjekterillg.Ts·-& -~~h:!fhithg _Möki'i~ta-Bi-oddbo . 1000 
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lnvesteringsbilaga budget 2017, plan 2018 och 2019 

Program tkr 2016 Beslutad 2017 Beslutad 2018 Förslag 2017 Förslag 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
ut.red.nfrlg/Prcifekferir,g-_tr'yt_k1v1å(:ip,0C_h:Vatte1,--s_åi'b_ohed~S_åtr3b_runn 
U~redn :i_hg/JJrO i ekte~i_tig)1a_rl1 rnOt_t~.-~ri [ri~·-_f Ö~. å\/Vatt~~t· sl a_rn - -
Ut~yg-~'.riäC(d~·gva~~ri-ledrl-iflg - · - · · 
Serviser· 
p rojE! k'l:~ri:iig -,:S:-· o~-h'. v'.I ~d n\~g -H-e_d åke·r-~åfterfåf r1ehq 
P_r6j~ktE!i:ing Ts &:·.\/ ~r(lddb.~, 
Projekter_ing_rese·tw,ati_eåtä_kt::~nit)käiiah 
Projekteri_ng ·Ekeby_)i.n·g: -
01Tl1äggn"f n-1{1e~_~fiigc3r _fd_ Sånilitigsko-ht_o· VA:-~å_n·er_ri,g-
Dml is: etapp i /v- etapp 1& 2Kumla:Sala · 
Oföfutsedda_ uividgnin_ga:r-/ DP _ _ _ 
LN_.H~1edii/1lg,:,KniP:k~1iatl-_Safa·.e_taPp -~--4 

F_örstudie _reserv .. iaitentåkt· kmP_~~i1:t_ari _· 
Frid_hem dag'\'attendamm_ . _ . . _ _ _ . _ 
Dp Östfa-_k\ia.rt€ffn -·_prcije-~te(in·g_e_t.aPP i '0Ch c!agv_att_enutrednf~g 
cip ö_Stra k\far(e·ren·-~:~yggtl~ti~I)- eta'PP __ i :n_v· fOkålgatå_: 
bP ·ÄngSh~·ge~_4;de:kVa_dr·an·te~ -_ 
Dp ~tamp~rs_ _ __ . 
Byggnciii on T~--_oc~ _V ~I ed ni ~g/He·d å k~r-vå~1:e rfä rne J:i() 
_B"ygg.na'.tion_ rS"_& --v-le~nfn_g_ sa_1bo~ed~-Sät_ra:b_runri_ 
BVggn~ti_on Ts -&_v~1_e~-~i_n_g,MöJdi-nta~Brodd:bo
svg·gna'tion.· TS .& v~lect.0fn{Ku111la-sa_la et_a_pp;-~ _. 
B'{gg_nati~n,·Ts~ &, \tär~_~d~o_ 
B_vggn_atfOr:i-_Eke_l:ivAri_g _ _ -
Arv s~1a ~tb_yggnad:P~~;9;,~·i:bY-gg~a·d_ 
Arv ~a 1a\~Y::-s_ 1a·n:,m_o;ttagni rlg}ö·r ·a~å_tir!_åt _~lam __ 
An/_ Sc11a:riy_ry,9_ttagniligSStati9n 
Arv Sa1a· ia'rage .. 
Arv Sala ·byte_ överJi3kriings_ y.S 
Arv. sa1~ byte ··ce·ntrif~g 
Arv töP~nd_e inVestf2iii-lg för-_ren'fngsverker:l 

Pa~program _ 
Ängsh_agen'_4:de kva_dra_n_tein _ _ 
Åtgäi-dsva1S~tu-die.Järrivägen---ut_iedr:lil1g &;Proje.ktering 
Åtgär-dsv_a 1s~tUtj ie- farnväien, -- byggn iiti o'n_ . 
Årlig~ pclrkP~Oj_ekt -
UpPruStnitlg sturE!parkeri-Brul{riS!)arken· 

300 

500 500 . 500 
300. 300 300 

800 

800 

1500 

500 
400d 4000 4000 
1900 1900 

10 465. 

350 

3 715 

8000 
976 

i/ooo 
100 

800 

3 371 

788 
1000 1000 1000 

5004 2 500 4100 
1500 

2 000 2 000 
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9 500 
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1000 

7500 
8000 
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Tekniskt kontor 
lnvesteringsbilaga budiet 2017, plan 2018 och 2019 

Program tkr 2016 Beslutad 2017 Beslutad 2018 Förslag 2017 Förslag 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
u pprllstrling ·octi· gesfaltn'trtg_ aV Par_kO_rn_råder, 
Upprustnirig bOllpl:arier 
Tiltg'änilighetsallpåsSa_d lek()lats·i stadsparkE:n 
Stora to_rget·pröj~~t_er,ihg 
Stora torget'-' _utföi-·ar,d1\tr_åd, _to_rg: tillgä_n_gliih_et 
stadspa·rkeri-_enJigt st~~SparkU~rE!dni~ge~ 
Stadens ent't'~er 
Oföru.ts·eqda .utv·;dg_ningar/P~-
Måns Ol_s'- etapp-3_-badområde 
Mäns OT~ -:etapp: l?tDalhe_m:sle-den -··_kanal.~r, '.&,b_ef. pi:l'rkering 
Lekp_lantser "r'enOvel"itig/Säkerh_e"_t/ nytt material_- -
Hundrastgård _ 
FiskartOrget-norra eSpJanaden - växt_er &, _sittplatser 
Dp Östra k~arteren -'u~re.dning t_rädalleer 
Dp Östra [<va_ri:eren - ~tre_dr,injfeiapp 2 
Dp Östra kvcirter'etj:- utredflirig etal)p 1 :k>ka.igata.-&_ to_rg 
Dp Östra_ kvarteren -.utförcin_de ~rä"diij1eer 
Dp östra kVartE!ren· -:: utför,an~~ etapp_ 2 _ . 
Dp östralvartereri / Ut_fö_r~ride' E!taPP_-110:~a liata ·l& to_rg 
_Dp·Ängsh_agen 4:di.kv_ad_ra_r,tE}:n 
_Dp St_ampe.rs __ - nflek()lats 
·Dp_ Kristina 4::i'l -._ut_red_niti_g 
Dp Kristina'4·:"1i . __ byggtiåtiön ait.·R-iv11ing' 
AktiVite1:s'par'k - utfedning ___ · 

Aktivitetspa_rk,- ~~förande 

500 
150 

950 

2 604 

800 

150 Kontorsledninli?sprogram __ _ 
P1otter 

Teknisk serviceprog_ram 
Verks ~a'dsinventa ri e_r /ar ~et5:·re_ds kap 
Personbilar 
Maskiner 
Förrådsinventarier 

150 

2 338 
50 

1138 
1000 

150 

500 

1950 
50 

750 

1000 

150 

Måltidsprogram --- ---i;,nn i;.on 

Inventarier --- ---,,::..u_u ,uu 
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300 

1950 
50 

750 

1000 

150 

500 
500 

1000 1000 
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1500 3 500 
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300 
50 

300 

300 
1500 1000 

2000 2000 

2000 3 000 

1000 1000 

800 

50 

200 
150 

2 000 

9200 6750 3 750 200 200 200 200 

50 100 50 50 50 50 50 
6 000 1500 1500 
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lnvesteringsbilaga bud_get_2017, plan 2018 och 2019 
Program tkr 2016 Beslutad 2017 Beslutad 2018 Förslag 2017 Förslag 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kart mätprogram 150 150 350 150 350 350 150 475 150 150 
Mätihstrumeht 200 200 200 0 325 0 0 
Gl5 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Gruvans vattensystem program 1297 4500 5000 1200 3 950 3 750 

Up"phandlJ_ng ~ekni1_~ beskrivn·in_g, -v_att(:!ndoi:r:i 250 250 

Te"knisk_ bE:!"Skrfvriirlg inkl. ·M_Ks>va_ue_n~bni 2 500 
Säkerli_ets,Jäg'S{Örljus_en 697 
SäkerhetS_Väg fre1gon_rTiossen 700 
Resta"u r_ei"dni:t:N~_r·d lig~ va 11 ar· -_. Stl:) rljusell,. sf e/~-~j ön 1000 1.500 
Restaurering He1gonmossen & Gräskärret_ 1000 
Projekter"ing/ feSt n_ordhga v_a_11af; storlj_LISefl, Stensjön 300 

-Projektefifl_g a~lä-ggriingsi:ln_o~d~_in_g ~r_ö_ll~-_gå_hge~ 300 

Projektering.& _byggn~tion: n_ödutbPP ITl~ilandai:nmen 700 

Ombyggnation öVervakningssystE!met 800 
Konsekvenskiassifiterfr,g Övriga damniar 200 

Konsekvensklassificering OloY Jö_ns, Långfors_en &_-en damm 500 

Jaköb Matts kvarn 4500 4 500 

Lokalprogram 74842 155120 104 500 174420 110 500 94000 14000 14000 14000 ----
Äld_reb_oe_hde_ . , _ _ 4 356 1500 1500 1500 

Våid oCh_ omsorgsb_o"eride projekt-e_dng 2000 

Ve_rkSa-mhetsanpa;s~ihgar_-iok_a_i~r 1500 1500 1500 .. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

upPctr~g _olTlfl'{ttni_h~f_av. s-ko_ll~k~le_f' 5 579 
Tillgänglighetsar:fp_a};sningar 150Ö 1500 1500 1500 1500 1500 

Tillbyggnad _styrars för br_ukare mE,!d·sä~skilda 'behov 2 000 

Säkerhei_Såtga:rder·(.försä kr'ingS'k~a\l) . -· 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

StorkökS_ui:r_us\iiing 500 500 500 500 500 500 

Solpaneler pä·'konim_u_na_la fas:tigheter 644 1000 1000 1000 1000 

Skolgårdar/gårdar 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

ServiCe b\f gglla d ·st~ ctS·pai" k"en 4 250 
RenOVE!ring/ombygg:n·a'.tio·n/nyb\lgg'nation s_ko-llokaier 26.500 126 500 91000 126 500 91000 56 000 

RenoVeiing av ku"iturbVggnad B1å sie·n· 500 500 

Pro jekteri·ng \lisiO ~ · L~ ~k? -~,Sim 'i-1~ 11 ~n;_id r6_ttsh·~-l ler\ 1000 
Projekte_iing Ran:Sta~·sköla' och_-_förskola_ ·. 1860 
Porl:vaktsgät~li ventilcition ,- 700 

Planercit uriderhåll , 7 500 7 500 7500 7 500 7 500 7 500 7.500 7 500 7 500 

ombyggnati~ninV-byggn~tf~n _ si~hai·1_ projelct~rf Mg 1000 
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lnvesteringsbilaga budget 2017, plan 2018 och 2019 

Program ____ -~ tkr 2016 Beslutad 2017 Beslutad 2018 Förslag 2017 Förslag 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ombyggnati_dl1-_ och _1:illbyggi"lati_6n Centralförrådet 
_ offibygg_nad kÖkf\ngShage·flsskola_'r:1 -
ombyggna~ kök_B]öikgårderi 
Ombyggnad: ldl'.Ottsha:llen projektering 
Nytt gruppboende LSS .. 

Nybygg:J'l:ad 1·dr_ottsh_a11en. tärfa_n J)f!'.)jekt_ering" 
Mökl,iiit.i Skola c,m_byggna'd;Pr_ojeJd:ering
MånfOis: etap"p 4"N/servic'ebl{ggn.··.~ .. d. 

- Må~~ Qls~--etapp·:2· re~~v~ri~i ~v. SjÖtorpet 

Lås Och larm 
KSG-B-hus_instal_l_atJor~. av h}ss . 
Kila_ skofa o·m-oCh 'tiiibvggria_d_.proJekf:er_;n·g 
Byte·vellti1ation_- Osby gym~· - -

13848 

500 

605 

Totalsumma 135 459 

14120 

500 500 

1500 
4000 

10000 

14120 

800 
500 

. 2000 

1000 

500 

1000 

1000 
15 000 

1000 

5000 

.500 500 500 . 500 

!~...amlM-&EilJ•MWfl·t1·;1,M#flfii•MlfittM-·+NW•ifiMfi&i•iliFSi-·M 
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KOMMUNSTYRELSEN 
RÄD DN I NGSTJÄNST 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

4(8) 
Kommunstyrelsen 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten har att utföra det uppdrag som enligt lag åvilar kommunen dvs. vidta åtgärder för att förebygga bränder 
och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder och därigenom skydda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljön. 
De förebyggande åtgärderna sker såväl genom tillsynsverksamhet, som information och rådgivning till både företag och 
enskilda. 

De operativa åtgärderna utgörs av att säkerställa en väl övad och förberedd utryckningsorganisation med ändamålsenlig 
materiel och utrustning. 

ORGANISATION 

Räddningstjänsten Sala-Heby bildades 1973, och utgör brandkår i Sala och Heby kommuner och består av sju utrycknings· 
styrkor runt om i de båda kommunerna. Antalet anställda är ca 100 personer, varav 24 i utryckande heltidstjänst och tre i 
dagtidstjänst i Sala. Övriga är deltidsbrandmän. 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

EKONOMI 

Resultaträknin9. och ekonomisk analgs 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Externa intäkter -13 699 -11595 -12 002 -12 002 -12 002 

Interna intäkter -488 -460 -441 -441 -441 

ia@H·i·lt·i 
Köp av verksamhet, bidrag 

Personalkostnader 25277 24350 25 326 26 405 26940 

Övriga kostnader 7183 2 615 3 227 3 391 3427 

Interna kostnader 2443 5144 4860 4222 4164 
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Dri{tredovisning 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Räddningstjänst 

Civilt försvar 

Investeringar 

21152 

169 

20 711 21650 22 300 

Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster -14 0 0 0 0 

Utgifter 835 4 600 300 4 800 230 

Kommentar: 

22 813 

Önskemål om att budgetram för 2017 ökas med 2 700 tkr, detta för inköp av ny tankbil till Sala. 
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Kommunstyrelsen 
Räddningstjänst 

Beloppet 3 000 tkr för 2017 har funnits med i strategisk plan sedan 2014, så förmodligen har det blivit en felskrivning i 

beslutsunderlaget inför 2017 - 2019. 

Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UlVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att utsläpp från Räddningstjänstens fordon minskar. 

KOMMENTAR:. 

Aktiviteter: Vid nyanskaffning av mindre fordon skall möjligheten till inköp av "miljöbilar" beaktas. 

Fordonskörning skall minimeras. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 

• Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet minskar 
• Andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 

• De planerade tillsynerna enligt LSO och LBE genomförs till 100 % 
• 33 % av kommunens anställda årligen genomgår brand- och sjukvårdsutbildning 
• Minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller 

sjukvård 
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MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

MÅL: TRYGG OCH SÄKER KOMMUN 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att: 

• Risker för oskyddade trafikanter skall minska till år 2018 jämfört med 2015 
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Kommunstyrelsen 
Räddningstjänst 

• Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor skall förbättras till år 2018 jämfört 
med 2015 

• Den enskildes medvetenhet om brandrisker och agerande vid bränder skall öka till år 2018 jämfört med 
2015 

KOMMENTAR:. Aktiviteter: Se separat verksamhetsplan för Räddningstjänsten på Sala kommuns hemsida för 2017. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att räddningsarbetet utförs utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 % 
på räddningstjänsten. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: 

Aktiviteter: Inom ramen för den ordinarie övningsverksamheten fortsätta att poängtera de reella och potentiella risker 
som är förknippade med olika räddningssituationer. 

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersona1. 

Resultatanalys 
Utveckling och trender 
Klimatförändringar har redan påverkat räddningstjänsten, vilket tydligt visade sig under sommaren 2014. Det framtida kli
matet kommer sannolikt att erbjuda fler mycket torra perioder, vilket då kommer att skapa risker för omfattande skogs
bränder. 

Andra tider på året kan i stället komma att erbjuda stora nederbördsmängder, vilket normalt inte skall innebära större pro
blem kopplat till de vattendrag som finns inom Sala och Heby kommuner. Däremot kan plötsliga skyfall generera problem i 
tätorter, där dagvattensystemen inte är dimensionerade för så stora momentana flöden, vilket leder till behov av 
länspumpningar. 

En räddningstjänst med deltidsbrandmän är en kvarleva från den tiden det fanns arbetstillfällen i de mindre orterna, men 
eftersom situationen på flera stationsorter inte längre är sådan är hela systemet hotat. 

När det gäller rekrytering av deltidsbrandmän bedöms det nuvarande problemet att kvarstå. Det fanns en förhoppning om 
att det nya centrala avtalet RiB 15 skulle kunna bidra på ett positivt sätt till rekryteringsarbetet, men dessvärre har det sna
rare försvårat att både behålla befintlig personal som att rekrytera ny. Det är inte nivåerna i sig som är problemet, utan sna
rare avtalets konstruktion. 

Det kommer förmodligen att krävas en ändring av Lag om skydd mot olyckor så att man öppnar upp för privatisering av 
räddningstjänstens deltidsorganisation, detta för att skapa alternativ till det nu rådande systemet. En privat utförare kan 
starta en verksamhet på orten, och därigenom ha personal på plats under dagtid i veckorna dvs. den tid då det är svårt att 
upprätthålla beredskapen. 

Förändringar i verksamheten 

Stf räddningschefs nya uppdrag som säkerhetschef gör att organisationen belastas ytterligare med utåtriktad verksamhet, 
vilket försvårar att med nuvarande organisation lösa alla avtalade åtaganden såväl till volym som till kvalite. 
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Kommunstyrelsen 

Räddningstjänst 

Omfattningen på tillsynsverksamheten har ökat, kvaliten på uppdraget "handbrandsläckarservice" är inte helt tillfredsstäl
lande, automatlarmhanteringen har en förbättringspotential och utbildningsverksamheten hanteras företrädesvis av yttre 
befäl som därigenom får mindre tid till mer kvalificerade arbetsuppgifter t.ex. tillsyner. 

För 2017 planeras de fyra pool-tjänsterna anställas i en "dagstyrka", vilket kommer att skapa en redundans som bättre sä
kerställer möjligheten till externa arbeten. Vidare inrättas en brandinspektörstjänst med inriktning på tillsyner och säker
hetsarbete, vilket innebär att såväl stf räddningschef som de yttre befälen avlastas en stor del av tillsynsuppdraget. 

VERKSAMHETSFAKT A/NYCKEL TAL 

Antal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

- årsarbetare 29 28 28 26 28 28 28 
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Kommunstyrelsen 
Ekonomikontor 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som 

härtill 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 förordningar följs och att medlen används på ett 

ändamålsenligt 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 arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

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, kommunens ekonomifunktion samt upphandlingsfunktion. 

Båda dessa funktioner är centraliserade vilket innebär att kommunens ekonomer och upphandlare alla tillhör ekonomi
kontoret. 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 
controller- och analysfunktion, högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den 

interna kontrollen. 

---j' 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 ef
fektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsätt

ning för att kunna ge medborgare och externa intressenter bästa möjliga service. 

---j> Upphandlingsfunktionens roll är att tillsammans med kommunens verksamheter planera, genomföra och utvär
dera de upphandlingar som kommunen genomför. Syftet är att i enlighet med gällande lagar inom upphandlings

området säkerställa avtal som innebär en bra affär för Sala kommun. 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Uppräkningar av kostnader för arbetskraft och övriga kostnader har gjorts utifrån Prisindex för kommunalverksam het {PKV) 
som angivits i budgetdirektivet, dessa nivåer baseras i sin tur på SKL's cirkulär 16:07. Detta gäller undantaget de kostnader 
där uppräkning sker efter annat index. Ett exempel på detta är kostnaderna för ekonomisystemet som justeras med LCI tjm 
index {Labour Cost Index för tjänstemän) vilket innebar en kostnadsökning med 4,58% mellan 2015/2016. Det innebär att 
dessa avtalskostnader ökar snabbare än kommunens intäktsökningar och att detta succesivt minskar utrymmet att täcka 

exempelvis lönekostnader. 

Efter denna uppräkning kan vi konstatera att den angivna budgetramen kommer att kunna täcka kostnaderna för kontorets 
nuvarande organisation och kostnaderna förknippade med denna men att kostnadsökningarna stadigt ökar i snabbare takt 
än budget. Konsekvenserna av detta blir särskilt tydligt för de senare åren i budgetperioden. Det handlar således att syna 
alla kostnader såväl personalkostnader som övriga kostnader för att omfördela medel inom ram dit de behövs bäst. 

Ekonomikontoret har med nuvarande resurser en fungerande basverksamhet, till detta räknar vi arbetet med budget, 
prognos och bokslut. Det är dock en väldigt bantad organisation. Detta visar sig genom att svårigheter att möta hastigt 
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Kommunstyrelsen 

Ekonomikontor 

uppkomna behov, samt att stöttningen av cheferna ute i verksamheterna tyvärr inte kan bedrivas på ett önskvärt sätt. 
Hittills har kontoret försökt att lösa detta genom att effektivisera de olika processerna genom att ta bort allt som inte kan 
anses som värdeskapande, för att på så sätt frigöra resurser som kan läggas på utveckling och stöttning av verksamheterna. 
Resurser har frigjorts vilket lett till att vi kunnat utvidga vårt stöd till tekniska kontoret, redundansen vid sjukskrivningar har 
också förbättrats på vissa kritiska funktioner. Resurserna räcker dock bara med nöd och näppe till att driva visst föränd
ringsarbete men inte alls i den takt som vore önskvärt. 

Upphandlingsfunktionen har idag problem med att möta upp behovet av upphandlade avtal, konsekvensen är att upphand
larna idag i stort sett uteslutande prioriterar att genomföra upphandlingar. Det viktiga arbetet med att följa upp huruvida 
de inköp som kommunens medarbetare gör sker mot befintliga avtal och mot rätt leverantörer, avtals- och leverantörs
trohet, samt uppföljning av att upphandlade leverantörer fakturerar rätt enligt ingångna avtal, får stå tillbaka eftersom 
nuvarande bemanning helt enkelt inte räcker till. 

Baserat på att personalsituationen är ansträngd inom hela kontoret framstår det som orimligt att minska på personal
styrkan utifrån dagens bemanningsnivå. Ansatsen har därför varit att hitta besparingar på annat än personal och att fortsatt 
prioritera fortbildning: 

1. Budget för "sällan händelser" tex terminalglasögon, personalrehabilitering med mera har tagits bort för samtliga 
år. Dessa får istället hanteras om behov uppstår. 

2. Förbrukningsinventarier så som datorer, möbler och telefoner sänks successivt under perioden. Idag är kontorets 
datorer, läsplattor och telefoner väldigt ålderstigna men ett arbete pågår för att uppgradera dessa till en rimlig 
nivå. Övriga förbrukningsinventarier så som bord mm är i gott skick och inga nyrekryteringar är aktuella. Det 
innebär att vi går in i budgetperioden med förbrukningsinventarier i acceptabelt skick och att kontoret därmed 
bör kunna klara sig med en lägre nivå än tidigare. 

3. Konsultinsatser nyttjas i princip uteslutande av ekonomifunktionen i händelse av sjukskrivningar eller för 
administrationen av ekonomisystemet. Budgeten är nedskruvad med 25 % till 88 tkr för 2017 det motsvarar 
4 dagars insats vilket täcker löpande underhåll för ett "normalår" något som erfarenhetsmässigt inte räcker till 
exempelvis vid en större systemuppgradering. 

Även för upphandlingsfunktionen är budgeten för konsultinsatser neddragen till ett minimum. Detta möjliggörs 
för att i den nya upphandlingsriktlinjen är det tydliggjort att verksamheterna i de allra flesta fall står för eventuella 
konsultkostnader, det finns dock ett par undantag. Det vanligaste är i händelse att en leverantörs följande av 
ingånget avtal har granskats och att tvångsåtgärder kan vara aktuella, exempelvis hävning av avtal eller 
utkrävande av vite. Som ett led i att minska den ekonomiska risken för kommunen exempelvis vid en rättsprocess 
anlitas i dessa fall extern konsult för att göra en opartisk bedömning av det juridiska läget. Budgeterad ram 
beräknas täcka ca 5 st. granskningsärenden per år. 

De vidtagna besparingsåtgärderna är fullt acceptabla lösningar för att kunna fortsätta att bedriva en ekonomi- och 
upphandlingsfunktion på den nivå vi har idag. 

EKONOMI 

Resultaträknin!l. och ekonomisk analJ:_s 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Externa intäkter -135 0 0 0 0 

Interna intäkter -13 -13 -13 -13 -13 

lililltl~ 
Köp av verksamhet, bidrag 

Personalkostnader 6238 8019 8 218 8547 8 872 

Övriga kostnader 2 207 1267 1425 1387 1288 

Interna kostnader 551 510 507 520 534 
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Dri{tredovisning 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Ekonomikontor 6 572 7288 7 572 7 806 7 982 

Upphandlingsverks. 2 276 2 495 2 565 2 635 2 699 

Investeringar 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster 

Utgifter 

Kommentar: Kontoret har inga investeringar. 

Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UlVECKLING 

KOMMENTAR:. Kontoret 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 MEDBORGARE 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE_ARBETSMIUÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

Resultatanalys 
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Ekonomikontor 

Snabba förändringar i uppdragets förutsättningar för de kommunala verksamheter som ekonomikontoret ska stötta, leder 
till behov av merflexibilitet i ekonomikontorets organisation och för de enskilda medarbetarna. Detta har blivit särskilt 
tydligt när flyktingsituationen hanterades under 2015. 

Ytterligare en tydlig trend är att antalet allmänna råd och rekommendationer ökar konstant och därmed även de krav som 
ställs på kommunens redovisning och ekonomikontorets uppföljning av denna. 

Exempelvis beräknas samtliga av de lagar som i huvudsak reglerar ekonomikontorets verksamheter vara reviderade till 2017 
och att det i skrivande stund inte är klart hur dessa ändringar kommer att påverka nuvarande organisations förmåga att 
klara sitt uppdrag. 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKEL TAL 

Utfall 
Antal 

Utfall Utfall Budget Plan Plan Plan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsarbetare ekonomikontor 11,75 12,25 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Varav årsarbetare ekonomifunktion 10,75 10,25 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Varav årsarbetare upphandlings-
1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

funktion 
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Kommunstyrelsen 

Personalkontor 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som 
inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 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 förordningar följs och att medlen används på ett 

ändamålsenligt 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 arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

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

ORGANISATION 

Personalchef 

Lönechef ornanälmgs=1 1 flWl ~ [n"~ ~ 
chef_ ~~~~ 

Lönehandläggare UlnehandlällGare Lönehandläggare 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Personalkontoret har vanligtvis inte direktkontakt med kommunens medborgare men möter och ger stöd och service till 
medborgare som är anställda och/eller förtroendevalda. På så sätt påverkar kontorets medarbetare Sala kommuns rykte 
och arbetsgivarvarumärke med sitt bemötande och sin professionalitet. 

Prioriteringar 

Med tillgängliga resurser prioriteras löpande och återkommande kommungemensamma processer, direkt stöd till arbets
givarföreträdare - i akuta situationer och individärenden samt genom att arrangera tematräffar i ämnen där kunskaper för 
personalledning fordras. Organisations- och omvärldsförändringar fordrar fortsatt genomgripande översyn och anpassning 
av rutiner och processer inom personalområdet i syfte att nå målet med en enad personalpolitik för Sala kommun. 

Exempel på löpande och återkommande processer: löneöversyn, lönekartläggning, rekrytering, rehabilitering, arbetsrätts
liga tvister, upphandling, information för nyanställda, tematräffar för chefer, arbetsmiljöutbildning, medarbetarundersök
ning, praktikanter och studerandemedarbetare, 25-årsjubileum samt efterfrågan av konsultativt och operativt stöd 
från personalansvariga chefer i komplicerade individärenden. 

Personalkontorets löneenhet utför administrativ hantering av löner, arvoden och andra ersättningar samt drift och utveck
ling av löne- och PA-system (där redovisning av personal- och lönestatistik som beslutsunderlag ingår). System uppgraderas 
regelbundet. För att ta del av tillgängliga fördelar som systemen erbjuder fordras resurser för anpassning och implemente

ring. 

4(8) 



5 (8) 
Kommunstyrelsen 

Personalkontor 

Ca 87 % av personalkontorets budget åtgår till kostnader som personal, lokaler/städ, telefoni, datorlicenser mm. Återstå
ende medel för arbetsmiljö och central kompetensutveckling används till arbetsmiljöutbildningar enligt lagkrav, distans
utbildning via webb för chefer och till chefshandbok. Utrymme att verka i ett mer strategiskt perspektiv är starkt begränsat. 

Områden som behöver mer fokus och resurser är: 

• Länsgemensamt och lokalt arbete beträffande kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarutveckling samt 

arbetsgivarvarumärke. 

• Nya lösningar/samarbeten/rutiner för kompetenshöjning av befintliga medarbetare tex sjuksköterskor/trainee-

anställning, subventionerad kompetenshöjning mm. 

• Samordning och effektivisering av många olika datasystem. 

• Konsekvenser och möjligheter med anledning av region bildning. 

• lnnovationsarbete. 

• CEMR, jämställdhet. 

• Heltidsfrågan. Kollektivavtalsreglerat- handlingsplan senast 2017-12-31. 

• Arbete för att öka hälsotal. 

• Kommunövergripande samordning beträffande uppföljning av risker, tillbud, olyckor och åtgärder ur patient

/elev- och medarbetarperspektiv. 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr 

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Personalkostnader 

Övriga kostnader 

Interna kostnader 

Dri{tredovisning 
Tkr 

Personalkontor 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

-586 -550 -550 -567 -580 

6100 

2 022 

2385 

-20 

7627 

1 758 

2 357 

7848 

1839 

2 366 

-12 

8 083 

1943 

2 389 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

9 898 11172 11491 11836 12 108 
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Investeringar 
Tkr 

Inkomster 

Utgifter 

Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommentar: Kontoret har inga investeringar. 

Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

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

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

6 (8) 
Kommunstyrelsen 

Personalkontor 

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar samt att sjukfrånvaron 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 hälso

orsak) är 5 eller färre. 
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KOMMENTAR: Kommunövergripande aktiviteter: 

7 (8) 
Kommunstyrelsen 

Personalkontor 

1. Medarbetare i alla led ska få en tydlig introduktion av anställande chef för att få förutsättningar att, i sin tur, ut
öva ett tydligt och bra medarbetar-/ledarskap. 

2. Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive organisatorisk och social arbetsmiljö samt öka graden av hälso

främjande och förebyggande inslag. 

3. Bidra till en god arbetsmiljö, motverka diskriminering, mobbing och kränkande särbehandling. 

4. Kommunövergripande medarbetarundersökning genomförs vart tredje år (2016, 2019 osv). Utifrån undersök
ningens resultat upprättas handlingsplaner som sedan ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Övergripande 

uppföljning utifrån årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

5. Öka graden av enhetliga personalprocesser/rutiner samt tolkning och tillämning av lag/avtal kommunövergri

pande personalpolitik. 

KOMMENTAR: Aktiviteter för personalkontoret: 

1. För att minska antalet tillbud och inträffade skador, olycksfall och brott ska ett kommunövergripande forum 
bildas där representanter från olika kontor deltar. Uppdraget är att utveckla en effektiv och ändamålsenlig 

användning av uppföljningssystemet 

2. Ökad användning av sociala medier vid rekrytering. 

3. Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska utvecklas och genomföras regelbundet. 

4. I interna kompetensutvecklingsinsatser som personalkontoret arrangerar ska avsnitt som behandlar Sala 
kommuns gemensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument inom arbetsgivarområdet, ingå. 

s. Samverka med Försäkringskassan i nationellt projekt för ökad hälsa. 

Resultatanalys 
Personalarbete genomgår, likt många andra, stora förändringar bl.a. beroende på teknikens innovationskraft. Arbetet är 
och blir alltmer datadrivet. Syftet med det är förbättrad kostnadseffektivitet och högre precision på beslutsunderlag. 

Långsiktigt fordras fortsatt arbete med att transformera HR (Human Resources) till en strategisk partner och kortsiktigt 
behöver grundläggande HR-processer och rutiner utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKEL TAL 

Antal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 
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ÖVERFÖRMYNDAREN 
ÖVERFÖRMYNDARE 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 
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överförmyndaren 
Överförmyndare 

överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap och godmanskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga uppgifter 

som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. 

överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyn
darens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning. 

överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över. 

överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten,·regelreformering och 

regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet. 

ORGANISATION 

Enheten består av två heltidsanställda handläggare. överförmyndaren är beslutande myndighet. De flesta ärendena är 

delegerade till handläggarna. 

• Enheten handlägger ärenden om godmanskap, förvaltare och förmynderskap samt hanterar alla frågeställningar som 

uppkommer pga detta. Alla årsräkningar granskas. 

Verksamhet 2017-2019 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Antalet ensamkommande barn som behöver god man fortsätter att vara en osäkerhetsfaktor då även socialtjänsten i andra 

kommuner kan placera barn i Sala kommun. Ansvaret för dessa ärenden faller på överförmyndaren i Sala, varför behovet av 
gode män är stort. Detta är uppdrag som kräver särskilda kunskaper hos de gode männen då särskild vikt även ska fästas vid 

barnets utsatta situation. Även behovet av kvalificerade gode män och förvaltare för huvudmän som ofta har dålig eko
nomi, psykisk ohälsa, missbruksproblematik och kriminalitet ökar. Dessa gode män och förvaltare har ett stort behov av 

kvalificerade stödinsatser och överförmyndaren strävar efter att erbjuda dem så bra förutsättningar som möjligt. 
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EKONOMI 

Resultaträknin9. och ekonomisk analJ:_s 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 

Externa intäkter -1065 -500 

Interna intäkter 0 0 

Köp av verksamhet, bidrag 

Personalkostnader 3 598 3324 

övriga kostnader 298 313 

Interna kostnader 145 156 

Budget 2017 

-1500 

0 

0 

4341 

314 

188 

Plan 2018 Plan 2019 

-1500 -1500 

0 0 

+1rre,1 
0 0 

4420 4 485 

331 346 

193 193 
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överförmyndaren 

överförmyndare 

Kommentar: Det föreligger en stor osäkerhet vad gäller antalet ensamkommande barn vilket påverkar både intäkter och 
kostnader för gode män. 

Dri(tredovisning 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

överförmyndare 3 598 3 324 3 343 3 444 3 524 

Investeringar 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster 

Utgifter 

Kommentar: Verksamheten har inga investeringar. 
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Mål och indikatorer 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

KOMMENTAR:. Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
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överförmyndaren 

överförmyndare 

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivå n hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning 
och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra 
att ställföreträdarna utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från och med den 1 januari 2015 ansvarar överförmyn
darverksamheten för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. För att uppnå detta ska överför
myndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående 

årsredovisningen. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskun
skaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. 

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande, ska ställ
företrädarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Aktiviteter: 

Utbildning för ställföreträdarna ska genomföras i oktober/ november, för att ge ställföreträdarna ett bra underlag i 

arbetet med att färdigställa årsräkningarna. 

Nya gode män ska kallas till en särskild utbildningsdag för att informeras om vad uppdraget omfattar. Detta ska göras 

varje halvår. 

Gode män för ensamkommande flyktingbarn ska inbjudas till särskilt anpassade utbildningar. 

Blanketter på hemsidan ska regelbundet revideras och informationen ska uppdateras. 

Registervård ska regelbundet utföras och avslutade akter ska rensas bort från systemet. 

KOMMENTAR: 

En av överförmyndarens viktigaste uppgifter är att genomföra snabba och korrekta granskningar av ställföreträdarnas 
hantering av den ekonomiska förvaltning de utövar över huvudmannens ekonomi. Överförmyndaren granskar även de 
redogörelser som ställföreträdarna lämnar in och utifrån denna information fastställer överförmyndaren ett så skäligt och 

korrekt arvode som möjligt. 
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PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet. 

Resultatanalys 
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överförmyndaren 
överförmyndare 

Överförmyndarens uppdrag är att motverka rättsförluster för underåriga och vuxna som inte själva kan ta tillvara sin rätt 
och som har god man, förvaltare eller förmyndare. Detta ställer krav på att verksamheten har erforderliga resurser och 
kompetenta handläggare som kontinuerligt vidareutbildas. 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKEL TAL 

Antal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

- årsarbetare 2 2 2,25 2,25 2 2 2 

Antal aktiva ärenden 359 342 659 550 550 550 550 

Redovisningsskyldiga 
239 233 328 300 300 300 300 

ärenden 
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