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Kommunchef

KOIVIlVIUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Perioden som gått
c Frän Iapril har Salakommun inrättat ett näringslivskontor. Detarbetesomtidigare bedrevspå Företagar-

Centrum ekonomisk förening enligt avtal med kommunen utförs idag på näringslivskoiitoret och den
budgetram som tidigare fanns på kommunchef för näringslivsarbete har överförts till näringslivskontoret.

o Arbetet med en lokal överenskommelse med civilsairuhället har Lltvecklats och under perioden har en work-
shop med föreningsföreträdare genomförts.

0 Tjänsten som kommLmstrateg/EU-sainordnare har tillsätts och ett par ansökningar till Europeiska social-
fonden har skickats in.

I Avtalet med Aros Trygghetsbevakning angående tillgång till väktare dagtid har nyttjats Linder perioder] och
fortlöper tillsvidare.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk cmalys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

Externaintäkter 373 i 9754 'Si "§95 "M1339 'i 134
interna intäkter 3 3 0 3 3 O

Summaintäkter 876 957 81 - 998 1 132 134

ffrgäztl'ärå“riée'k' 17 123 -111 25 123 -103

Personalkostnader 3 061 3099 -38 4604 4 810 -206

Övriga kostnader 2 288 631 1 657 3 404 1 990 1 414

Interna kostnader 147 141 6 221 210 11

Summa kostnader 5 513 3 999 1 514 a 254 1 138 1 116

   f-Resultant. "6.Ã9°5--§_"'_l-- .'j'1l250i 

PERIODENSRESULTAT
Kontorets avvikelse för perioden är ett överskott, 1 595 tkr.
Avvikelsen orsakas av överskott för övriga kostnader inom verksamheten Kommunchef beroende på lägre kostnader
för Litvecklings- och Litredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och jämstäIldhetsintegrering samt
att förberedelsearbetet för Sala 2024 ännu inte genererat några kostnader.

ÄRSPROGNOS
För helåret beräknas överskott, 1 250 tkr.
Överskott beräknas för externa intäkter för verksamheten Civilt försvar. Staten har under året tillfört ett oväntat till-
skott av 129tkr, öronmärkt för uppbyggnadav kommunensförmågaavseendeden civila delenav totalförsvaret.
I uppdraget ingår även att förstärka säkerhetsskyddet i kommunen. Länsstyrelsen konuner att följa upp att pengarna
används enligt statens direktiv, på samma sätt som det görs när det gäller den statliga ersättning som erhålls för kom-
munens förberedelser inför extraordinära ltändelser.
För personalkostnader beräknas underskott för verksamheten Kommunchef pga. att medel som i budgeten reserve-
rats för att kunna användas till externt konsultstöd istället har använts till tillfälliga anställningar.
Övriga kostnader beräknas redovisa överskott för verksamheten Kommunchef. Orsaken är lägre kostnader för
Lltvecklings- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och iämställdhetsintegrering samt att
förberedelsearbetet för Sala 2024 inte genererat nägra kostnader.

4(7)



5(7)
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Driftsredovisning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

kommunchef S* SS' ilsa? "ä286 "S" "E401 7017 " ' 5757 1250
Clvilt försvar -50 -244 194 239 239 0

Summa 4 637 3 042 1 595 7 256 6 006 1 25D

PERIODENS RESULTAT

Sekommentar ovan.

Ånspnoenos
För kontoret beräknas överskott för helåret med 1 250 tkr. Hela överskottet återfinns på verksamheten Kommunchef.
Orsaken är överskott för Litvecklångs- och utredningsarbete, förseningar i arbetet med beslutsstödsystem och
jämställdhetsintegrering samtatt förberedelsearbetetför Sala2024 inte genereratnägrakostnader.

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awlkelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

779 WWW I 24 255 “W419 0

   
:sumjmaf V 7 r - 24'3" ‘g 332551:". A19, .' - 41,9 .-. _ to?

l

Kommentar:Arbetet medatt iordningsställa förstärkta krisledningslokalei'för kommunenkommeratt intensifieras
under hösten och är planerat att slutföras under 2018.

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

.Målet arhell Llpplylll l Målet ärdelvls uppfyllt Owe: a'rinte uppfyllt ®Mätlndlkalür saknas ®Ingen mätning X Ingetmal;au

PERSPEKTIV HÄLLBART SAMHÄLLE

MM: VÄXANDESALA

. X

MÅL:ENLÅNGSIKTIGHÅLLBARSOCIALUTVECKLING

_ x

MÅL:ENLÃNGSIKTIGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

' X

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet..

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

x

MÅL: GOD SERVICEAV HÖG KVALITET

Utveckla det nyinrättade lokala krishanteringsrådet. Ett lokalt krishanteringsråd ska vara sammansatt av kommu- Ö
nala representanter tillsammans med näringslivsrepresentanter 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.

5(7)



6(7)
Kommunchef

MÅL:PÅVERKANocH INFLYTANDErön KOMMUNENSMEDBORGARE

‘ ><

KOMMENTAR: Målet beräknas bli uppfyllt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARBETSMIUÖ

. X

MÅL:DELAKTIGHETocH INFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

. X

MÅL:TYDuGTOCHBRALEDARSKAP

x

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

c Utöver ordinarie planerade arbetsuppgifter inom området krisberedskap, tillkommer nu en stark fokusering

på en återuppbyggd förmåga avseende kommunens del inom den civila delen av totalförsvaret.

I Projekten kring beslutsstödsystem och jämstalldhetsintegrering aktiveras under hösten 2017.
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Näringslivskontor

KOMMUNSTYRELSEN/NÄRINGSLIVSKONTOR

Periodensomgått

O

Verksamhetenhar delvis utförts av Företagarcentrumochdelvisav näringslivskontoret. Personalochstörre
delen av verksamheten i Företagarcentrum har fr o m april övergått till kommunen och ny näringslivschef
har rekryterats med tillträde 7 augusti.

inom Attraktionskraft Sala:

0 Grönt kompetenscentrumÖsbyhar bemannatsmeden verksamhetsledare.Arbetet har startats
upp.

0 Workshops har genomförts med besöksnäringsföretagen med konsultstöd av TI-3l'ldGl’!SO]‘som ett
led i framtagandetav en besöksnäringsstrategi.

inom projektet Förenklahelt enkelthar en första utbildning genomförts.

Flertalet företagsriktade utbildningar har genomförts- detta i samverkan med andra aktörer oftast inom
olika projekt där vi fungerar som samarbetspartner. Ex.SoloMicroprojektet i samarbete med ALM]

Lansering och implementering av ny hemsida för besöksnäringen, wwwdestinationsalase.

Projektet FramtidensFöretagarehar genomförts mycket framgångsriktmedsexdeltagandeföretagoch
elever från Sala.

Ung Företagsamhet. 89 (förra året 71] elever i Sala har slutfört sitt UF företagande och framgångar har
skördats på den nationella mässan.Det lokalanätverket somskapatsmellan lärarna påde tre gymnasiesko-
lorna är aktivt och genomför gemensamma aktiviteter.

Inom kompetensförsörjningsfrågan har vi haft diskussioner om samverkan med både enskilda företagare
och arbetsförmedlingen.

Vi deltar aktivt i samarbetenkring regional Litveckliitgtillsammansmedbl.a.RegionVästmanland.Specifikt
gällande besöksnäring, nyföretagare, nya företagare samt ungas och Ityaitlättdas entré på arbetsmarknaden
och som företagare.

Ett stort antal företagsmöten och besök sker i det löpande arbetet och ett 20 tal nyföretagarrådgivningar har
genomförts.

Medverkar till att de företagsinriktatle aktiviteterna som tex Silverglans, evenemang inom FörlSala, Kom till
gården, samt Osbydagen fortsätter att anordnas.

Aktiviteter riktade till allmänheten och företag inom ramen för "Satsa på Sala" och inom besöksnäringen
fortsätter*

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

Externa intäkter I O O I V O 0 I I O

Interna intäkter 0 0 0 0 O 0

Summaintäkter 0 0 0 D 0 0

ärââçrk' 103 102 1 155 155 -11

Personalkostnader 2 317 1135 1182 3 475 2 516 959

Övriga kostnader 1 650 1 928 -279 2 474 3 311 -837

Internakostnader 0 3 -3 O 11 -11

Summakostnader 4 070 3 168 902 E104 6 004 100

Resultat 4om a153 _ '902 5104 5 004 100
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Näringslivskontor

Avvikelser] personalkostnader beror främst på en vakant tjänst under våren, saint att tjänsten Företagslots inte är till-
satt

Avvikelse driftskostnader beror på att det inte är tillräckligt birdgeterat för dessa.

Förändringen av semesterlöneskulden för perioden är 101 tkr 50:11påverkat' resultatet positivt. Detta kommer att ju-
steras under den resterande perioden.

Ånspnoeuos
Överskottet på 100 tkr beror främst på att tjänsten Företagslots inte kommer vara tillsatt vid årets slut.

Driflsredovisning
_m_ Budget jan- Utfalljan-aug

aug 2017 2017

""i&i§t?rE§iiQ§:;Bfi6?"'"“""'76i'6"'”"” 3168”

'summa.___ 140702.I - 3163' _

PERIODENS RESULTAT

Seovanstående kommentar

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfalljan-aug

aug 2017 2017

 R  

Kommentar: Konto ret har inga investeringar

Målavstämning

Avvikelse

902

.. ágqz

Avvikelse

 

Budget
2017

"E104

' .E104 ..-

Budget
2017

Helårsprognos
2017

"e '66-T"

Helérsprognos
2017

..,5°°~4'“17..L.'

Avvikelse

_miöö_

'100

Avvikelse

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

.Målet 'ar helt uppfyllt ' Målet är delvis uppfyllt

PERSPEKTIVHÄLLBARTSAMHÄLLE

MÅL:VÄXANDESALA

MÅL:ENlÄNGSIKTIGHÅLLBARSOCIALUTVECKLING

MÅL:ENLÄNGSIKTIGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

OMålet är inte uppfyllt ®Mätindikator saknas

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

5p)

®lngen mätning X lnget mål salt

X

X

X
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PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

. ›<

MÅL:GODSERVICEAvHÖGKVALITET

. X

MAL:PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEDBORGARE

' x

KOMMENTAR: Kontoret saknar rnål och indikatorer för perspektivet.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:TRYGG,S15.KER0cH UTVECKLANDEARBETSMIUÖ

. x

MÅL:DELAKTIGHETOCHINFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

. x

MÅL:TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

. X

KOMMENTAR:Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Framtiden

0 Näringslivskontoret har startat upp i Sala kommun och Företagarcentrums framtida verksamhet diskuteras i

styrelsen.

o AttraktionskraftSaIa:

o Grönt kompetenscentrum Ösby. Fralntagande av strategi tillsammans med Future Face Leadership
är planerat.Framtagandeav hemsidapåbörjas.

0 Besöksnäringsstrategi framtagen och kommuniceras med KS.

0 Strategioch handlingsplanför etableringsprocessentasfram medhjälp av Lipphaitdladekonsulter.

0 inom projektet Förenklahelt enkelt kommer ytterligare utbildning att genomföras.

r Utbildningar och aktiviteter för företag i samverkan med andra aktörer fortsätter inom olika regionala
projekt.

0 Vi kommer att vara delaktiga i arbetet med profektansökatt för länsprojektet Framtidens Företagare.

v Läsåret 17/18 ska 100 elever i Sala ha slutfört sitt UF företagande. Möten för framtida handlingsplan är
inbokade.

0 Vi fortsätter att aktivt delta i samarbeten kring regional utveckling.

I Ett stort antal företagsbesök kommer ske i det löpande arbetet och nyföretagarrådgivningar ska genomföras.

c Detkomntet'att genomförasaktiviteter riktade till allmänheteninom ramenför "SatsapåSala"och
besöksnäringen. Ex. presentkort m.m.

0 Företagslotsstrategi kommer att tas fram.

0 Fortsatta dialoger med arbetsförmedlingen, företag och övriga aktörer i kompetensförsörjningsfrågan.

GU]
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Medborgarkontor

KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR

Perioden som gått
r Kontoret fortsätter arbetet med färdigställandet av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept med

en fastställd åtgärdsplansom innehåller Ca70 åtgärdspunkter.

I integrering av Kontaktcentei' med offentligt medborgarkontor för att bidra till effektivare och mer koordine-
rad service till både externa och interna intressenter och kunder.

i Genomförande av olika kommunikationsaktiviteter och arrangemang för invånare, besökare, nya svenska
medborgare och näringsliv.

- En gemensam gallringsplait för handlingar av ringa och kortvarig betydelse är framtagen. Detta är en del i
arbetet medrättssäker informationshantering.Planenhjälper anställdaatt vetavadsom kankastasdirekt
eller efter kort tid. Den redovisar också förallmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan
begäras ut.

o Konsuinenträdgivningen har äter öppnats och är tillgängligt för medborgarna.

o Byte av närmare 100 accesspunkter i kommunens nätverk, till ny standard vilket gör det trådlösa nätverket
snabbare och ger större täckning. lT-enheten har även ökat hastigheten pä länkari nätverket.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

Externaintäkter 1035 W ass -1774d "01552 1500 "J" i'"M35"
Interna intäkter 2 827 2 884 57 4 240 4 600 350

Summa Intäkter 3 862 3 742 -120 5 792 6 100 308

:‘:;‘r::'k' 5380 7488 -1103 F331 r 443 -112

Personalkostnader 15 261 13 785 1 476 22 981 22 247 734

Övrigakostnader 7 311 10100 -2739 10965 13895 -2930

Interna kostnader 1 860 1 863 -3 2 790 2 790 0

Summa kostnader 30 811 33 236 -2 424 44 058 46 376 -2 308

Resultat“ :j ; '_26.ssp 2,94_1'94s; .nizsaa _38276,:J_ - 110215'' i- .-.-2'_o'po

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar underskott för perioden, -2 544 tkr.
Avvikelsen för köp av huvudverksamhet beror pä periodiseringsavvikelse.
Kontoret redovisar överskott för personalkostnader pga. vakanser inom flera verksamheter.
För övriga kostnader redovisas underskott beroende på höga kostnader för systemunderhåll, licenser och konsulter
på lT-enheten.Påkontoret redovisasocksåökadekostnader för företagshälsovårdfrämst beroendepä hälsovårds-
konsultationer och att en kartläggning av arbetsmiljön har genomförts.

ÄRSPROGNOS
Kontorets helårsprognos är ett beräknat underskott. -2 000 tkr.
Överskottetför personalkostnaderorsakasavvakanserinom flera verksamheterochberäknastill 734 tkr.
Underskott beräknasför Övrigakostnader,främst på lT-etthetenbla. för systemunderhållochdatakotmnunikation.
Även kostnaden för konsulter på lT-enheten är högre än beräknat eftersom att enheten behöver ta extern hjälp för att
kunna hantera den stora omfattningen av support- och driftärenden och för att kunna genomföra nödvändiga förbätt-
ringar och stabiliseringsarbeten. Kostnaden för lT-enhetens licenser ser någotbättre ut nu än vad som beräknats i
tidigare mänadsuppföljningar dä nägra licenskostnader visat sig avse en längre period än vad som tidigare har
bedömts.
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Driftsredovisn ing
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helärsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

*ringt‘o'§TeF§Fi'pé;ride!’ '""1"b"1:r'3i i ""Id 1§§""" " 135;=5—‘““’"""’1”3at')?a"‘_' "ska"
Administrativ enhet 5 245 5135 110 7 882 7 932 »S0

Juridisk enhet 894 911 -17 1 345 1345 0

Medborgarservice 2 586 2 502 84 3 895 3 895 0

IT-enhet 3 901 5918 -2 017 5 861 8 011 -Z 150

Kommunikation 4 151 4 830 -679 E 233 6 083 150

:Summa - . j g -=_2_5j95o'_. -29.494; ' j -2__54_4-i ;sjua 40275' ' s. '-zoooi

PERIODENSRESULTAT
Kontoret redovisar underskott för perioden -2 544 tkr. IT-enheten står för den största delen av Linderskottet p.g.a.
höga kostnader för systemunderhåll, licenser och konsulter.
Avvikelsenför Kommunikationserthetenorsakasav periodiseringsavvikelse.Enhetenredovisarävenöverskott för
personalkostnader'p.g.a.vakanserunder våren.

ÅRSPROGNOS
Kontorots helårsprognosär ett beräknat underskott,-2 000 tkr.
För lT-enhetenberäknastmderskott -2 150tkr p.g.a.ökadekostnaderför systemunderhäll,datakommunikationoch
konsulter.
För Kommunikationsenheten beräknas överskott med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

         

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårspragnos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

_i-Kortläsareziââdhusg. 0 41 -41 i 0 41 i' i

IT-investerlngar 517 640 -123 775 B91 -116

Flytt serverrum 88 0 88 132 0 132

Låieñjmâ*-' “os “ “-- i

Kommentar:

En kortläsare har inköpts till Rådhusgatan för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten kring Centrala posthaitte-
ringen.

Under perioden har IT-investeringar' gjorts i nya switchar och nytt SAN (Storage Area Network).
l'l‘-enheten planerar att under hösten investera i fler nya switchar samt att göra ytterligare investeringar* i SAN.

Flytten av serverr-Lnnrnet kommer att skiutas till 2018varför medlen kommer att begäras som tilläggsanslag till 2018i
bokslut 2017.

5 (S)
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Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Målet är hell uppfyllt . Måletär delvisuppfyllt OMálel ar inte uppfyllt ®Marlndikalor saknas ®Ingen mätning x ingetmål sall

PERSPEKTIVHÅLLBARTSAMHÄLLE

MÅL:vÄxANoESALA

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

MÅL:ENLÃNGSlKTIGHÅLLBARSOCIALUTVECKLING

Nämndenbidrar till målsättningengenomatt arbeta för att medborgarnauppleverSalasomen bra platsatt i
leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo
på.

MÅL:ENLÃNGSIKTIGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

' X

KOMMENTAR: Färdigställande av Salakommuns hemsida enligt ursprungligt koncept med en fastställd åtgärdspian är påbörjat och beräk-

nas vara klart under senare delen av hösten. inom området grönt och hållbart IT har vi bl.a. påbörjat arbetet med ny miljövänlig funktion-

alitet till organisationens skrivare där syftet bI.a. är att:

o Fånya och bättre funktioner för utskrift och scanning bLa. direkt till hemkatalog och möjlighet till utskrift från Pads.

u Genom energisparläge, dubbelsidig utskrift och automatisk tömning av utskriftsköer minskar vi kostnader och miljöpåverkan.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:NÖJDANIEDBORGAREOCHBRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salasmedborgare är nöjda med kvalitet och ser- U
vice.

MÅL:GODSERVICEAV HÖGKVALITET

_ ><

MÅL:PÅVERKANOCHINFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEDBORGARE

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

KOMMENTAR:Kontorets mål beräknas bli uppfyllda..

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG,SÄKEROCH UTVECKLANDEARBETSMIUÖ

. X

MÅL: DELAKTlGHETOCH lNFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

_ X

MÅL:TYDLlGTocHBRALEDARSKAP

x

KOMMENTAR:Arbetet med ett nytt intranät ar tillsvidare vilande eftersom arbetet med att färdigställa hemsidan är prioriterat, därtill

fordras en fördjupad analys om vilken teknisk plattform som det nya intranätet ska ha samt vilka funktioner intranätet ska innehålla.

s(3)
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Medborgarkontor

Framtiden

Färdigställande av Sala kommuns hemsida enligt ursprungligt koncept samt genomförande av riktade ut-
bildningar till interna intressenter.

Genomförande av kommunikationsaktiviteter med bäring på investeringsprojekt, utvecklingsaktiviteter och
nyheter från organisationen.

Exponeringav Salaocholika marknadsaktiviteter såsomdeltagandevid mässor,genomförandeav arrange-
mang, annonsering, sponsring mm.

Ny kopieringstaxa för kommunen ska tas fram för att se över utlämning av allmänna handlingar.

Arbete meddokumenthanteringsplanerför framtida digitalisering ocharbete mot e-arkiv.Arbetet fordrar en
översyn av verksamheternas rutiner för närarkivering.

Påbörjat arbete inför val till riksdagen, kommun- och landsting 2018.

Uppstart av administrationsprojekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och tio ut-
valda kommuner kring "förenklad ocheffektiv administration".

Starta upp uppdraget att kartlägga och klassificera system och register enligt Dataskyddsförordningen som
träder i kraft maj 2018.Rutineroch instruktioner för hanteringav personuppgifterskatasfram.

lT-enheten planerar bygga upp ny gruppering inom enheten -Verksamhetsstöd. Detta för att kunna starta
upp flera viktiga uppdragsåsomGDPR(nyadataskyddsförordningen]samt ökad lT- ochinformationssäker-
het.

Översyn av lT- och informationssäkerheten inom organisationen.

7 (8)
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Samhällsbyggnadskontoret

KOMlVlUNSTYRELSEN/SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Perioden som gått
I Ett av kolnniunens seniorkök var bland de tio bästa i Sverige i kategorien "Bästa seniormatglädje" när täv-

lingen Arla Guldko avgjordes i maj 2017.

n LSSvboende på josefsdalsvägen 12 har byggts klart i under våren 2017 och invigdes den 15 juni.

0 Förstaspadtagetfor nya Ranstaförskolaochskola togsden 25 augusti.

0 Modulbyggnader på Kila skola blev färdigställda lagom till skolstart hösten 2017.

o Vid Måns Ols har ytor kring boulebanorna, staket och mur vid utvärdslnaset och gångbana i engelska parken
iordninggjorts. l samarbete med Måns Ols-sällskapet har en ny gångbro och en ny brygga anlagts.

0 Ny detaljplan 50m möjliggör ny bebyggelse inom Östra kvarteren har antagits. Planen omfattarcirka 100
bostäder bestående av både flerfamiljshus och småhus. Planen omfattar också verksamhetslokaler och vård-
boende.

u Tre nya naturreservat inom kommunen har inrâittats; Mergölen, Katrinelund och Aspenstorp.

o Den Lipprustade lekparken och den nya kafébyggnaden i Stadsparken har lett till en stor ökning av besökare
till parken.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

*ftinéiriáäñiâktéifå* 0070-517275få"D727235 'i m" "snö" i ' l§i7s5"’W"""_'lZ-'1}:03550T ""i 707001566"
Interna intäkter -172 833 -171456 —1377 -269 520 -271920 2 400

Summa Intäkter -194 109 -193 742 II G33 -302 315 -306 315 4 000

fäåäåüäräiêefk' 17725 17176 549 27075 25375 700

Personalkostnader S4 477 51 767 2 710 81 711 81 711 0

Övriga kostnader 135 137 135 311 -1 114 204 200 208 100 -3 900

Interna kostnader 51 397 51 738 -340 77 826 79 826 -2 000

Summa kostnader 250 736 256 992 1 744 390 812 396 012 -5 100

nesultat - ' ' 754G27 j sa-;zso'_ '_ 5375 ' 88319? - as597 '-_1zuo§

Kommentar:

Periodens avvikelse är 6 376 tkr. Avvikelsen på externa intäkter beror [nåökad extern försäljning av måltider och för-
skottsbetalning av driftbidrag till miljöprojekt. Avvikelsen på interna intäkter och interna kostnader beror på att kon-
toret inte har hunnit tidsredovisa alla arbetade timmar för perioden. Detta genererar lägre interna intäkter och in-
terna kostnader för perioden. Avvikelsen på personalkostnader beror främst på uppbolming av lönesemesterskuld vid
delårsbokslut och även på vakanser. Denna avvikelse kommer att minska vid nyrekryteringat* till höst.

Prognosen avviker från budget med -1 200 tkr. De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom externa intakter.
interna intäkter, övriga kostnader och interna kostnader. Anledningen till att kontoret kommer att få mer externa in-
täkter är en ökad extern försäljning av måltider. Avvikelserna inom interna intäkter och interna kostnaderberor
främst på att anställda inom lcontoret har lagt mer tid inom drift än inom investeringar, vilket genererar högre interna
intäkter och interna kostnader. Underskottet på övriga intakter beror främst på lcostnadei' för evakuering och rivning
i samband med byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall. Kontoret arbetar aktivt med att få ner dessa
avvikelser till ett minimum.
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Driftsredovisning

Tkr

'_nEbhtorsIé&’rTrH;""i

Plan- och utveckl-
ingsenheten

Gata/parkenheten

Kart/ mät

Fastighetsenheten

Teknisk service

Samhällstekniska en-
heten

Måltidsenheten

j Summa

Kommentar:

Budget jan-

aug 2017

7 '792'

32 557

13019

2500

-450

-205

2 745

T!‘578

54626

Utfall jan-aug
2017

1940

31 771

17 676

2 213

*3149

383

3 169

4247

' 5B 25D

Awikelse

-714782

785

343
337

2689
-533

-424

3 331

' : 6 375.

Budget
2017

'm-"zsås_

49 134

27 368

3 900

0

290

4117

1 000

asas?-'
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Samhällsbyggnadskontoret

Helârsprognos
2017

48 184

27 958

3 900

1 300

290

4 467

1 000

$9697

i22752793"

Awikelse

100

950

-600

0

-1 300

-350

0

l' '-1200'

Underskottet för Fastighetsenheten på 1,3 mkr avser i huvudsak kostnader för evakuering och rivning, i samband med
byggnationen av Ransta skola/förskola och idrottshall.

inom Plan- och Utvecklingsenheten prognostiseras ett överskott på grund av vakanser, sjukskrivningar och lägre kost-
nader för verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, daglig verksam hetsresor, (lagvårdsresor och
skoltaxi].

Inom verksamheten "skog" prognostiseras en lägre avkastning på grund av flera anledningar, såsom åldersstrukturen
påskogenochatt kommunenhar fått tre nya naturreservat.

Inom Samhällstekniskaenhetenprognostiserasett underskott pågrund av ilj/anställningarsompåverkar ochökar
kostnaderna initialt. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, Utan det krävs en introduktionstid, vilket finan-
sieras med driftmedel.

Investeringar

Tkr

Kontorsleolningspro-
gram

Plan- och utveckl-
lngsprogram

Gatuprogram

Parkprogram

Kart/mäts program

Lokalprogram

Teknisk service pro-
gram

Gruvans vattensv-

stem

Summa

Konunentar:

Budget jan-

aug 2017

4826

5 867

22 597

5 269

100

142 523

1800

3891

186873

Utfall jan-aug
2017

0

-16 593

1490

1315

0

31 297

1953

898

_20360

Avvikelse

4 826

22460

21107

3954
100

11122a
-153

2 993

166513

Budget
2017

725a '

8 800

33 895

7 904

150

213 784

2 700

5 837

280 309

Helårsprognos
2017

0

-8 271

9 845

4 567

0

90 372

2 700

5 614

104 827

Avvikelse

7239

17 071

24 050

3337

150

123 412

0

223

175432f

Påfastighetssidanpågårmångastora projekt och Ranstaförskola,skolaoch idrottshall ligger först. Projektetär*förse-
nat menprecisefter solnmarentogsdet första spadtaget.Vallaskolaoch idrottshallen är någotförsenadeochbygg-
start för dessakonnnet"att bli under 2018.

Inom Plan och Utveckling har ett stort överskott uppstått på grund av försäljningen av de tre nya naturreservat.

5 (S)
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Samhällsbyggnadskontoret

Inom gatu- och parkprogramittet saknas entreprenörer som kan hiälpa till med ntbyggnation i kommunen. Gata/Parks
egen personal hinner inte med att arbeta med alla de projekt som finns listade. Upphandling för att få in anläggnings-
företagär pågång.

Målavstämning
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. måluppfyllelsen bedöms utifrân
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.

.Måiel är h?" uppfyllt i Måletardeåvisuppfyllt OMálel ar inte uppfyllt ®Máuindikator saknas ®Ingen mätning X Ingetmal;au

PERSPEKTWHÃLLBARTSAMHÄLLE

MÅL:VÄXANDESALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en stabil och positiv befolkningsLitveckling och att
skapafler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunensamtatt kommunenblir ett hållbart
samhälle med god livskvalitet.

MAL:ENLÃNGSIKTIGHÅLLBARsociAL UTVECKLING

Nämndenbidrar till :nålsattningengenomatt arbeta för att medborgarnaskaupplevaatt Salahar en bra kva-
litet och service i verksamheten.

MÅL:ENLÅNGSIKTIGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

Nämnden bidrar till ntålsättningen genom att arbeta för de bärande idéerna och målen för energi- och klimat
arbetet i Salakommun,som de redovisasi denav kommunfullmäktigeantagnaklimatstrategin,skagesge-
nomslag i all l-totnmunal verksamhet.

KOMMENTAR: GPS-utmärkning kommer inte att genomföras under 2D17pågrund av föräldraledigheter och vikariepersonal som inte är

fullt insatta i arbetet. Under hösten 2017 kommer upphandling av Eco-driveutbildning att påbörjas.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:NÖJDAMEDBORGAREocH BRUKARE

MÅL:GOD SERVICEAV HÖG KVALITET

MÅL: PÅVERKANOCH INFLYTANDEFÖRKOMMUNENS MEDBDRGARE

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

KOMMENTAR: Enomröstning avseende lekutrustning till Kumla lekplats har genomförts, under hösten avslutas ombyggnaden.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:TRYGG,SÄKERocH UTVECKLANDEARBETSMIUÖ

Nämndenbidrar till målsättningengenomatt arbeta för att kommitneitsmedarbetareskaerbjudasen trygg,
säker och utvecklande arbetsmiljö.

MÅL: DELAKTIGHETOCH INFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Nämndenbidrar till :Iiälsättniitgeit genomatt arbeta för att skaffaeffektiva arbetsprocessernär medarbe-
tarna aktivt delta i och har inflytande över Lltvecl-dingen av verksamheten.

MÅL:TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

5(S)
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Samhällsbyggnadskontoret

Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö 50m ®
leder till ett gott arbetsresultat_

KOMMENTAR: Kontoret jobbar ständigt för att minska sjukfrånvaron.

Framtiden

O

Måltidsenhetenkommer att fortsätta arbetet medatt stärka kund- ochgästnöjdheteni skol- ochseniorre-
stauranger genom gästenkäter samt genom dialog med barn och pedagoger.

Enav Måltidsenhetensseniorrestaurangerär för andraåret i rad medi White Guide-tävlingendär Sveriges
offentliga restauranger slåss om bland annat titeln Årets seniorkock.

LSS-boendepåJakobsbergkommer att färdigställasunder decemberoch inflyttning kommer att skei febru-
ari 2018.

Under höstenkommer byggnationpåÄngshagenskolanskök och påStyrars LSS-boendeatt pågå.

PåMånsOlsvägenfrån Dalhemsledentill Grissbachskanalkommer det att planterasen ny trädrad,anläggas
ny belysningsamtgenomförasåtgärder för att förbättra §äkerhetenför gång-ochcykeltrafikaxiter.l sam-
band meddetta projekt kommer ävenSalabostäderatt byggaom parkeringenefter Måns-Olsvägen.

Jakob Mats-kvarns slusskanal ska restaureras under hösten.

Nygång-ochcykelvägskaanläggasfrån Norrberg till SORF.

7(8)
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KOIVIMUNSTYRELSEN/VATTEN OCH AVLOPP

Periodensomgått
o Ledningsarbeten har genomförts på Villavägen i Saladamm, Jakob Mats-kvarn och i Jakobsberg.

- Ny VA-taxa har införts den 1 juli.

0 Ny huvudvattenledning till knipkällan, etapp 3 av 4, färdigställdes under våren 2017.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
n" Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse

aug 2017 2017

%ämmamwMm ii 451W qewi "äü
Interna intäkter -4 571 -1 359 -3 212

SummaIntäkter *20748 -17850 -2898

f;’§.EZJ,‘E.”:fl‘§’“‘s se
Personalkostnader 5 820 5061 759

Övngakounader 11233 9431 1752

Interna kostnader 3 636 3 249 437

Summakostnader 20 748 17350

   n¢s_u:ta_tf

Kommentar:

Budget
2017

'-24254

-6 357

-31 121

13

8 730

16 849

5 529

31 121

4-.:.zag--“

Helårsprognos
2017

-24254

-1 657

-16 773

90

7 835

13 122

4 874

2G778

4(7)
Vatten och avlopp

Avvikelse

5200

-5200

-77

895

3727

655

5200

o !

De stora avvikelserna i resultaträkningen finns inom interna intakter, personalkostnader, övriga kostnader och in-
terna kostnader. Avvikelsen på interna intäkter beror på en regleringspost för att få ner skulden till VA-abonnenterna.
Avvikelserna på personalkostnader och Övriga kostnader beror främst på sjukskrivningar* och vakanser inom VA-
verksamheten. Lägre kapitaltjänstkostnadei' är huvudförklaring till avvikelsen på interna kostnader. Kontoretjobbai'
aktivt med att få ner sjukskrivningar' och att rekrytera personal.

Dnftsredovisn ing
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse

aug 2017 2017

u-_Vattenwoch avlopps- I l I "W
verksamhet U 0 0

summa ' 7 0' ' o o

Kommentar:

Budget
2017

0

_O

Helårsprognos

2017

D

Avvikelse

0

0

VA-verksamheten har haft en skuld till abonnenterna under åren som ska nollas ut. Verksamheten hade planerat att få
ner skulden med 5 200 tkr under året. Pågrund av lägre kapitaltjänstkostnader, sinkskrivningat' och vakanser' kom-
mer den planerademinskningenav skuldenatt bli 2 000 tkr istallet för 5 200 tkr.

4 l7l
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Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

Vamm'“h a‘”°”p“ 15420 4033 11337 23130 10395 12234program

Summa _15420 4 033 11 387 23 13D 10 896 12 234 j

Kommentar:

Pågrund av sjukskrivningar, rekrytoringsproblenl och VHkElHSEl"kommer inte alla projekt att hinna genomföras.

Projektering av vattenledning Knipkällan. samt för ledningar Broddbo och ledning Kumla-Sala konuner att kunna på-
börjas, men utförande är högst osäkert. Flera projekt har Litgått eller blivit försenade.

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

.Målet är hell uppfyllt ’ Målet ar delvis uppfyllt OMâIeL 'ar inte uppfyllt ®Mätjudjkalur Saknas ®lngEn mammg X jngg; mål ;au

PERSPEKTIVHÅLLBARTSAMHÄLLE

MÅL:VÄXANDESALA

Nämndenbidrar till målsättningar]genomatt arbeta för en stabil ochpositiv befolkningsutvecklingochatt
skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen samt att kommunen blir ett hållbart
samhälle med god livskvalitet.

MÅL:ENLÅNGSIKTlGHÅLLBARSOCIALUTVECKLING

Nälnndenbidrar till målsättningengenomatt arbeta för Salasomen attraktiv kommun,Llärnärhetoch trygg-
het ger enbra livsmiljö.

MÅL:ENLÅNGSIKTlGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLlNG

KOMMENTAR: Översyn av VA-plan har påbörjats under 2017 men kommer inte att färdigställas under året.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MAL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

MÅL:GODSERVICEAVHÖGKVALITET

MÅL:PÅVERKANocn INFLYTANDErön KOMMUNENSMEDBORGARE

KOMMENTAR:

5(7)
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Vatten och aviopp

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:TRYGG,SÄKERocH UTVECKLANDEARBETSMIUÖ

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att konnnunens medarbetare ska erbjudas en trygg, O
säker och Lltvecklande arbetsmiljö.

MÅL: DELAKTIGHETOCH ENFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att skaffa effektiva arbetsprocesser när medarbe- ®
tama aktivt delta i och har inflytande över utvecklingen av verksamheten.

MÅL:TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

Nämnden bidrar till målsättningen för att skapa, med ett tydligt och bra ledarskap. en god arbetsmiljö som ®
leder till ett gott arbetsresultat.

KOMMENTAR: Kontoret jobbar ständigt för att minska sjukfrånvaron.

Framtiden
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Bvgg-och miljökontor

KOMMUNSTYRELSEN/BYGG- OCH IVHLJÖKONTOR

Periodensomgått
Byggenheten har haft en högärendeinströinning som fortsatt under sommaren. En kall vår gav en sen topp
på inflöden av ärenden vilket gav en extremt hög arbetsbelastning inför semestrar. Trots det har vi lyckats
hålla fortsatt låga handläggningstider.

llögkonjunkturen inom byggsektornär fortsatt stark vilket ger en fortsatt hög arbetsbelastning.

Kontoret har hanterat ett flertal rekryteringar. Detta kräverstora resurser och innebär färre tillgängliga
handläggningstinirnar. Extra personal har anställts för att täcka delar av bortfallet.

Digitaliseringsprojektet "Får jag lov" inom bygglovsområdet fortskrider i fas med planen.

Miljöenheten följer tillsynsplanen för Miljöbalken samt kontrollplanen inom Livsmedelsområdet.

Ett nytt ärendehanteringssystem har införts pä Miljöenhoten. Det är en uppgradering av det befintliga syste-
met Ecos.Konverteringen har medfört vissastörningar i registreringen av inkommande ärenden.

Kontoret deltaraktivt:'projektet"Förenklaheltenkelt".

Ekonomi

Resultaträkningochekonomiskanalys
Tkr Budgetjan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug2017 2017 2017 2017

"Externaintäkter i 734a "s239 area 11755 12295 i ' "Eis-
Interna intäkter 393 679 286 590 679 89

Summaintäkter B239 s95a 729 1235a 12975 617

:’rf’fl:‘e’:I‘:;’d“r‘;‘é°'k’2267 2333 -116 3400 3100 300

Personalkostnader 10 897 9 428 1 469 16 395 15 645 750

Övrigakostnader 1 121 1257 -135 1681 2543 -867

interna kostnader 91D 955 -45 1355 1365 0

Summakostnader 15195 14023 1172 22341 22653 13a

.jResultat 9saa'7 _s'ooä_ ssss ,-5'1')5‘_s 1901_ »renas

PERIODEN5RESULTAT
Kontoret redovisar överskott för perioden, 1 901 tkr. Externa intäkter redovisar överskott för perioden och orsakas
av högre intäkter för bygglov än budgeterat. Även intäkter för digitaliseringsprojektet "Får jag lov" ingår här.
Personalkostnaderna redovisar överskott p.g.a.vakanser.

Ånspnosmos
Kontorets helårsprognos är ett beräknat överskott, 800 tkr.
För externa intäkter beräknas överskott. Orsaken är högre intäkter för bygglovän budgeterat.
För köp av huvudverksainliet beräknas kostnaderna för bostadsanpassningsbidragbli lägre än vad som budgeterats.
Överskott beräknas för personalkostnader p.g.a.vakanser.
För övriga kostnaderberäknas underskott, främst beroende på konverteringskostnader för omläggningtill nytt ären-
dehanteringssystem "Ecos2”,men även p.g.a.rekryteringskostnader.
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Driftsredovisning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2017 2017 2017 2017

”Bältövéfgléipaháéimmm'[T“sig” i m i "gasa" ' mo" ""'"_'i"i'73"" i ”"1'2”i=T" "u" 0"
Byggenhet 3 822 2 755 1067 5 751 5 051 70D

Miljöenhet 2 289 1 735 S54 3 459 3 359 100

Summa _ E956 ' 5055 1901 . 1D433 9 683 300

PERIODENS RESULTAT

Kontoret redovisar överskott för perioden, 1901 tkr. Byggenheten står för den största avvikelsen som beror på lägre
personalkostnader och lägre kostnader för bostadsanpassiuiirgsbidrag än vad som budgeterats. Pä enheten redovisas
kostnader och intäkter för det nationella digitaliseringsprojektet "Får jag lov". Byggenhetens rekryteringskostnader är
relativt höga.
Miliöenhetens överskott orsakas av lägre personalkostnader än vad som är budgeterat.

ÅRSPROGNOS
Förkontoret beräknasen helärsavvikelse,800 tkr. Byggenhetensberäknadeöverskott orsakasav lägrepersonalkostv
nader och lägre kostnader för bostadsanpassnings-bidrag än beräknat.
Miljöenhetens personalkostnader beräknas bli lägre än vad som bndgeterats p.g.a.vakanser. Däremot har enheten
haft högre kostnader än beräknat p.g.a. konvertering av ärendehanteringssysteiuiet till "Ecos2".

Investeringar
n" Budget jan- Utfalljan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

 ,é .  
Kommentar: Kontoret har inga investeringar.

Målen/stämning
Nämndens resultatutvärderlng av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställnlng.

.Målet är hell upplylll D Målet ärdeåvis uppfyllt OMåIeI är inte uppfyllt ®Mätlndikalor saknas ®lr1gen matning x lngei málsalt

PERSPEKTIVHÃLLBARTSAMHÄLLE

MÅL:VÄXANDESALA

. X

MÅL:ENLÃNGSFKTIGHÅLLBARSOCIALUTVECKLING

x

MÅL:ENLÅNGSIKTIGMIUÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

' x

KOMMENTAR:Tillsvns- och kontrollplanema för Miljöenheten är beslutade med målen som grund, 2018 års tillsvns- och kontrollplan

kommer att tas fram under oktober månad. Avloppsprojektet fortsätter enligt plan.
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PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:NÖJDAMEDBDRGAREOCHBRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och ser- Ö
vice.

MÅL:GODSERVICEAVHÖGKVALlTET

Nämnden bidrar till :målsättningen genom att arbeta föratt medborgarna ska uppleva att Sala har en bra kva- C
litet och service i verksamheten ex vis när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (plane-
rade kontroller/Litfall), när en första kontakt har tagits inom en veckai minst 90 % av deärendensominitie-
rats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av nämndens beslut visat sig vara riktiga vid överprövning
i samband med överklaganden samt när planerade inspektioner för miljöskydd och hälsoskydd utförs.

MÅL:PÅVERKANocH INFLYTANDErön KOMMUNENSMEDBORGARE

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

KOMMENTAR:Samtliga aktiviteter har varit föremål för insatser under året. Målen beräknas bli uppfyllda helt.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL:TRYGG,SÄKEROCHUTVECKLANDEARBETSMIUÖ

. X

MÅL:DELAKTIGHETOCHINFLYTANDErön MEDARBETARNA

. X

MÅL:TYDLIGTocn BRALEDARSKAP

X

KOMMENTAR: Arbetet med delaktighet samt att Salakommun skall vara en "attraktiv arbetsgivare" har hög prioritet. Enhandlingsplan

för åtgärder till följd av medarbetarenkäten har tagits fram. Planen hanterar främst de områden sum i enkäten utpekat: som utvecklings-

områden. Exempel är rehabiliteringsfrågor och friskvård.

Framtiden

- En fortsatt hög ärendeiiiströinning på Byggenheten kräver att den höga arbetsbelastningeii minskas genom

att extra handläggningsresurser tillförs. Extra resurser kan isåfall finansieras inom befintlig personalbud-

get.

I För att få en långsiktigt lägre arbetsbelastning för personalen och för att utöka seivicen till våra medborgare

kommer Byggenheten Linder hösten och våren att arbeta aktivt med att ta fram bra material till kommunens

hemsida, arbeta fram en manual som kan nyttjas av Kontaktcentei' och enheten för Medborgarservice samt

att ta fram en pärm med exempel på kompletta ärenden som ska finnas tillgänglig i receptionen.
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