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Sammanfattning
Status och prognos för nämndens uppdrag
Samtliga uppdrag bedöms i februari som möjliga att genomföra.
Nämndens ekonomiska utfall och prognos
Nämnden prognosticerar ett 0-resultat och redovisar en positiv avvikelse vilken beror på
periodiseringsavvikelser.
Viktiga händelser
Förberedelser för valet 2022 är påbörjade och arbetet med att bemanna valdistrikten är i gång.
Ambitionen är att ha en hög bemanning för att kunna ta höjd för eventuell sjukfrånvaro med
anledning av Covid-19.

Status och prognos för nämndens uppdrag


3 Uppdrag har påbörjats och bedöms slutföras enligt plan



4 Uppdrag har ej påbörjats men bedöms slutföras enligt plan

Uppdrag

Prognos för slutförande

Startdatum

Slutdatum

Uppdatera och
tillgängliggöra
ersättningsbestämmelserna
för berörda

Enligt plan

2022-01-01

2022-12-31

Uppdrag

Prognos för slutförande

Startdatum

Slutdatum

Status

1.2 En effektiv verksamhet

Status

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
Se över administrationen av
e-förslagen

Enligt plan

2022-01-01

2022-12-31

2022-01-01

2022-12-31

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier
De nämnder som ännu inte
infört tjänstegarantier ska
implementera
tjänstegarantier före
halvårsskiftet 2022. De
nämnder som har
tjänstegarantier ska aktivt
följa upp dessa.

Enligt plan

Senaste kommentar (2022-02-28):
Tjänstegarantier infördes hösten 2021, kontroll på ianspråktagande av garantin kommer genomföras efter valet.
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Uppdrag

Prognos för slutförande

Startdatum

Slutdatum

Status

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser
Utifrån aktuella
förutsättningar uppdatera
och tillämpa den tidigare
framtagna pandemiplanen
avseende
smittskyddssäkerhet vid
valet 2022

Enligt plan

2022-01-01

2022-12-31

Senaste kommentar (2022-02-28):
Pandemiplanen antogs 2021 och kommer revideras inför valet 2022 utifrån gällande rekommendationer från
folkhälsomyndigheten

Uppdrag

Prognos för slutförande

Startdatum

Slutdatum

2022-01-01

2022-12-13

Status

7.1 Främja egenförsörjning och integration
Utvärdera och följa upp
kommunens
jämställdhetsarbete

Enligt plan

Senaste kommentar (2022-02-28):
Uppdraget är överflyttat till 2022 då det inte fullföljts 2021 med anledning av brist på personella resurser.
Utreda möjligheten att
inrätta ett jämställdhetspris
och föreslå utformningen av
detta

2022-01-01

2022-12-31

Senaste kommentar (2022-02-28):
Uppdraget är överflyttat till 2022 då det inte fullföljts 2021 med anledning av brist på personella resurser.
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och
omsorgen
Utveckla samverkan med
Enligt plan
äldreombudsmannen och
andra tvärgående funktioner,
t ex samordnaren för finskt
förvaltningsområde, för att
säkerställa effektivitet i det
kommunövergripande
arbetet med seniorer och
äldre invånare samt andra
prioriterade målgrupper.

2022-01-01

2022-12-31

Senaste kommentar (2022-02-28):
I samband med valuppstarten har initierande dialog med tvärgående funktioner påbörjats.

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI

3

Ekonomi
Driftredovisning

Budget Jan Feb 2022
Intäkter

Utfall Jan Feb 2022

245

Avvikelse
Jan - Feb
2022

Utfall Jan Feb 2021

-245

Budget
helår 2022

Prognos 1

Avvikelse
BudgetPrognos

1 472

1 855

383

Kostnader

-744

-140

604

-97

-4 472

-4 855

-383

Summa

-499

-140

359

-97

-3 000

-3 000

0

Nämnden prognosticerar en budget i balans. Bidraget från valmyndigheten prognosticeras öka
med 383 tkr i jämförelse med budget, kostnaderna för nämnden prognosticeras öka med
motsvarande belopp. Det ökade bidraget planeras att använda till bland annat förstärkning av
personal i anslutning till valet och utgör även buffert för kostnader i anslutning till valet.
Resultatet per februari är en positiv avvikelse om 358 tkr. Vilket främst beror på
periodiseringsavvikelser.
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