Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsstöd 2017, sektor KS
Beskrivning

Syfte/Mål

Berörd verksamhet

Kostnad (kr)

Besparing (kr) Nettoeffekt (kr)

Min sida

Förenklad hantering för alla som använder
kommunens tjänster. Ska minska
administrativa belastningen både i
kontaktcenter och backoffice. Bidrar till att
systemet med telefontider kan avvecklas

Hela förvaltningen, IT
ansvarar för genomförandet

500 000,00

1 000 000,00

Bemanning Fsk,
Internservice och SB

Bemanningsverksamheten överförs till
internservice och arbetar mot hela
förvaltningen genom detta avlastas cheferna
arbetet med att hitta ersättare samtisigt som
kvaliten och heltidssysselsättningen kan öka

Kommunstyrelsen,
Utbildning och
Samhällsbyggnad i någon
omfattning

700 000,00

1 200 000,00

Fastighetdatabas

Gemensam databas som möjliggör
tillgänglighet för fler och oberoende av var
man befinner sig. Stödjer effektivare
lokalanvändning

Framförallt
fastighetsavdelningen,
övriga delar av förvaltningen
i någon mån

Kost databas Matilda

Databas som möjliggör att planera utifrån
gemensamma recept. Systemet utgör också
bas för fakturering

Kundfakturor

Samtliga fakturer bereds direkt av säljande
enhet

Utanordning/Reseräkning

System för att helt digitalisera hanteringen
av kvitton och andra allegat som
uppkommer vid resor och andra mindre
utlägg.

App rosa lappar

Arvoden till politiker

Anställningar Tillsvidare

Anställningsprocessen knyts samman i en
gemensam digitaliserad process

Anställningar
Timanställningar

Alla timanställningar hanteras idag manuellt
Hela förvaltningen,
via papper. Genom övergång till en digital
utförandet ligger på HRlösning app eller databaserad förenklas
avdelningen
arbetet och kvaliten höjs

Omställning

Arbetsuppgifter avvecklas som inte ryms
inom ramen alternativt löses på annat sätt.

Kommentar

Prio

500 000,00

Besparingen är svår att uppskatta, den
beräknade nettoeffekten motsvarar två
tjänster en på högre och en på lägre
lönenivå, effekten beräknad från 2018
men kan komma att öka längre fram

1

500 000,00

Nettoeffekten uppnås fullt ut från
halvåret 2018

3

Koppling till GIS och övriga kartsystem,
ersätter kostnader som vi har idag. Viktig
förutsättning för kommande
lokalsatsningar, ger ingen
kostnadsminskning

9

Minskar framförallt kockarnas
administrativa tid

4

500 000,00

500 000,00

0,00

75 000,00

150 000,00

75 000,00

Enheter inom samtliga
sektorer. Arbetet genomförs
av ekonomiavdelningen

200 000,00

200 000,00

0,00

Del av tjänst, ger effekt från 2018

5

Enheter inom samtliga
sektorer. Arbetet genomförs
av ekonomiavdelningen

200 000,00

200 000,00

0,00

Del av tjänst, ger effekt från 2018

6

100 000,00

100 000,00

0,00

Förenklad administration, effekt från
2018

10

300 000,00

200 000,00

-100 000,00

Del av tjänst, ger effekt från 2018

7

300 000,00

200 000,00

-100 000,00

Del av tjänst, ger effekt från 2018

8

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

Motsvarar kostnaden under
omställningstiden ger full effekt från
2018

2

Politiker och samtliga
nämnder
Hela förvaltningen,
utförandet ligger på HRavdelningen

Utvecklingsavdelningen och
Internservice
Summa

4 175 000,00

