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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Au§ 116 Dnr 2014/176 041 

Ekonomiska arbetsramar 2015 samt anvisningar för budgetarbetet 

Centrala chefsgruppen har fastställt ett förslag gällande ekonomiska 
arbetsramar för nästkommande budgetår. 

Beslutsunderlag 

9 

F örslag till ekonomiska arbetsramar 2015 samt anvisningar för budgetarbetet 

Justeran e 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att beräknade tillgängliga resurser i 2015 års resultatbudget (3,3 mkr) tillförs 
socialnämndens budgetram, 

att därmed fastställa arbetsramar för budget 2015 i enlighet med 
protokollsbilagan, . 

att som investeringstak (utöver äldreboende kvarteret Örnen 2015) i den 
kommande investeringsplanen föreslå 23,3 miljoner kr 2015, 18 miljoner kr 
2016, 30 miljoner kr 2017 och 30 miljoner kr 2018, 

att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram förslag till 
åtgärder för en hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa 
erforderliga marginaler och handlingsutrymmen i verksamheterna. Detta ska 
uppnås genom effektivisedngar och rationaliseringar i verksamheterna samt 
inskränkning, nedläggning och kvalitetssänkning av verksamheterna. 

att slutrapport ska lämnas i januari 2015. 
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Bilaga Ks Au § 116 2014-03-31 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Förslag till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska arbetsramar 2015 samt anvisningar för budgetarbete 

Ärendebeskrivning 

Centrala chefsgruppen har i den årliga budgetprocessen i uppdrag att arbeta fram fårslag 
till ekonomiska arbetsramar för nästkommande budgetår. Chefsgruppen har 2014-03-27 
fastställt ett sådant förslag (bilaga) med beslutsförslag enligt nedan. 

Förslaget innehåller även kommunstyrelsens anvisningar till nämnderna avseende bud
getarbetet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att beräknade tillgängliga resurser i 2015 års resultatbudget (3,3 mkr) tillförs social
nämndens budgetram · 

att därmed fastställa arbetsramar får budget 2015 i enlighet med bilagan 

att som investeringstak (utöver äldreboende Kvarteret Örnen 2015) i den kommande 
investeringsplanen fåre$lå 23,3 mkr 2015, 18,0 mkr 2016, 30,0 mkr 2017 och 30,0 mkr 
2018. 

att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram fårslag till åtgärder får en 
hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa erforderliga marginaler 
och handlingsutrymmen i verksamheterna. Detta ska uppnås genom effektiviseringar 
och rationaliseringar samt inskränkning, nedläggning och kvalitetssäi:Jkning av verk
samheterna. 

att slutrapport ska lämnas i januari 2015 

Tingsryd 2014-03-27 

'-;---..., -- ,/-j~ ~
.L/ :>~ 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Ekonomiskt utgångsläge 

Som redovisats i bl a årsredovisning 2013 har marginalerna i kommunens ekonomi 
minskat successivt under de senaste åren. För 2013 redovisades ett resultat på +6,1 
mkr, innehållande engångsintäkter om hela 18 mkr (AFA + skatteverket) och 
engångskostnader om ca 13 mkr (förlusttäckningsbidrag + nedskrivningar). 

Det kan konstateras att 2013 års bokslut innebär att kommunen, liksom 2012, tack 
vare engångsintäkter från AFA lyckats behålla en resultatnivå inom ramen för det 
fastställda målet om 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I 
resultatet har även inrymts förlusttäckningsbidrag till Tufab om 10 mkr. Det är dock 
viktigt att också konstatera att utan AFA-pengarna så hade varken finansiella mål 

.,,, eller balanskrav uppnåtts för 2013 . 

. Det är tydligt att marginalerna i kommunens ekonomi är små och bedömninge-n för 
de närmaste åren är att marginalerna inte kommer att öka, utan snarare kommer 
att krympa ytterligare. Fullmäktige antog i november 2013 Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som bland annat innebär att kommunens resultatmål 
långsiktigt ska höjas till 2% av skatteintäker, generella statsbidrag och utjämning. I 
riktlinjerna har också fastställts att investeringar långsiktigt ska göras för egna 
medel (d v s utan upplåning) samt att låneskulden ska minskas genom planerade 
årliga amorteringar. · 

Nedanstående faktorer bedöms vara av stor betydelse för kommunens framtida 
förutsättningar att nå de långsiktiga finansiella målen i riktlinjerna och därigenom 
kunna behålla en långsiktigt hållbar ekonomi. De bör således ha stort fokus i de 
närmaste årens budget9rbeten. · 

1. Balans i nämndsbudgetarna 
Nämnderna har under flera år uppvisat ett samlat underskott mot budgeten. I 
2013 års bokslut uppgår nämndernas sammanlagda underskott till ca -12 mkr, 
varav socialnämndens underskott uppgår till ca -15 mkr. 

Komma~de års budgetar kommer sannolikt inte ha marginal för fäcka 
underskott i den storleksordningen. Därmed riskeras de övergripande finansiella 
målen att inte uppfyllas och om resultatmålen inte infrias påverkas även 
utrymmet för investeringar och amortering av låneskulden. 

För att nå balans i nämndsbudgetarria krävs antingen att medel tillskjuts eller 
att omfördelning av budgetmedel mellan verksamheterna sker. Om så ej görs 
eller kan göras återstår att fatta beslut om åtgärder för att minska 
netto!<ostnaderna i verksamheten. sådana beslut innebär i hög grad att kvalitet 
och omfattning i verksamheten måste minskas. 

2. Begränsad investeringsnivå samt amortering av låneskulden · 
Kommunen genomför 2013-2015 sin högsta investeringsnivå någonsin i och 
med nybyggnation av dels äldreboende i Kvarteret Örnen och dels 
undervisnings- och konsertlokal AMB/Wasaskolan. Den totala investeringen för 
dessa båda byggnationer är 230 mkr och budgeterad nyupplåning under 2014-
2015 är 150 mkr. 

Kommunkoncernens totala låneskuld har ökat kraftigt under senaste sju åren, 
från ca 365 mkr år 2007 till ca 645 mkr år 2013. Ökningen är i första hand 
hänförbar till industrifastigheter (Tufab/Industristiftelsen) QCh bostäder 
(Kom mu nhus/Tin~srydsbostäder). · 

Kommunens pågående investeringar tillsammans med de senaste årens kraftiga 
upplåning i koncernföretagen gör sammantaget att den totala låneskulden 
börjar nå en mycket hög nivå i förhållande till kommunens storlek. För att ha en 
långsiktigt hållbar ekonomi bör låneskulden minskas framöver, vilket också 
fastställts i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Följden blir att 
utrymmet för" nya investeringar blir ytterst begränsat under lång tid framöver. 
Detta gäller både verksamheten i kommunen och i dess företag. Arbete har 

-påbörjats med diskussion kring strategier för finansiering av framtida 
investeringar och amortering av låneskuld, vilket bland annat innefattar översyn 
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av möjligheterna till försäljning av tillgångar, höjda resultatnivåer samt andra 
möjliga finansieringsformer. 

3. Ansvar för helheten och balans mellan ambitioner och resurser 
För att kunna u·ppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i enlighet med lagens krav 
om god ekonomisk hushållning krävs att alla verksamheter, nämnder och 
styrelser i både kommun och kommunföretag tar ett helhetsansvar för 
ekonomin. De långsiktiga målen kan bara nås om alla delar av kommunens . 
verksamhet är överens om att en långsiktigt hållbar ekonomi är viktig och 
därför anpassar ambitionsnivån utifrån de resurser som finns att tillgå. Om 
summan av ambitionsnivån hos verksamheterna med stor marginal överskrider 
de tillgängliga resurserna kommer de långsiktiga ekonomiska målen inte att 
kunna uppnås. 

Som viktiga framgångsfaktorer i framtida budgetarbeten kah nämnas 
tillämpning av befintliga budgetregler, god framförhållning och planering samt 
god styrning och balans mellan ambitioner och resurser. 

De minskade marginalerna i kommunens resultaträkning är tydliga även när man 
tittar på aktuellt ekonomiskt läge för innevarande budgetår 2014. Fullmäktige 
fastställde budgeten för 2014 med ett resultat om +6,5 mkr, vilket motsvarar 1,0% 
av skatteintäkter och utjämning. Efter tilläggsbudgetering av förbättrad 
skatteprognos ( +2,7 mkr) samt beviljande av äskanden om -0,8 mkr i KB1 uppgår 
budgeterat resultat för 2014 till +SA mkr. I sammanhanget måste dock även 
beaktas aktuella årsprognoser för nämnderna. Socialnämndens årsprognos uppvisar 
ett underskott mot budgeten på hela -9 mJ>r och frågetecken för budgetens 
hållbarhet finns även för både samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Med hänsyn till dessa prognoser kan konstateras att kommunen, 
utifrån nuvarande förutsättningar och bedömning, kommer att redovisa ett 
minusresultat för 2014. Den förenklade prognosen indikerar således att varken 
finansiella mål eller balanskrav kommer att uppnås. Därmed kan konstateras att 
kommunens ekonomiska situation är allvarlig och att vi redan nu har stora 
utmaningar för att behålla en god ekonomisk hushållning både vad gäller 
resultaträkning och balansräkning (=investeringar och låneskuld). 

Inför den kommande 4-årsperioden ser marginalerna i kommunens ekonomi ut att 
vara.fortsatt mycket knappa. Kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
påverkas bl a av befolkningsutvecklingen; både totalt och inom olika åldersgrupper, 
investeringsnivån samt tillväxten av skatteunderlaget. Även om 
skattunderlagstillväxten i riket ser ut att bli relativt god på 3-4 års sikt så ser de 
årliga ökningarna av skatteintäkterna för kommunen bara ut att ungefär kunna 
täcka de förväntade kostnad.!'!ökningarna i den befintliga kommunala verksamheten. 
Det sker således ingen real tillväxt av resurser. Vi kan således räkna med fortsatt 
mycket knappa marginaler i resultaträkningen och att kostnadsminskningar i 
verksamheten därmed med säkerhet är nödvändiga för att behålla en ekonomi i 
balans. Denna bild överensstämmer med den bild av de närmaste årens ekonomi 
som förmedlats under de senaste åren och aktuella prognoser ger således ingen 
anledning att ändra denna bedömning. 

Nedanstående prognoser pch antaganden ligger till grund för beräkningar av 
arbetsramar 2015. 

skatteprognos februari 2014, mkr 

Ökning jfr verkliga året före 

Ökning jfr budget året före 

Löneök, årets ökn mkr 

Pensioner. årets ökn mkr 

Finansnetto, årets ökn mkr 

Anlaganden 

82014 

. 646,3 

Befolkningsutveckling året före, nov-nov -23 

KPI X,% (SKL feb:14) 1,4 

skatteunderlag,% (SKL feb-14) 3,1 

P2015 Just 

661,8 4,4" 

12,8 

15,5 

13,5 -2,6 

0,5 

0,0 

-100 25-
,. 

2,1 -o,5"' 

2 

82015 P2016 P2017 

666,2 684,9 701,9 

12,8 18,7 17,0 

19,9 

10,9 14,5 15,4 

0,5 0,5 0,5 

0,0 0,5 0,5 

-75 -75 -75 

1,6 1,8 1,9 

4,3 5,2 4,8 

P2018 

716,3 

14,4 

15,4 

0,5 

0,5 

-75 

2,0 

4,3 
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Det kan konsta.teras att beräkningsunderlaget, som vanligt så här tidigt i 
budgetprocessen, innehåller en hel del osäkerheter: 

I skatteprognosen finns ·bl a en osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen. 
Aktuella prognoser för dessa delar får vi först senare under våren. Även nya 
skatteunderlagsprognoser samt regeringens vårproposition kan komma att påverka 
de ekonomiska förutsättningarna inför 2015. Det finns även osäkerhet i om 
kommande skatteväxling avseende bl a kollektivtrafiken i samband med bildandet av 
regionkommun 2015 komrner att vara kostnadsneutral för Tingsryds kommun eller 
inte. . . 

Även befolkningsprognosen innebär en osäkerhet. 2013 års befolkningsutveckling 
slutade på +15 personer, vilket innebar en kraftig förbättring jämfört med året före, 
då förändringen var -94 personer. Preliminära siffror visar att invånarantalet i mitten 
mars 2014 i princip är oförändrat sedan 1 november 2013 (ca 12 140 invånare). 
skatteprognosen baseras på -75 personer inför budget 2015, vilket är +25 personer 
jämfört med vad som budgeterats tidigare år. Även för planåren 2016-2018 har 
skatteprognosen beräknats med en befolkningsminskning på -75 personer per år. 

Regeringens vårproposition presenteras 9 april och nästa skatteprognos från SKL 
kommer preliminärt den 29 april. 

Utifrfln ovanstflende osäkerhetsposter kan konstateras att förutsättningarna 
sannolikt kommer att förändras under budgetprocessens g§ng. Justeringar i 
prognoserna utifdm dfi kända förändringar kommer att göras i maj mflnad och 
ställningstagande hur detta ska hanteras ffi r göras i den politiska beslutsprocessen 
avseende förslag till budget i ksau-ks i juni mflnad. 

Fastställda finansiella mäl samt antagen flerårsplan 

Under innevarande mandatperiod 2011-2014 har följande finansiella mål varit 
gällande enligt fullmäktiges budgetbeslut: 

1. Årets resultat ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

2. soliditeten (enligt balansräkningen) ska inte understiga 49% 
3. Det egna kapitalet ska värdesäkras under fyraårsperioden. 

·I november 2013 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. I riktlinjerna fastställs att Tingsryds kommun ska vara Em kommun 
med stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och att god ekonomisk hushållning i 
Tingsryds kommun innebär · 

• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat 

sätt och med ett långsikti~t perspektiv . 

Följande långsiktiga finansiella mål har faststioihts i riktlinjerna, som ska leda till god 
ekonomisk hushållning och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden 
av ekonomisk betydelse: 

1. . Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet ska aldrig understiga 1 o/o 

2. Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge 
utrymme·för amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga 
investeringsvolymen ska kunna finansieras ·med egna medel och utan 
upptagande av nya lån. 

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Det lflngsiktiga resultatmfllet på 2% motsvarar ca 14 mkr i lirsresultat Förutsatt att 
denna resultatnivå uppn§s skulle ett lflngsiktigt flrligt utrymme för investeringar och 
amorteringar uppgli till ca 40.-45 mkr, varav minst 10-15 mkr bör avse amortering 
av lflneskuld. 
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Fullmäktige fastställde i juni 2013 budget för 2014 samt flerårsplan för 2015-2016 
enligt nedanstående sammanställning. Planen för 2015 utgör grund för arbetsramar 
2015. Bugg~t "oc;b pi g n_ bygger på_d~ finan~i~lla rnåteo f9r i_rmeyarande _ . . . 
mandatperiod, eftersom riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställdes först 
efter budgetbeslutet. 

Årets resultat, mkr 

% av skatteintäkter, gs och utj 

Årets besparingskrav 2014-2016 
för att nå resultatmål1%, mkr 

Investeringar, mkr 
Nyupplåning, mkr 
Låneskuld, ack, mkr 

soliditet% 

Budget 
2014 

6,5 

1,0 

154 
125 
230 

50 

Plan 
2015 

3,8 

0,6 

2,8 

60 
25 

255 

49 

Plan 
2016 

2,2 

0,3 

1,8 

30 
-10 
245 

50 

Plan 
2017 

0,8 

0,1 

1,5 

30 
-10 
235 

51 

Summa 
2014-2017 

6,1 

Den fastställda flerårsplanen innehåller, förutom de ovan nämnda finansiella målen, 
bl a följande budgetprinciper: 

• investeringstak i genomsnitt 20 mkr per år utöver budgeterade anslag för 
nybyggnation av äldreboende i Kvarteret Örnen och undervisnings- och 
konsertlokal AMB/Wasaskolan till och med år 2015. Därefter 30 mkr per år. 

• fortsatt ökning av den s k Örnen-potten (1,5 mkr per år) som syftar till 
skapa budgetutrymme för ökade kapitalkostnader när Kvarteret Örnen tas i 
bruk (halvåret 2015). Budgetutrymmet kan fram till dess att Kvarteret 
Örnen färdigställts användas till tillfälliga satsningar. 
fortsatt volymanpassning till minskade barn- och ungdomskullar inom barn
och utbildningsnämndens verksamhet t o m 2015. 
ingen fortsatt volymanpassning inom äldreomsorgen, då ökningen av antalet 
äldre-äldre upphörde från och med 2012. 
kompensation till förvaltningarna för prisökningar enligt kpix. 
årliga rationaliseringar motsvarande 0,5% av verksamheternas budget åren 
2013-2018 i enlighet med fullmäktiges beslut om budget 2014 (motsvarar 
totalt ca 3 mkr per år) 

Budgetdirektiv 

Ksau lämnade vid sammanträde 2014-03-03 direktivet att budgeterat resultat för 
2015 ska uppgå till 1,25% av skatteintäkter och utjämning samt att de 
förutsättningar och budgetprinciper som finns i den· fastställda flerårsplanen ska 
gälla även framöver (se ovan). Detta har således varit utgångspunkt för 
chefsgruppens arbete med arbetsramarna. 
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Förslag till fördelning av ramar 

Centrala chefsgruppens förslag till ekonomiska arbetsramar för budget 2015 framgår 
av öYersikt på_sidan _1Loch detaljerad redovisning_ på sid _12. f'å_sidan 1Lr_edoyisas ______ .... ___ _ 
även en resultatplan för åren 2016-2018. 

Förslaget kan sammanfattas enligt. nedan: 

Arbetsramar budget 2015 

• Budgeterat resultat för 2015 uppgår till +8,3 mkr, vilket motsvarar 1,25% av 
skatteintäkter och utjämning. Förslaget följer således ksau:s direktiv om 
resultatnivå. 

• 

.• 

.. 

• 

• 

.. 

" 

Minskning av Barn- och utbildningsnämndens budgetram som volymanpassning 
för minskade barn- och ungdomskullar uppgår enligt plan till ~2,5 mkr för år 
2015. Detta baseras dels på fastställd volymminskning enligt tidigare modell 
(-1,0 mkr) och dels på tillägg av ytterligare ramminskning för 2015 (-1,5 mkr) 
som fastställdes j· samband med beslut om budget 2014. Det sistnämnda 
baseras på barn- och utbildningsförvaltningens prognos för interkommunala 
ersättningar 2015. Ramminskningen, d v s 2,5 mkr, föreslås att överföras till 
Socialnämnden (se nedan). Från och med budgetår 2016 bedöms inga fler 
volymanpassningar av barn- och utbildningsnämndens budgetram vara 
motiverade av demografiska skäl. 

Socialnämndens tillfälliga budgetförstärkning i budget 2014 (2 mkr) återförs till 
Örnenpotten 2015. Detta innebär att socialnämndens budgetram minskar med 2 
mkr jämfört med budget 2014. 

Socialnämnden tillförs totalt 3,3 mkr i permanent budgetförstärkning för att till 
viss del minska behovet av åtgärder/kvalitetssänkningar för att nå balans i 
budget med tanke på nuvarande underskottsprognos. Finansiering sker dels 
genom volymminskningen för Barn- och utbildningsnämnden. (2,5 mkr) och dels 
genom att även övrigt tillgängligt budgetutrymme tillförs nämndens budgetram 
(0,8 mkr). 

Den s k Örnenpotten ökas med 1,5 mkr och uppgår därmed till 9,0 mkr i b~dget 
2015. Året 2015 är sista året med Örnenpotten, då färdigställande av 
äldreboendet beräknas ske vid halvårsskiftet 2015. Detta innebär att ca halva 
potten ska överföras till socialnämnden i 2015 års budget för att täcka 
internhyra för äldreboendet (halvårseffekt). 

Utrymmet i Örnenpotten föreslås att reserveras enligt följande preliminära 
fördelning: internhyra socialnämnden Örnen 4,5 mkr (halvår), flyttkostnader 
Örnen 1,0 mkr, ev kostnad för skatteväxling regionkommun 2,0 mkr samt 
attraktivitetsarbete KS 1,5 mkr. 

Ramförslaget innefattar årligt rationaliseringskrav motsvarande 0,5% av 
förvaltningarnäs budgetar fram till och med år 2018 i enlighet med fullmäktiges 
beslut om budget 2014. För 2015 innebär detta att förvaltningarnas 
budgetramar har minskats med sammanlagt 3,0 mkr. 

Förvaltningarna er,håller-kompensation för prisökningar motsvarande 1,6% enligt 
SKL:s KPIX-prognos, vilket innebär att totalt ca 2,9 mkr läggs till 
förvaltningarnas ramar. Beräkningen är baserad på nettokostnadsramen 
exklusive lönekostnader: 

städverksamhetens kostnadsminskning på 1,0 mkr 2014 återförs fullt ut till 
verksamheterna/kunde.rna. Det innebär att 0,5 mkr överflyttas från 
samhällsbyggnadsnämdens budgetram till övriga nämnder/kunder (övriga 0,5 
mkr tillfördes verksamheterna/kunderna redan i budget 2014). Huvuddelen av 
budgetposten tillförs därmed barn- och utbildningsnämnden, som står för ca 
800/o av de totala städkostnaderna i kommunen. 
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Chefsgruppen konstaterar att de föreslagna budgetramarna innebär mycket tuffa 
förutsättningar för samtliga förvaltningarr varvid ambitions-och 
kvalitetssänkningar/besparingar/verksamhetsförändringar/effektiviseringar med 

_____ säkerhet_äLnödYändiga_föLattinom budgetramen_täcka_in_behoYS-:1 _vol'{m:-_och _______ ._-.:. _______ ·---· 
andra verksamhetsförändringar inför kommande budgetår. Därutöver tillkommer 
behovet av beslut om åtgärder för att nå en budget i balans utifrån nuvarande 
underskott i budgeten1 vilket i första hand berör Socialnämnden, men även övriga 
nämnder. 

Förvaltningarnas redovisade behovs- och budgetförändringar inför 20151 som legat 
till grund för chefsgruppens budgetdiskussion1 redovisas i Bilaga 1. 

Mot bakgrund av ovanstående samt kommunens aktuella ekonomiska situation i 
övrigt, både vad gäller resultaträkning och balansräkning (investeringar och 
låneskuld)1 föreslår chefsgruppen kommunstyrelsen att besluta: 

att uppdra åt kommunchefen att inleda arbete med att ta fram förslag till åtgärder 
för en hållbar ekonomi inför beslut om budget 2016 i syfte att skapa erforderliga 
marginaler och handlingsutrymmen i verksamheterna. Detta ska uppnås genom 
effektiviseringar och rationaliseringar samt inskränkning, nedläggning och 
kvalitetssänkning av verksamheternar samt 

att slutrapp9rt ska lämnas i januari 2015 

Specifikation över resultatutrymme och ramjusteringar 2015 

Följande bedömning av resultatutrymmet görs för 2015. Utgångspunkt har varit den 
fastställda budgetplanen för 2015. I sammanställningen framgår även 
chefsgruppens förslag till fördelning av budg.etramar till förvaltningarna. 

BEDÖM NI NG RESUL T A TUTRYM M E 2015 

Resultat 2015.enligt fastställd plan 
Justeringluppdatering av plan: 

Skatteprognos 

Prisökning -0,5% (KPIX 1,6 vs 2,1) 
Löneökningar, ändrad nivå jfr plan 
Rationalisering 0,5% förvaltningar, justering 
KS centrala medel, justering (RÖK, Länstr, RFSS) 
Pensionskostnader 
Konsertlokal, drift, justering av budget 
Utgångsläge Resultat 

Chefsgruppens förslag 
Socialnämnd permanent budgetförstärkning 

Örnenpott 2015 reserveras för: 
Preliminär fördelning: 
Socialnämnd internhyra halvår 
Flyttkostnad Örnen 
Ev kostnad skatteväxling 
Attraktivitets arbete 

SUMMA RESULTAT 2015 

Resultatmål 1,25% 

6 

mkr 
3,8 

4,4 

-
0,6 
2,6 

0,2 
-0,2 
0,0 
0,2 

11,6 

-3,3 

9,0 

-4,5 
-1,0 
-2,0 
-1,5 

8,3 

8,3 
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I nedanstående tabell specificeras föreslagna förändringar av 
nämnder/förvaltningars budgetramar 2015 (jämfört med budget 2014). 
Förändringar av mer budgetteknisk karaktär, såsom t ex löneökningar, 

. kostnadsneutrala_budgetomfördelningaL(IB)_ocb~juster.ad..internränta,_v.isas_ejj_ -____ ..:. _ _:. ______ _ 
tabellen. · 

tkr KS SBN KUF BUN SN REV KS SUMMA 
KLF CENT R 

Kompensation prisökningar 1,6% 146 336 238 1 568 612 9 2909 

Rationaliseringar 0,5% -161 -178 -108 -1 209 -1 320 -4 -2980 

Volymanpassning enligt plan -2500 -2500 
o 

Äterfäring tillf förstärkning 82014 -2 000 2 000 o 
Återföring tillfanslag val 82014 -400 400 o 
Effektivisering städ 82014 -456 34 388 34 o 
Permanent budgetförstärkning 3263 3263 

Summa -415 -298 164 -1 753 589 5 2400 692 

Planf?Jren 2016-2018 

Flerårsplanen enligt chefsgruppens förslag visar följande resultat för planåren 2016-
2018: 

Plan Plan Plan · Ackumulerat 
2016 2017 2018 2016-2018 

Årets resultat, mkr 8,8 8,5 5,5 

%av skatteintäkter, gs och utj 1,3% 1,2% 0,8% 

Resultatmål enligt direktiv 1,5% 1,75% 2,0% 

Årets besparingskrav utöver plan 
2016-2018 för att nå resultatmål, 
mkr 1,5 2,3 5,0 8,8. 

I flerårsplanen har inräknats helårskostnader avseende tillkommande 
nettodriftskostnader för investeringar i äldreb.oende Kvarteret Örnen (9 mkr per år) 
och konsertlokal AMB/Wasaskolan (2,5 mkr per år). Vidare bygger flerårsplanens 
resultatberäkningar bl a på aktuell prognos för skatteintäkter och befolkning, 
fastställda finansiella mål samt nu tillämpade budgetprinciper vad gäller t ex 
volymanpassning, priskompensation, rationaliseringskrav m.m. 

Flerårsberäkningarna enligt chefsgruppens förslag visar att resultatnivån beräknas 
kunna ligga kvar på ungefär samma nivå under kommande fyraårsperiod. Detta 
förutsätter dock samma verksamhetsnivå/budgetramar som 2015 med beaktande av 
ovanstående budgetprinciper (bl a årligt rationaliseringskrav 0,5%) samt att 
nämndernas budget är i balans, vilket för närvarande inte är fallet. För att nå 
fullmäktiges långsiktiga resultatmål om +14 mkr i resultat år 2018 beräknas ett 
behov av ytterligare kostnadsminskningar om totalt'ca 9 mkr föreligga. Därutöver 
tillkommer som nämnts ovan behov av kostnadsminskningar motsvarande dels 
nuvarande underskott hos nämnderna 'qch dels ~edovisade (och tillkommande) 
behovsförändringar under perioden. · 

Det bör betonas att resultatberäkningarna baseras pf?J prognoser för bl a skatter, 
pensioner, löneökningar m.m. och att förändringar i förutsättningarna kommer att 
ske i takt med att dessa prognoser förändras. 
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Kommunövergripande mäl - fullmäktiges styrkort 

Årets budgetprocess inleddes med en inriktningsdebatt i kommunfullmäktige 19 
_____________ -------~-december.20.13._SyfteLmed.:.d_eb_attetu.l.aLatt..kommuJJfulJmäktlge_j_.e._tUi.dlgt skede 

av budgetprocessen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera övergripande mål 
för 2015 som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med nästa års budget .. 
Diskussion och prioritering skulle ha en tydlig koppling till kommunens vision samt 
styrmodell (balanserad styrning). Debatten kan ses på kommunens hemsida. 

Vid sammanträde 27 februari 2014 fastställde fullmäktige kommunövergripande mål 
för 2015 i fullmäktiges styrkort. Sty'rkortet redovisas i bilaga 2: · 

Nämnder och styrelser (inklusive bolag och stiftelser) har i uppdrag av fullmäktige 
att beakta fullmäktiges prioriterade mål i det fortsatta budgetarbetet och att därmed 
i styrkort och budget visa hur man bidrar till en ökad uppfyllelse av fullmäktiges mål 
2015. 

Arbetsgång och tidsplan 

Hittillsvarande arbetsprocess med 2015 års budget har bestått av fullmäktiges 
inriktningsdebatt 19 december, informationsdag 11 februari, uppföljningsdag för 
ksau och nämndspresidier 12 februari, ksau:s behandling av budgetdirektiv 3 mars 
samt centrala chefsgruppens bearbetning av budgetramar 27Jebruari och 27 mars. 
Återstående arbete är planerat enligt följande: 

31 mars Ksau förslag till beslut om arbetsramar och anvisningar 
14 april KS beslut om arbetsramar och anvisningar 

9 april Regeringen presenterar v§rpropositionen 
29 april Ny skatteprognos SKL (pre/.) 

16 maj Nämnder beslut om budgetförslag 
26 maj Informationsdag 2 (12.00) 

2 juni Ksau förslag till budget 2015-2017 
16 juni KS förslag till budget 2015-2017 
27 nov Nya KF beslut om budget 2015-2017 

19 dec Nämnder beslut om internbudget, senast. 

Höstens skatteunderlagsprognoser presenteras preliminärt 18 aug, 2 okt och 18 dec. 
Regeringens budgetproposition presenteras preliminärt 13 okt. 

Arbetsgången innebär att nämndernas budgetförslag som fastställs senast 16 maj 
skall rymmas inom tilldelad· budgetram. Den verksamhet som inte ryms inom ramen 
placeras i moduler utanför budgetramen i prioriterad ordning. Detta ger möjlighet 
att utifrån den politiska prioriteringen fördela eventuellt förbättrade ekonomiska 
förutsättningar/tillkommande medel under processens gång. 

Nämnderna fastställer detaljerad internbudget för den egna verksamheten i 
december. Det är nämndernas skyldighet att upprätta internbudgeten så att 
verksamheten ryms inom den av fullmäktige fastställda budgeten för nämnden, 
d v s budgeten ska upprättas så att prognosen för budgetåret överensstämmer med 
internbudgeten. 
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Anvisningar och budgetförutsättningar 

Rutiner och spelregler i budgetprocessen regleras i Budget- och 
------~ -- -- redovisriingsre-glementet-saint i Riktlinjedö-r målstyrning-. Nedan följer anvisningar ___ ---

r-x-·::7 
{ly~:;; 

för budgetarbetet samt redogörelse för budgetförutsättningar som berör 
nämndernas budgetarbete. 

Budgetförslag 

Moduler 

Anslagsnivå 

Investeringar 

Mål för verksamheten 

Materialet 

Inlämning av material 

Beslut i nämnd 

Kommunala företagen-

MBL 

Lönenivå i ram 

Löneökningar 2014 och 2015 

Kalkylerat PO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Inrättande av tjänster 

Nämndernas budgetförslag skall rymmås ino'm tilldelad 
arbetsram. 

Den verksamhet som inte ryms inom ramen placeras i 
moduler utanför rain i prioriterad ordning. Föreslagna 
åtgärders följder i kvalitet och mål ska tydliggöras. 

Nettokostnadsram per förvaltning/nämnd. 

Investeringsäskanden ska avse åren 2015-2018. 
Fastställda investeringstak ska beaktas. Kapitalkostnader 
för föreslagna investeringar skall rymmas inom tilldelad 
budgetram. 

Nämnderna ska i budgetförslaget ange mätbara 
verksamhetmål i de olika perspektiven enligt balanserad 
styrning. En tydlig koppling skall finnas dels till 
fullmäktiges övergripande mål och prioriteringar och dels 
mellan de olika perspektiven. 

Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi
avdelningen. 

Förvaltningarna överlämnar material till ekonomi
avdelningen senast 16 maj. Ev ändringar i nämndsbeslut 
efter detta datum meddelas omgående. 

Sker senast 16 maj. 

Omfattas av samma tidsplan som förvaltningarna, d v s 
inlämning av budgetförslag senast 16 maj. 

Nämnds- och styrelsebeslut om förslag till budget ska 
föregås av MBL-förhandling enligt §11. MBL-förhandling 
ska hållas senast en vecka före nämndens beslut och 
budgetmaterialet ska finnas tillgängligt senast en vecka 
före MBL-förhandlingen. Liksom tidigare rekommenderas 
att personal eller dess representanter involveras tidigt och 
löpande under processen, t ex vid arbetsplatsträffar samt 
genom mbl-information. 

Ramarna baseras på 2013 års löneläge 

Medel har avsatts på centralt konto och kommer att 
fördelas ut till förvaltningarna .allteftersom 
förhandlingarna blir klara. 

Uppgår preliminärt till 
38,46% för personal 
31,42% för förtroendevalda och uppdragstagare 
21,29% för personal 23-26 år 
16,01% för personal yngre än 23 år 
Aktuell PO-tabell har skickats ut till respektive ekonom. 

3,2%. Höjd nivå från 2014 har justerats i ramarna. 

Görs, med vissa undantag, av fullmäktige. 
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Övrigt 
Investeringstak Investeringar utöver budgeterade anslag för Kvarteret 

- ~-- - - ~ - -örnerYI5egränsas enligflullmäl<figes l:leslut om 15udget: --~- ~- -~~ ~- ~- - --
2011 till i genomsnitt 20 mkr per ~r fram till dess att · 

Investeringsäskanden 

Minskade lokalytor 

Tingsryd 2014-03-27 

Kvarteret Örnen färdigställts (2015). Detta innebär att 
samtliga investeringsäskanden kommer att vägas noga då 
det kommer att krävas prioriteringar för att hålla oss 
inom den föreslagna investeringsramen. 

Att avstå investeringar ger ett visst utrymme i 
budgetramarna. 

Förvaltningar har möjlighet att säga upp del av lokal, 
vilket ska ge förvaltningarna incitament att minska sina 
lokalytor och därmed minska de totala lokalkostnaderna i 
kommunen. 

Jj) ~~~~-
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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ARBETSRAMAR 2015 och RESULTATPLAN 2016-2018 
OBS! siffror avser ackumulerade förändringar jfr föregående år (budget) 

-~ 

mkr Plan 2015 Just Ram·2015 2016 2017 20181 

Budgeterat resultat KF 2014 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Justering tillfälliga poster året före 0,0 0,0 0,0 0,0 
Justering Ks centrala -0,8 -0,2 -1,0 -1,4 -1,8 -2,2 

Tillväxt skatteintäkter o utjämning jfr Kf2013 15,5 4,4 19,9 38,6 55,6 70,0 
Löneökningar -13,5 2,6 -10,9 -25,4 -40,8 -56,2 
Pensionsutbetalningar -0,5 -0,5 -1 ,O -1,5 -2,0 
Räntekostnader 0,0 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 
Delsumma resultat 7,2 6,8 14,0 16,8 17,0 14,6 

Volymanpa~snif.1g demografi åldersklasser 

BUN minskad ram, år: 2015 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Delsumma resultat 9,7 6,8 16,5 19,3 19,5 17,1 
~J 

Örnenpott 
Arlig ökning 1 ,5 mkr t o m 2015 (=9 mkr) -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 
Aterfäring tillfällig justering 2014 (LSS) -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

Delsumma resultat 6,1 6,8 12,9 15,7 15,9 13,5 

Rationaliseringar förvaltningar 

2015: 0,5% 2,8 0,2 3,0 3,0 3,0 3,0 
2016:0,5% 3,0 3,0 3,0 
2017:0,5% 3,0 3,0 
2018: 0,5% 3,0 12,0 

Prisökningar förvaltningar (kpix) 

2015:-2;4-% 1,6% -3,5 0,6 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 

2016: 1,8% -3,3 -3,3 -3,3 

2017: 1,9% -3,5 -3,5 
2018: 2,0% -3,6 -13,3 

Övrigt 
Konsertlokal, AM SIWasaskolan -1,6 0,2 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Utgångsläge resultat, arbetsram 3,8 7,6 11,6 14,1 13,8 10,81 

Förslag CCG 

Budgetförstärkning Socialnämnd -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 

örnenpott 9,0 9,0 9,0 9,0 
Reserveras för: 

Socialnämnd internhyra halvår -4,5 -9;0 -9,0 -9,0 
Flyttkostnad örnen -1,0 
Ev kostnad skatteväxling -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
Attraktivitetsarbete -1,5 

Budgeterat resultat, arbetsram 3,8 7,6 8,3 8,8 8,5 5,.51 

Resultat i% av. skatteintäkter 0,6% 1,25% 1,3% 1,2% 0,8% 

·nu;zr::tmncJnds :s;Jar1u·~,l för 2-tt n;~; f~1L 

Buc!q•oi ~016: 1.3°;;) ·io.cs v: '1.5 !.5 
SUCl9E:l 20i7· i,75~1o ·:--: ~ ,,._,.J •')Fl ._,,) ;::,;3 
~ud~let 20·1 B: 2.G~'Ö '1.1,? 5.0 8,8 

8:~1 H3.:::~ -~ ~'1~1. ··~ ·~·~.,3 

Res i % av skatteintakter 0,6% 1,25% 1.50% i,75% 2)0% 
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BUDGETRAMAR 2015 
(t kr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
Ks allmänna förfogandemedel 
Konsertlokal AMB/Wasaskolan 
Örnenpott-för tillfälliga anslag KS 
örnenpott- attraktivitet KS 
örnenpott- internhyra SN halvår 
örnenpott-flyttkostnad SN örnen 
Örnenpott ~ ev kostnad skatteväxling 

Driftbidrag travsällskapet 
Utvecklingspott KSAU 
Lediga lokaler- centralt konto 
Löneökningar 2014 (12) 2015 (9) 
Pensionsutbetalningar 
Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Komp ·prisökn 1 ,6% ~ KPIX ;förvaltn 
Rationalisering 0,5% förvaltn 

NETTOKOSTNAD 

skatteintäkter 
skatteintäkter, gs och uljämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

f75~L~ ~ 

Budg 2014 
Futtmäkt(ge 

-9368 

-31 881 

-13 659 

-54 908 

-34 856 

-21 261 
-239 040 
-259 804 
-554 961 

-819 
-70 

o 
o 

-610 758 

-200 
-1100 
-1 200 
-2200 

-916 
-300 
-500 

-21 759 
-12 DOO 
36 558 

43DD 
-28 851 

.o 
o 

-638 926 

646 265 

2700 

-3 55D 
-850 

6489 

Justering Plan Löneök Löneök 2015 
enl plan 2015 2015 2013 Köp o sälj 

-1 200 -10 568 

400 -31 481 -584 -16 

-13 659 

-800 -55 708 -584 -16 

456 -34 400 -357 -97 
-34 -21 295 -175 -27 

2112 -236 928 -3480 -679 
1 966 -257 838 -5141 -393 
4500 -550 461 -9153 -1196 

-819 
-70 

o 
o 

3 700 -607 058 -9 737 -1 212 

-200 
-1 600 -2 700 
-7 800 -9 DOP 
2 200 o 

o 
o 
o 

-916 
-300 
-500 

-13 500 -35 259 9 737 1 212 
-500 -1.2 50D 

36 558 
4300 

-28 851 
-3500 -3 500 
2800 2 800 

'18 200 -657126 o o 

15540 661 805 

D 2 700 

o -3 55D 
o -850 o o 

-2 660 3 829 o o 

~d=J 
CCG:s förslag 

Justering Omförd rs·mm Summa Centrala Direktiv Pris Volym Förslag Arbetsram 
internränta Ettit 2013 2015 poster 0,5% 1,6% enl plan CCG 2015 

-10 568 -200 -10 768 
-31 -32 112 161 -146 -32 097 

-13 659 . -13 659 
-31 o o -56 339 -200 161 -146 o o -56 524 

-697 -35 551 178 -336 -35 709 
. -51 -21 548 108 -238 -21 678 
-693 -241 780 1 209 -1 568 -242139 
-563 -263 935 1 320 ·-612 -3263 -266 490 

-2 004 o o -562 814 o 2 815 -2754 o -3 263 -566 016 

-819 4 -9 -824 
-70 o -70 

o o 
o o 

-2 035 o o -620 042 -200 2 980 -2 909 o -3 263 -623 434 

-200 -200 
-2700 200 -2 500 
-9 000 9000 o 

o -1 500 -1 500 
o -450D -45DO 
o -1 000 -1 000 
D -2 DDO -20DD 

-916 -916 
-300 -300 
-500 -500 

-24 310 2 622 -21 688 
-12 500 -12 500 

2 035 38 593 38593 
4300 4 300 

-28 851 -28 851 
-3 500 591 2 909 o 
2 800 162 -2 980 -18 

o o o -657 126 3 375 o o o -3 263 -657 014 

661 805 4386 666191 

2700 2700 
-355D -3 55D o o o -850 o o o o o -850 

o o o 3829 7761 o o o -3263 8.327 
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Diskussionsunderlag för budgetramar 2015 CCG 

Anmälda större behovs- och budgetför~ndringar 2015 

. Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltning) 
Överförmynaarverl<samhet IJefaraa-IJuagetorist 20121 p g a öl<aae volymer, ca 
Byte/uppgradering av centrala it-system: 
-Ärendehantering (inom budget 2014) 
-Löne/PA-system 
-Ekonomisystem 
-Telefoni 
E-tjänster 
Minskning 1,0 tj IT fr o m halvårsskifte 2014 (halvårseffekt 0,2 mkr 2015) 
Internationell samordnare 0,5 tj · 
Energieffektivisering och klimat 0,25 tj SBF (bidrag upphör?) 
Samlastningscentral varudistribution+ inköpssystem 

Budget 2016 och framåt: 
· -medel för utveckling när Örnenpott upphör 
-e-arkiv 

l Samhällsbyggnadsnämnd 
Kommunekolog 0,5 tj 
Verksamhetsutvecklare 1,0 tj (tidsbegränsad) 
Underhållsbehov fastigheter 
Lokalförsörjningsplan 
Driftskostnadsökningar (el och fjärrvärme) 
Underhåll gator och enskilda vägar 

Kultur- och fritidsnämnd 
Ny fritidsgård i mellanstadiet Dackeskolan- internhyreshöjning 
Höjning av medieanslaget biblioteken 
Biblioteksförnyelse (kapitalkostnader) 
Bidrag till föreningar 
Idrotten 1 (kapitalkostnader) 
Multisportarena Ryd (kapitalkostnader) 
Kulturverkstan avtalsuppräkning (0,19 mkr år 2014, 0,08 mkr år 2015) 
Konsertlokal och konferenslokal 
Utveckling av Mårslyckesandsområdet (kapitalkostnader) 

Barn- och utbildningsnämnd 
Ev ökat flyktingmottag;mde 
Ökning mottagande ensamkommande flyktingbarn (1,5 tj=0,7 mkr) 
Ökad kostnad interkommunal ersättning grundskolan 
Ökade behov av resurser till elever med särskilda behov 

l Socialnämnd 
Underskott 2013 
Budgettillskott 2014 
Handlingsplan 2013-2014 
Besparingar/omfördelningar 2013-2014 
Nya volymökningar 2014? 
Sparbehov/prognos 2014 

Flyttkostnader Tingsgården 2015 
Framtid Kronoberg fortsättning? 
Nytt omfattande ärende, befarat ca 

Att hänsyn till mer allmänt inför åren 2015-2017: 
-omfattande och komplicerad vård och omsorg i hemmet ökar 
-sysselsättningsåtgärder- hantera den högre arbetslöshetens konsekvenser 
-ny teknik- e"myndighet såväl som teknik i hemmet. Grundarb~te =förutsättning. 
-boendefrågorna kommer att vara centrala 
-barn- och familjevården- säkerställa kompetens 
-evidensbaserad praktik -länet som bas 

13 

Bi1aga 1 

Mkr l 
O,ll 

Investering 
Investering 

? 
? 

Förvaltn alt utv IT 
0,25 
0,12 

? 

0,24 
OA8 
1,0 

0,15 
1,0 
2,0 

0,08 
0,2 

0,18 
0,3 
lA 

0,02 
0,08 

0,1 
0,2 

? 
? 
? 
? 

-14,8 
3,7 
1,7 
6A 

-2,0 
-5,0 

? 
0,7-1,0 

3,0 
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styrkort - Stående presentation (Tingsryds kommun, KF) 

Medborga r~ 

Kommunövergripande mål: 

Nöjda medborgare 

strategier: 

Kvalitet på service och tjänster med 
fokus på kärnverksamheten 

Medborgaren i fokus 

Medborgarinflytande 

Medborgarna i Tingsryds kommun ser 
kommunen som en helhet i 
attraktivitetsarbetet 

Mått: 

Nöjd-Medborgarindex, NMI 

Il Nöjd-Inflytande-Index, Nll, 
Medborgarundersökning 

- Valdeltagande, % 

~?Ja~ 

Kommunövergripande 
mål: 

Attraktiv kommun 

strategier: 

Goda boendemöjligheter 

God näringslivsmiljö 

Väl utbyggd infrastruktur 

Fokus på utbildning och 
kompetens 

Rikt föreningsliv och 
kulturutbud 

Hållbar utveckling · 

Förskolor och skolor i alla 
sju kommundelar 

Mått: 

Nöjd-Region-Index, 
NRI totalt, 
Medborgarundersökning 

Antal folkbokförda 

Nettoinflyttning 

- Arbetslöshet 18-64 år 

- Trygghetsindex 

Kommunövergripande · Kommunövergripande mål: 
mål: 

Hållbar ekonomi 

strategier: 

Ekonomisk kontroll med 
goda ekonomiska 
marginaler 

Mått: 

Resultat i % av 
skatteintäkter och 
genereiiGI statsbidrag 

soliditet, % 

- Självfinansiering av 
investeringar 

- Minskning av 
låneskulden 

14 

Attr.aktiv arbetsplats 

strategier: 

Skapa goda förutsättningar för att 
rekrytera och behålla kompetent 
arbetskraft 

Skapa god arbetsmiljö och ökad 
frisknärvaro 

Mått: 

Hållbart 
Medarbetarengagemang,·HME
index 

sjukfrånvaro, % 

- Nöjd-Medarbetar-Index. 

Bilaga 2 

Process 
., 

Kommunövergripande rriål: 
- l 

Effektiv verksamhet . , . 

strategier: 
l 

Göra rätt saker på rätt sätt för att skapa 
en kostnadseffektiv och änd~målsenlig 
verksamhet i · 

Mått: 

Nämndernas måluppfyllelse 

- Uppfyllande av tjänstegarantier 

Andel genomförda granskningar för 
intern kontroll 

~ 

~ca 
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Ärende nr 17 

Val av ombud till bolagsstämma 
för Tingsryds Kommunföretag AB 

samt uppdrag till Tingsryds 
Kommunföretag AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 r:.J Tingsryds 
~kommun l"} Kommunstyrelsens arbetsutskott 

4 
2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 125 Dm 2014/159 042 

Val av ombud till bolagsstämma 

Enligt kommunens företagspolicy ska fullmäktige utse ombud till 
bolagsstämmor i de kommunala företagen. 

Det föreslås att fullmäktige utser ombud till bolagsstämman i moderbolaget 
Tingst-yds kommunföretag AB (TIKAB) och att TIKAB får i uppdrag att utse 
ombud till bolagsstämmor idotterbolagen. Kommunfullmäktiges ordförande 
Britta Lunden föreslås som ombud med vice ordförande Kenneth Görtz 
som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Daniel Gustafsson, 2014-03-25 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 

att utse BrittaLunden som kommunens ombud vid 2014 års bolagsstämma 
för Tingsryds kommunföretag AB, med Kenneth Görtz som ersättare, samt 

att uppdra åt Tingsryds kommunföretag AB:s styrelse att utse ombud till2014 
års bolagsstämmor i dotterbolagen. 
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Bilaga Ks AU § 125 2014-03-31 ;Lv ;Yj; s-1 DV 2_; 

,:r
::?' 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Val av ombud till bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB samt 
uppdrag till Tingsryds Kommunföretag AB 

Enligt kommunens företagspolicy ska fullmäktige utse ombud till bolagsstämmor i de 
kommunala företagen. Kommunen äger moderbolaget Tingsi·yds Kommunföretag AB 
(TIKAB), medan TIKAB i sin tur äger dotterbolagen Tingsryds Energi AB, Tings1yds 
Utvecklings- och Fastighets AB och Tingsrydsbostäder AB. 

Föreslås att fullmäktige utser ombud till bolagsstämman i moderbolaget TIKAB och att 
TIKAB får i uppdrag att utse ombud till bolagstämmoma i dotterbolagen. 

Föregående år utsågs kommunfullmäktiges ordförande BrittaLunden till ombud vid TI
KAB:s bolagsstämma med l :e vice ordförande Kenneth Görtz som ersättare. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse BrittaLunden som kommunens ombud vid 2014 års bolagsstämma för Tingsryds 
Kommunföretag AB, med Kenneth Görtz som ersättare, 

samt 

att uppdra åt Tingsryds Kommunföretag AB:s styrelse att utse ombud till2014 års bo
lagsstämmor i dotterbolagen 

Tingsryd 2014-03-25 

Y::>- ~) ;;;;;;_:_---. 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
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0477 441 00 (vx) 
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Ärende nr 18 

Förslag till instruktion för kommunens 
ombud vid bolagsstämma för 
Tingsryds Kommunföretag AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 126 Dnr 2014/159 042 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma 

EkonomichefDaniel Gustafsson föreslår instruktion för kommunens ombud 
vid bolagsstämma gällande formaliafrågor, fastställande av resultaträkning 
och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet 
samt gällande arvoden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ekonomichefDaniel Gustafsson, 2014-03-25 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna förslaget till instruktion för kommunens ombud vid 
bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB, enligt protokollsbilaga. 

19 
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Bilaga Ks Au § 126 2014-03-31 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma 
för Tingsryds Kommunföretag AB 

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB)har avgivit årsredovisning för år 
2013 . Ordinarie bolagsstämma skall enligt aktiebolagslagen hållas inom sex månader från 
utgången av vmje räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för mo
derbolaget till -7 tlcr. Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till -25 tia. 

Lelanannarevisorema och den auktoriserade revisorn har avgivit revisionsberättelser vari. 
det tillstyrks att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvm-sfrihet för räkenskaps
året 2013. 

Föreslås att kornmunens ombud vid bolagsstämman ges följande instruktion beträffande 
de beslut som skall fattas av bolagsstämman: 

l. Formaliefrågor 

Ombudet ges rätt att själv besluta i fmmaliefrågorna: 
• val av ordförande vid stämman 
• upprättande och godkännande av röstlängd 
• val av en eller två justeringsmän 
• prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad · 
• godkännande av dagordningen 
• framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

2. Fastställande av resultatdikning och balansrälrning 

Ombudet ges i uppdrag att fastställa upprättade förslag till resultaträkning och balansräk
nmg. 

3. Disposition av bolagets vinst eller förlust 

Ombudet ges i uppdrag att godkänna att årets förlust balanseras i ny räkning. 

1(2) 

postadress 
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besöksadress 
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2(2) 

4. Ansvarsfrihet 

Ombudet ges i uppdrag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören an
svarsfrihet för 20 13 års verksamhet. 

5. Arvoden 

Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvoden till styrelsen och lelrmannarevisorema 
skall utges i enlighet med bestämmelsema om ersättning till kommunens förtroendevalda. 

Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvode till den auktoriserade revisorn och dennes 
ersättare sk!lll utges i enlighet med styrelsens beslut. 

Förslag till beslut 

Kornmunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

Tingsryd 2014-03-25 

v~~~-----

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

18 
~ 

116



Ärende nr 19 

Svar med anledning av revisionsrapport 
gällande inköp och upphandling 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

rh'~'7 
v-~') 

Au§ 127 Dnr 2014/67 007 

Svar revisionsrapport gällande inköp och upphandling 

Revisorerna har genomfört en granskning gällande inköp och upphandling 
och överlämnat rapporten över detta till styrelser och nämnder. Ekonomichef 
Daniel Gustafsson har som svar på remiss lämnat ett yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ekonomichef Daniel Gustafsson, 2014-03-27 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

att anta ekonomichefens yttrande som kommunstyrelsens svar och översända 
detta till revisorerna, samt 

att uppdra åt ekonomichefen att upprätta och fastställa handlingsplan för 2014 
avseende utveckling inom inköps- och upphandlingsområdet 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Bilaga Ks Au § 127 2014-03-31 

MISSIVSKRIVELSE 

Dnr 2014/67 007 

Kommunstyrelsen 

Svar till revisorerna angående "Granskning av upphandling och inköp" 

Ärendebeskdvning 

Revisorema har i shivelse 2014-01-27 begärt svar från kommunstyrelsen avseende ru
bricerad revisionsrapp01i. Unde1iecknad har i remiss fi.·ån kommunstyrelsens ordförande 
fått i uppdrag att upprätta förslag till svar. Förslaget bifogas. 

Förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen beslutar 

att översända ekonomichefens yttrande som svar till revisorema, samt 

att uppdra åt ekonomichefen att upprätta och fastställa handlingsplan för 20 14 avseende 
utveckling inom inköps- och upphandlingsområdet 

Tingsryd 2014-03-27 

. \]'.../ -- ./ _,...---)~---
~--"""' 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 
l. Yttrande 
2. Revisionsrapport "Granskning av upphandling och inköp" 

1 (1) 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Granskning av upphandling och inköp . 

Bakgrund 

YTTRANDE 

Dnr 2014/67 007 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna har i skrivelse 2014-0l-27 begärt svar från kommunstyrelsen avseende ru
bricerad revisionsrapport. Undertecknad har i remiss från kommunstyrelsens ordförande 
fått i uppdrag att upprätta förslag till svar. Svaret avser huvudsakligen de delar av revis
ionsrapporten som är hänförliga till Kommunstyrelsen och koncentreras till de revision
ella bedömningarna utifrån rapportens fyra revisionskriterer i slutet av rapporten. 

Allmänt 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens och nämndemas hantering av upphandling 
och inköp behöver utvecldas och identifierar ett antal förbättringsområden. 

Det kan konstateras att ekonomiavdelningen sedan tidigare dragit samma huvudsaldiga 
slutsats och som en följd av detta under fölTa året påbö1jat ett utvecldingsarbete inom 
området som benämnts Fokus Inköp. Inom ramen för detta arbete har en handlingsplan 
upprättats, vilken innehåller strategier och aktiviteter för flertalet av de förbättringsom
råden som revisorerna identifierat. Revisionsrappmien ger ett bra stöd och underlag för 
det fortsatta utvecldingsarbetet. 

Det bör i sammanhanget nämnas att inköpsområdet innefattar många processer och per
soner i den totala kommunorganisationen och därför är komplext av sin natur. Utveckl
ing och förändring måste ske stegvis, eftersom olika åtgärders turordning påverkar 
varandra och därför måste ske i en viss ordning. Möjligheter och tidpunkter för föränd
ringar påverkas också av andra faktorer som t ex länssamarbete och tillgänglig budget. 
Imiktningen för utvecklingsarbetet har hittills varit att det måste ske inom befintliga 
resurser, och det är i dagsläget sannolikt inte realistiskt att tro att något annat kan gälla 
även framöver. Detta gäller både centralt och hos förvaltningarna. Ambitionsnivå och 
tidsplan för utvecklingsarbetet måste därför anpassas till detta faktum. 

Ekonomiavdelningen har under senare år medvetet arbetat för att inom befintlig budget 
öka personalres:ursema för inköps- och upphandlingsarbete genom effektivisering av det 
löpande ekonomiarbetet Detta har bl a skett genom att inköpssamordnaren (numera · 
upphandlaren) har frigjorts från de ekonomiarbetsuppgifter som tidigare ingick i tjäns
ten. Dämtöver har en administratörtjänst vid pensionsavgång ersatts av en in_k:öpseko
nom. · Genom bl a inköpsekonomens arbete med ökning av antalet digitala leverantörs- · 

ca~b ryv; 

1(3) 
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fakturor har tid frigjorts genom minskad scanning av fakturor, vilken istället kan nyttjas 
för mer utvecklingsarbete inom inköpsområdet Dock har annat prioriterat arbete, bl a 
länsgemensam upphandling av ekonomi system, gj mi att utvecklingsarbetet inte fullt ut 
kunnat ske enligt ursprungliga ambitioner och tidsplaner. 

Sval~ utifrån revisionskriterier i den revisionella bedömningen: 

• · Roll- och ansvarsl(jrdelning (sid 9) 

Roller och ansvarsfördelning behöver förtydligas. En översyn av inköps- och upphand
lingspolicyn samt upprättande av tillämpningsanvisningar för bl a direktupphandlingar 
är planerad att göras när ny BU-lagstiftning träder ikraft. Formuleringarna i delegat
ionsordningen bör ses över, även om de synpunkter som revisorerna tagit upp på detta 
onuåde inte inneburit några otydligheter i praktiken. · 

Mål om begränsat antal beställare, inklusive certifiering av beställare, finns upptaget i 
handlingsplanen som ett mål på lite längre sikt. Målet har bedömts vara lämpligt och 
realistiskt att nå först i samband med införande av inl<:öpssystem. 

Revisorerna föreslår vidare att inköpssamordnare bör utses från varje förvaltning. Här 
kan nämnas att förvaltningarnas ekonomer idag kan sägas ha en liknande roll i och med 
att inköpsfrågor ska hanteras i ekonomgruppen. Dock är tidsutrymmet för sådant arbete 
idag begränsat både i förhållande till ekonomgruppens möten och förvaltriingsekono
mernas övriga arbetsuppgifter, då det löpande budget-och uppföljningsarbetet idag tar i 
anspråk en stor del av tiden under merparten av arbetsåret. Hur en mer strukturerad in
köpsorganisation ska uppnås och hur resurser ska frigöras för detta bör diskuteras i sam R 

råd mellan kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar. Det är realistiskt att 
tro att en förändrad inköpsorganisation måste hanteras inom befintliga resurser, både 
centralt och hos förvaltningarna. Därvid måste också ambitionsnivån anpassas till de 
tillgängliga resurserna. 

• Avtalshantering (sid 9) 

Om förvaltningarnas inköpsavtal ska läggas in i avtalsdatabasen eller inte bör övervä
gas. Utvärdering bör ske utifrån bedömd nytta och praktiska förutsättningar. 

Rutinför återkoppling till upphandlaren när ramavtal saknas för väsentligt inköpsom
råde finns upptaget i handlingsplanen. Frågan har dock hittills bedömts ha lägre priori
tet. 

• Rutiner lör intern kontroll (sid lO) 

Det kan konstateras att planerade uppföljningar inom ramen för plan för intern kontroll 
av olika anledningar inte genomförts som planerat under de senaste åren. 

Sedan inköps- och upphandlingspolicyn fastställdes har arbetssättet för intern kontroll 
förändrats, innebärande bland annat att granskningsområden väljs ut baserat på respek
tive förvaltnings risk- ochväsentlighetsanalys. Följden blir att områden meci högst risk 
och sannolikhet väljs ut för granskning och att andra orr,.råden äl}just inköpsområdet 
därmed kan ges högre prioritet inom ramen för planen for intern kontroll. För att ha en 
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god intem kontroll inom inköpsområdet bör istället rutiner för löpande uppföljning av 
ramavtal upprättas. Mål och aktiviteter för att utveckla rutiner för avtalsuppföljning 
finns med i handlingsplanen och bör genomföras under 2014. 

Revisorerna sicriver att man ser positivt på det utvecldingsarbete som påbö1jats genom 
handlingsplanen, då den, enligt deras bedömning, bidrar till en stärkt intern kontroll 
inom inköpsområdet 

• Inköp och avrop (sid l O) 

Rutin för löpande uppföljning av avtalstrohet m.m. ingår i handlingsplanen och ska ge
nomföras under året, se ovan. 

Upphandling av s k skafferiavtal bör övervägas under året. 

Tingsryd 2014-03-27 

~J':> e-~~ 
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 2014-01-27 

Till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnelen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom till 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av upphandling och inköp 

Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad 
granskning. · 

Vi instämmer i den revisionellabedömning som framgår i bifogad rappo1i och överläm
nar rappalien till kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

Revisorerna önskar ett svar på rappmiens bedömningar senast elen27mars 2014. Rap
pmien lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 

För Tingsryds kommuns revisorer 

Sven-Erik Svensson 
Ordförande 

w. 

.14fi~~~ 
/~ats Pehrson 

Vice ordförande 
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1., Inledning 
Tingsryds kommun gör årligen inköp avseende varor och tjänster för betydande 
belopp. Utifrån revisionen utgångspunkt är det väsentligt att granska att 
upphandlingar genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer och lagen om 
offentlig upphandling. 

Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk funnit skäl att 
granska nämndernas hantering av upphandling och inköp. Granskningen har 
genomförts av Fredrik Ottosson och Lisa Åberg inom PwC. 

1.1. Revisionsfråga 
Hanterar kommunens nämnder upphandling och inköp ändamålsenligt? 

1.1.1. Revisionskriterier 
" Har nämnderna en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och 

inköp? 

• Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att 
avtal finns för väsentliga inköpsområden? 

• Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? 

• Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och 
beslutade policyer och riktlinjer? 

1.2. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer, studier av dokument samt en 
stickprovsgranskning av ett antal inköp. 

Intervjuer har genomförts med kommunchef, ekonomichef, 
upphandlingssamordnare, ekonomer inom barn- och utbildningsförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen samt förvaltningscheferna 
för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Efter en genomgång av leverantörsreskontran valde PwC ut inköp inom områdena 
kontorsmaterial, städmaterial, byggkonsulter, livsmedel och datorer. Det 
undersöktes om inköpen skett i enlighet med lagkrav och beslutade policyer och 
riktlinjer. Områdena valdes utifrån en enklare risk och väsentlighetsanalys. Närväl 
områdena hade valts ut, undersöktes förekomsten av inköp av leverantör utan 
ramavtal. Ett antal av dessa valdes ut för att kontrollera följsamhet gentemot 
lagkrav och beslutade policyer och riktlinjer. Syftethar inte varit att uppskatta i 
vilken omfattning inköp sker i enlighet med lagkrav och beslutade policyer och 
riktlinjer, utan endast att identifiera förbättringsområden. 
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Rapporten har faktaavstämts av ekonomichefen och upphandlaren. 

2 av 10 
P wC 127



2o Regler om offentlig uppha.ndling 
Syftet med upphandlingsreglerna i LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, är att de 
upphandlande myndigheterna ska använda de offentliga medel som finansierar 
offentliga upphandlingar på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på 
aktuell marlmad. Regelverket syftar också till att ge leverantörer möjlighet att tävla 
på samma Villkor i varje upphandling. 

Med offentlig upphandling menas de åtgärder en upphandlande myndighet vidtar 
för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller bygg
entreprenader. De upphandlande myndigheterna har därvid att följa LOU vid alla 
köp, hyra och leasing av varor och tjänster, med några undantag. 

Reglerna för offentlig upphandling är olika beroende på om värdet av 
upphandlingen är över eller under de s.k tröskelvärdena. Om värdet berälmas vara 
över tröskelvärdena gäller att upphandling ska ske genom öppet förfarande, 
selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. 

Vid upphandling under tröskelvärdena gäller att den upphandlande myndigheten 
kan välja mellan ett förenklat förfarande, ett urvalsförfarande, direktupphandling 
och konkurrenspräglad dialog. 

2.1. Beslut om att upphandla 
Beslut om att handla upp, består av två delar: anskaffnings- och inköps beslut. Med 
anskaffningsbeslut menas avgöranden om att något behövs i verksamheten och ska 
anskaffas på något sätt~ Inköpsbeslut däremotfattas när leverantör väljs, och det 
avgörs vilka villkor som ska gälla för köpet. I en nämnd bör flera inköps- och 
anskaffningsbeshit med fördel kunna delegeras till ett utskott eller tjänsteman. 
Mindre anskaffningsbeslut som ligger i linje med uppställda mål och budget borde 
1cunna ses som ren verkställighet (Hillborn Ingegärd & Tengdelius Karin 1988, 
Nämndbeslut?, Delegering?, Ren Verkställighet?, Stockholm, Svenska 
Kommunförbundet, s. 40). 
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3.1. 
3 .1.1 . 

Iakttagelser 

Roll- och ansv arsfordelning 
Vad säger reglementen och delegationsordningar? 

Av dolmmentet "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun" framgår att respektive nämnd ansvarar för inköp och upphandling inom 
sina verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har getts en särskild roll då den 
ansvarar för kommunens centrala upphandlingsfunktion. Vad som inbegrips i 
termen "upphandlingsfunktion" utvecldas inte vidare. Av inköps- och 
upphandlingspolicyn framgår att nämnderna svarar för inköp och upphandling 
inom sina verksamheter. · 

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att styrelsen delegerat rätten att 
fastställa havspecifikationer i "kommunens egna upphandlingar" och 
"länsgemensamma upphandlingar". Av formuleringarna får man intrycket att 
kommunstyrelsen uppfattat att den ansvarar för all upphandling. När det gäller 
beslut om att anta leverantör har styrelsen däremot bara delegerat rätten gällande 
upphandlingar inom kommunledningsförvaltningen och länsgemensamma 
upphandlingar. Av den senare formuleringen får man intrycket av att respektive 
nämnd svarar för upphandlingar som endast rör sina verksamheter och inte görs 
länsövergrip ande. I våra intervjuer framgår att rutinen är att kommunstyrelsen 
ansvarar för nämndsövergripande och länsgemensamma upphandlingar, även om 
den länsgemensamma upphandlingen endast berör en nämnd i Tingsryds kommun. 

3.1.2. Kommunens inköpsorganisation 
I kommunens gällande inköps- och upphandlingspolicy från 2008, finns regleringar 
om organisationen för kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 
ansvarar för samordning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet 
samt för uppföljning av inköps- och upphandlingspolicyn. Själva genomförandet 
ligger på ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen som har 1,0 tjänst 
som upphandlare och 1,0 tjänst som inköpsekonom Den centrala 
upphandlingsfunktionen har tillgång och arbetar i upphandlingssystemet TendSign. 
Idag sl<er annonsering via systemet och avtalshantering. På sikt är tanken att anbud 
ska lämnas in via TendSign. Tingsryds kommun ingår i inköpssamverkan 
Kronoberg, vilket innebär att Växjö kommun genomför länsgemensamma 
upphandlingar med hela länets inl<öpsvolym som grund samt upprättar avtal med 
berörda leverantörer. 

Upphandlaren har bl. a. till uppgift att fungera som kommunens allmänna 
expertfunktion på upphandling, vara delaktig i alla förvaltningsspecifika 
upphandlingar och kommunövergripande upphandlingar över gällande 
tröskelvärde, delta i förvaltningsspecifika och kommunövergripande upphandlingar 
under gällande tröskelvärde inldusive direktupphandlingar. Enligt policyn ska 
upphandlaren också årligen upprätta upphandlingsplaner för hela kommunen 
utifrån nämndernas upphandlingsplaner. Från centralt håll uppges att nämnder och 
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styrelser vid tidpunkten för granskningen är i startgroparna med att ta fram 
upphandlingsplaner. 

Enligt policyn ansvarar förvaltningarna för genomförandet av förvaltningsspecifika 
upphandlingar. Förvaltningarna ska också utse "erforderligt" antal inköpsansvariga 
personer som har rätt att avropa från tecknade ramavtal. Respektive förvaltning 
ansvarar för att dessa personer får nödvändig information och utbildning. Av 
intervjuerna framkommer att upphandlaren ordnar en utbildningsdag en gång per 
år för berörda på förvaltningarna. Upphandlaren träffar samtliga upphandlare i 
länets kommuner ca fyra gånger per år. 

I samband med fullmäktiges revidering av inköps- och upphandlingspolicyn år 
2008 beslutades att tillämpningsanvisningar till policyn skulle tas upp till beslut i 
fullmäktige . Detta har ännu inte gjorts, men enligt de intervjuade pågår arbete med 
att ta fram sådana. 

Våra intervjuer visar att inköp inom förvaltningarna oftast är ett ansvar för 
respektive chef inom organisationen, och inköp görs av ett stort antal anställda. Det 
är en utmaning för upphandlaren vid ekonomiavdelningen att nå ut med 
information om ramavtal och villkor till alla beställare. ·Någon riktad 
informationskanal per produktområde kan inte användas, utan informationen 
måste spridas till alla anställda. 

Ansvaret för att följa inköps- och upphandlingsfrågor vilar på respektive 
förvåltningschef. Ekonomiavdelningen har inga kontaktpersoner för 
upphandlingsfrågor från förvaltningarna. Det finns inget nätverk i inköps- och 
upphandlingsfrågor. Upphandlaren deltarvid behov i samband med att· 
kommunens ekonomgrupp samlas. Inköpsekonomen ingår dock i ekonomgruppen. 
Synpunkter framförs på att det inte är en helt tydlig rollfördelning mellan den 
centrala upphandlingsfunktionen och förvaltningarna. Kunskapen i LOU upplevs 
också skifta mellan de olika förvaltningarna. 

Ekonomiavdelningen har påbörjat ett utvecklingsarbete avseende inköp. En 
handlingsplan "Fokus INKÖP" har upprättats i januari 2013. Planen innehåller 
såvällmrtsiktiga som långsiktiga mål och strategier. Som kortsiktiga strategier 
nämns bl. a. att arbeta med information och kompetensutveckling till 
inköpsansvariga och att utveckla mer effektiva och kvalitetssäkrade processer och 
rutiner. Bland de långsiktiga strategierna nämns exempelvis begränsning och 
certifiering av antalet inköpsberättigade och införandet av ett gemensamt 
inköpssystem i länet. Uppföljning av planen ska ske löpande under året. 

3. 9 
o~ o Avtalshantering 

Kommunen har en avtalsdata bas, via upphandlingssystemet TendSign, som 
hanteras centralt av upphandlaren. I databasen läggs avtalen från de 
länsgemensamma upphandlingarna in samt avtal från upphandlingar som 
upphandlaren är involverad i. Det finns ingen rutin att förvaltningarna lägger in 
sina nämndspecifika inköpsavtaL Detta innebär att det finns avtal som 
inköpsam ordnaren inte har vetskap om. 
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De länsgemensamma avtalen bevakas av Växjö kommun, övriga avtal i databasen 
bevakas av upphandlaren, De nämndspecifika avtalen är upp till respektive 
förvaltning att bevaka. 

Avtalsdatabasen finns tillgänglig för samtliga anställda som har tillgång till 
intranätet. Det finns en sökfunktion som möjliggör fritextsökningar och sök på 
leverantör. Information om nya avtal i databasen läggs ut som nyhet på in tranätets 
förstasida. Upphandlaren mejlar ocl<så ut ett nyhetsbrev till kommunens 
beslutsattestanter och beställare m.fl. De flesta som vi har intervjuat anser att det är 
lätt att hitta i avtalsdatabasen och att de där får tillräddig information om avtalen. 
Några av de intervjuade vid förvaltningarna framför dock synpunkter på att 
information om nytecknade avtal inte fullt ut nått berörda på samtliga 
förvaltningar. Som exempellyfts att det inte blev känt att ett nytt resebyråavtal 
tecknats. Önskemål framförs på att den centrala upphandlingsfunktionen måste 
säkerställa att informationen når berörda. 

Utöver nyhetsbrevet lämnar upphandlaren information till beställningsansvariga 
via telefon och e-post. Av intervjuerna framkommer att förvaltningarna också 
kontaktar upphandlaren för att få information om avtal. 

Från centralt håll upplever de intervjuade att uppföljning av avtal och uppföljningar 
på inköp utanför ramavtal kan förbättras. Det görs inga körningar i 
leverantörsreskontran för att följa upp om inköp sker utanför ramavtal. Det finns 
inte heller några rutiner ute på förvaltningarna för att fånga upp inköpsområden 
där det saknas ramavtal och återkoppla detta till den centrala 
upphandlingsfunktionen. I några intervjuer på förvaltningarna framförs synpunkter 
på att det går att hitta produkter som är billigare hos leverantörer som kommunen 
inte har ramavtal med. 

Av intervjuern"a framkommer att en avtalshantering har startat på 
kommunledningsförvaltningen. Inventeringen avser såväl inköpsavtal som övriga 
avtal som tecknas i kommunen. Respektive förvaltning förvarar de egna avtalen. Vi 
får intrycket av att samtliga förvaltningar hanterar och förvarar de egna avtalen på 
ett betryggande sätt. 

3·3· Intern kontroll 
Av inköps- och upphandlingspolicyn framgår syfte och målsättning med 
kommunens upphandlingsverksamhet och hur hänsyn ska tas till sociala och 
miljömässiga hänsyn. 

Av ett avsnitt framgår riktlinjer för direktupphandling. Policyn definierar nivån på 
lågt värde, fem prisbasbelopp, under vilket direktupphandling är tillåtet. Några 
övriga riktlinjer för hur konkurrensutsättning ska ske, t. ex. vid inköp under gränsen 
för direktupphandling finns inte. 

Av policyn framgår att upphandlingsverksamhetens kvalitet och efterlevnad av LOU 
följs upp genom internkontrolL Likaså ska internkontrollen användas för att följa 
upp efterlevnaden av kommunens riktlinjer för direktupphandling. 
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Overgripande granskning av inköp mot ramavtal har ingått i interna 
kontrollplanerna för 2010, 2011 och 2012 . Kontrollerna har inte genomförts. År 
2009 genomfördes, inom ramen för den interna kontrollen, en utredning om 
förel<amsten av inköp inom ramavtal gällande områdena: möbler, resebyråtjänster, 
kopieringspapper och kontorsmaterial. Kontrollerna visade på skillnader mellan 
produlctområdena. Möbelinköpen var dem som i störst omfattning skett utanför 
ramavtal. 32 procent av de undersökta möbelinköpen hade skett av leverantör utan 
avtal med kommunen. Resebyråtjänsterna hade bäst resultat, 97 procent av köpen 
hade skett från ramavtalsleverantör. 

Någon uppföljning av efterlevnaden av delegationsordningen gällande inköpsbeslut 
har inte genomförts. 

Förvaltningarna har inte i någon större utsträclming genomfört egna uppföljningar 
av avtalstrohet inom ramen för den interna kontrollen. År 2010 genomfördes en 
internkontroll avseende inköp av avtalsprodukter på telmiska förvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en inplanerad internkontroll för år 2013 

avseende otillåten direktupphandling. 

Inl~öp och av ·rop 1not ~ramavtal 
Avtalsområden kontorsmaterial, städmaterial, byggkonsulter, livsmedel och datorer 
valdes ut för djupare granskning avseende efterlevnad gentemot lag och beslutade 
policyer och riktlinjer. 

Resultatet visar på bristande efterlevnad inom området kontorsmaterial. 

För kontorsmaterial finns ett ramavtal. Fem av de sex djupgranskade inköpen av 
kontors~aterial hade skett hos leverantör utan ramavtal. Inköpen rörde i huvudsak 
vanligt förekommande varor exempelvis stiftpennor, whiteboardpennor och 
mappar. Inköpen hade skett inom socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 

Tingsryds kommun köper in en mängd städmaterial, varför ett ramavtal har 
upprättats med en leverantör. Vi vår genomgång av leverantörsreskontran kan vi . 
konstatera att några mindre inköp skett utanför ramavtal. Bland annat har några 
inköp gjorts hos en lokal leverantör. 

Kommunen saknar avtal gällande byggkonsulter. Sådana konsulter används främst 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. De inköp som genomförts har således inte 
inneburit avtalsbrott. Under den granskade perioden hade inköp av byggkonsulter 
genomförts till ett värde om 450 ooo kronor. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
finns planer på att genomföra en upphandling av ramavtal gällande dessa tjänster. 

Den största andelen av inköpen av livsmedel utanför ramavtal gäller mindre inköp 
av livsmedel till verksamheter som har svårt att få ihop till de volymer som krävs 
enligt ramavtalet. Inköpen utgör därför inte brott mot varken LOU eller avtal. Sättet 
att köpa in mindre kvantiteter och utan avtal är däremot inte kostnadseffektivt. 
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Tingsryds kommun har ett ramavtal gällande PC och tillbehör. Vid en genomgång 
av leverantörsreskontran framkom att huvuddelen av inköpen görs av befintligt 
ramavtalsleverantör genom IT -enheten. I några fall hade dock förvaltningarna 
själva köpt in utrustning av annan leverantör. Vi undersökte vad förvaltningarna 
köpt in i fyra fall. I ett av fallen hade dator och skrivare med mera köpts in felaktigt 
av leverantör utan ramavtal. I övriga granskade inköp rörde det sig om produkter 
som faller utanför avtalen, t. ex. en tevespelsanordning inom omsorgen om 
funktionshindrade. 
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4f) Revisioneli bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas hantering av upphandling och 
inköp behöver utvecklas. Nedan utvecklar vi vår bedömning utifrån granskningens 
revisionskri terier. 

R evisionskriterier 
Har nämnderna en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling 
ochinl<:öp? 

Vi bedömer att det finns ett behov av att revidera kommunstyrelsens delegation i 
upphandlingsärenden. Formuleringarna i reglementet behöver förtydligas. Enligt 
vår bedömning behöver även kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas. 
Formuleringen "kommunens egna upphandlingar" behöver ändras liksom 
formuleringarna om länsgemensamma upphandlingar. Vi konstaterar att 
kommunstyrelsen inte har delegerats rätten att besluta i länsgemensamma 
upphandlingar i vilka endast en nämnd berörs, vilket inte är ovanligt. Styrelsen har 
inte rätt att i sin tur delegera det vidare. 

Vi anser att förvaltningarnas beställarorganisationer behöver bli mer 
ändamålsenliga och effektiva. Det finns behov av att utveckla en mer strukturerad 
inköpsorganisation i kommunen. 

Enligt vår bedömning bör antalet beställare begränsas. Detta bör ske genom att 
lägga ut ansvaret för inköpen för olika produktområden inom förvaltningen på 
särskilt utsedda personer. Det blir då lättare att nå ut med information om gällande 
ramavtal inom respektive produktområde. Hur många beställare som bör finnas i 
förvaltningen är en avvägningsfråga som avgörs av den lolmla situationen. Vi 
noterar med tillfredsställelse att det i handlingsplanen "Fokus "INKÖP" finns ett 
långsiktigt mål/strategi att begränsa antalet inköpsberättigade. 

Vi anser att inköpssamordnare bör utses från varje förvaltning. De skulle fungera 
som kontaktpersoner och som en länk mellan upphandlaren på 
ekonomiavdelningen och respektive förvaltningen. 

Vi bedömer att kornmunstyrelsen bör se till att tillämpningsanvisningar till inköps
och upphandlingspolicyn upprättas . 

Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa 
att avtal finns för väsentliga inköpsområden? 

Vi bedömer att avtalshanteringen huvudsaldigen är ändmålsenlig. Merparten av 
avtalen finns i TendSign och bevakas och följs upp av upphandlaren. Vi bedömer att 
även nämndernas inköpsavtal bör läggas i databasen. Enligt vår bedömning bör 
nämnderna införa en rutin för att återkoppla till upphandlaren om ramavtal saknas 
för ett väsentligt inköpsområde. 
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Finns rutiner för att säkerställa en god intern kontroll? 

Vi konstaterar att planerade övergripande internkontroller år 2010, 2011 och 2012 

avseende avtalstrohet inte har genomförts. De kontroller som genomfördes år 2009 

följde endast upp omfattning av inköp utanför avtal. Köp utanför ramavtal betyder 
inte i sig avsteg från avtal eller brott mot LOU. I en del fall finns inte den köpta 
varan i ramavtalsleverantörens sortiment. Det är ändå relevant att genomföra 
kontroller av inköp utanför avtal, såsom gjordes år 2009, för att se vilka områden 
nya avtalbehövs. 

Vi ser positivt på det utvecldingsarbete som påbörjats genom handlingsplanen 
"Fokus INKÖP", då den, enligt vår bedömning, bidrar till en stärkt intern kontroll 
inom inköpsområdet. 

Sker inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav 
· och beslutade policyer och riktlinjer? 

I de utvalda ärendena förekommer både inköp som skett i enlighet med lagkrav och 
beslutade policy och de som inte gör det. När vi jämför stickprovets resultat med 
kommunens undersökningar bedömer vi att efterlevnaden av ramavtalen inom 
produktområdet kontorsmaterial behöver förbättras. 

Vidare rekommenderar vi kommunen att upphandla så kallade skafferiavtal inom 
området livsmedel, på detta sätt bedömer vi att kommunen kan få bättre priser på 
sina sniåinköp. 

Avslutningsvis rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att 
återkommande göra körningar i leverantörsreskontran för att följa upp om inköp 
sker utanför ramavtal. 

2014-01-27 

Projektledare och uppdragsledare 
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Ärende nr 20 

Beslut om samverkansavtal mellan 
Polisen och Tingsryds kommun 
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f'\ (J Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 
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Justeran e 

Au§ 130 Dm 2014/145 180 

Samverkansavtal mellan Polisen och Tingsryds kommun 

Förslag redovisas för förnyat samverkansavtal mellan Polismyndigheten i 
Kronobergs län och Tingsryds kommun. Eftersom Polisen ska genomföra en 
omorganisation den l januari 2015, föreslås avtalet gälla till det datumet och 
att mer omfattande revideringar görs för nästkommande avtalsperiod. 

Samverkan föreslås ske inom områdena trafik, samverkan för säkerhet och 
trygghet, ungdom i riskzonen samt skadegörelse. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal mellan Polisen och Tingsryds kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Polismyndigheten i 
Kronobergs län och Tingsryds kommun, samt 

att ge kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren (M) i uppdrag att 
underteckna avtalet. 
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Torbjörn Ahlgren 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samverkansavtal mellan Polisen och Tingsryds kommun 

Polismyndigheten i Kronobergs län och Tingsryds kommun samverkar idag enligt ett 
samverkansavtal som gäller under perioden l maj 2012 t.o.m. 30 april2014. Avtalet 
im1ebär att parterna åtagit sig att utföra vissa överenskomna åtgärder inom definierade 
problemområden. 

Vid mötet med Brottsförebyggande rådet i Tings1ycls kommun den l O mars 2014 infor
merade närpolischefen om att en ny Polisorganisation kommer att gälla fr.o.m. år 2015. 
Ett förnyat avtal fi:.o.m. l maj 2014 bör därför inte gälla längre än t.o.m. 31 december 
2014. Rådet kom därför fram till att nuvarande avtal med tillhörande handlingsplan bör 
förlängas t.o.m. 31 december 2014 och att endast redaktionella ändringar görs i avtalet. 
En mer omfattande analys och omarbetning av avtalet görs istället inför ett nytt avtal 
som ska gälla fr.o.m. l januari 2015. 

Avtalet är uppdelat på en avtalsdel i1mehållande förutsättningarm.m. samt en hand
lingsplan där åtagandena finns fonnule1·acle mera precist. Handlingspl~men fastställs· av 
brottsförebyggande rådet. Samverkan enligt avtal2014 föreslås ske inom följande pro-' 
blemornråden: 

l. Trafik- störande moped- och bilkörning. 
2. Samverkan för säkerhet och trygghet. 
3. Ungdom i riskzonen. 
4. skadegörelse. 

Förslag till beslut: 

Kmmnunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Krono
bergs län och Tingsryds kommun, samt 

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet. 

KOMMUNKANSLIET 

<~:::!2~7:'--
s äkerhetssamordnare 

r/8 ?Jt7J ryJ 
Bilaga: Förslag till samverkansavtai ruelian Polisen och Tingsryds kommun. 

telefon fax .. .. ~ e-posUhemsida 

1(1) 

postadress. . ·! 

, Box·ss , .. ,_. 
besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 {vx) 0477313 oo --·-'·. ·.··· i<ommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd www.tingsryd.se 
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--· - _· .. Polismyndigheten i . ww Kronobergs län 
· tf~ . ONTI 

r.ITingsryds 
~kommun 

Datum 

2014-03-19 

Samverkansavtal mellan polis och kommun 

Avtalande parter 
Polismyndigheten i Kronoberg och Tingsryds kommun 

Syfte 

Diarienr(åberopas vid korresp) 

Er referens 

Avtalet ska tydliggöra åtaganden mellan polismyndigheten och Tingsryd kommun när 
det gäller att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Kommunens och polisens . 
verksamhet är härutöver reglerad och såsom i all samverkan ska det finnas respekt för · 
varandras huvud uppdrag. Bägges verksamhet är offentlig och syftar till att tjäna medborgar
na på bästa sätt. 

Tid 
Avtalet gäller under tiden 2014-05-01-2014-12-31 

struktur på trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
Representant från polismyndighetsledningen ska träffa representant för kommunledningen 
minst en gång under avtalstiden för att övergripande diskutera avtalet och följa upp det på
gående arbetet. 

Samverkan mellan polismyndigheten och Tingsryds kommun ska på en övergripanqe nivå 
ske genom det brottsförebyggande rådet i Tingsryds kommun . Samverkan i vardagsarbetet 
ska ske på en nivå som båda parter är överens om. 

Närpolischef ska finnas representerad i kommunens Brottsförebyggande råd och de möten 
som infaller under avta Istiden. 

Kontaktperson för frågor kring det kommunala brottsförebyggande arbetet är: 

- Närpolisbefäl i Tingsryd Närpolisområde tfn 01 0-5622237 

- säkerhetssamordnare i Tingsryd kommun tf n 04 77-44100 

Framtagande av problembild 
Trygghetsmätning och statistik, inventering av underrättelser, rapporter och personliga kon
taktnät ligger till grund för framtagandet av den gemensamma problem bilden. Avtalet 
syftar till att gemensamt agera och kraftsamla mot problem där framgång kan bedömas upp
nås genom samverkande insatser. Problembilden för 2014 visar de problemområden där 
samverkan skall ske mellan Polismyndigheten i Kronoberg och Tingsryds kommun under 
denna avtalsperiod. Numreringen av problemområdena innebär inte i något avseende någon 
inbördes prioriteringsordning. 

~ ?JL3 rvv 
Postadress 
Box 100 
362 22 Tingsryd 

Gatuadress 
.· Pöl.isstationen Tingsryd 

Telefon 
växel 114 14 
di rekt 0470-743500 _, ,. 
mobil 070-2008777 

Telefax 
0470-743484 

.i . 
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Problembild 2014 

1. Trafik - störande moped och bilkörning 
Mopeder, motorcyklar och bilar som framförs vårdslöst inom tätorien ger upphov till otrygg
het. Genom hög hastighet bidrar denna trafik också till en negativ miljö för dem som bor eller 
uppehåller sig utmed de starkast trafikerade vägarna. 

2. Samverkan för säkerhet och trygghet 
Känslan av otrygghet och oro för vissa personer och att utsättas för inbrottsstöld är relativt 
stor bland kommunens innevånare. Andelen äldre ensamma i eget boende har ökat i sam
hället, känslan av utanförskap ökar medan den sociala kontrollen minskar. Inresande brotts
lingar från andra länder ankommer via Karlshamn och Karlskrona och detta medför direkt 
exponering av Tingsryds kommun som ett närbeläget brottsområde. 
Grannsamverkan i olika former är ett forum för polisen och kommunen att möta och sam
verka med engagerade medborgare i syfte att förebygga brott och bidra med trygghets
skapande åtgärder i samhället. 
Våld i nära relationer är ett problem som sker lite i skymundan. Det får ofta tragiska följder för 
de inblandade, inte minst för drabbade barn. Genom en nära samverkan mellan polis och 
kommun finns större möjligheter att förebygga och förhindra sådc~ma följder. 

3. Ungdom i riskzonen 
Ungdomars alkoholkonsumtion vid skolhögtider och avslutningar. Våld och otrygghet i offent
lig miljö förekommer i anslutning till tillfälliga offentliga tillställningar med utskänknings
tillstånd, marknaqer o· dyl. Viktigt att tidigt vidta förebyggande åtgärd~r så att ungdomar inte 
dras med i gäng med drogmissbruk och kriminalitet. 

4. skadegörelse 
Polisens statistik visar på att skadegörelsen minskat i Tingsryds kommun jämföri med före
gående år. Mönstret är att problemen med skadegörelse varierar från år till år utan någon 
tydlig trend. skadegörelse minskar tryggheten för boende i drabbade områden och kan vara 
en indikation på att ungdomar är på väg att hamna fel i samhället Umfr. "3. Ungdom i riskzo
nen') . 

Handlingsplan 
En handlingsplan för varje år beträffande kommunens och polisens specifika åtaganden un
der avtalsperioden för respektive problemområde ska utarbetas av Brottsförebyggande rådet 
i Tingsryd. 

Avgränsning 
Ätaganden gentemot samhället som enligt lag, författning eller övergripande direktiv åligger 
respektive avtalspari ska inte ingå i detta avtal. 

Nytt eller förlängt avtal 
Brottsförebyggande rådet bereder frågan för beslut och redovisas för kommunstyrelsen sen
ast vid styrelsens sammanträde i december 2014. 

Jarl Holmström 
Länspolismästare 

Patrick Ståhlgren 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Ärende nr 21 

Handlingsplaner för 
attraktivitetsprojekt 

Inga handlingar eller beslut 

Behandlas av Ks Au den 7 april 
utskick görs därefter 
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Ärende nr 22 

Utökning och anpassning av 
information till medborgare och turister 

Inga handlingar eller beslut 

Behandlas av Ks Au den 7 april 
utskick görs därefter 
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Ärende nr 23 

Godkännande av ökning av 
administrativ tjänst inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Inga handlingar eller beslut 

Behandlas av Ks Au den 7 april 
utskick görs därefter 
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Ärende nr 24 

Återrapportering från 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 25 

Kommunledningsförvaltningen 

informerar 
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