
Ärende 3  

 

Meddelanden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

2 
Xx 

 

 
Meddelanden 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2014/428   133 1.  Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut  
Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122  
 

 2.  Kommuninvest,  

Delårsrapport 2014,  
Rörelseresultat för första halvåret ökade 27 procent 
 

2014/425    910 3.  Hela Sverige ska leva,  

Landsbygdspolitiskt handlingsprogram - femvalfrågor 
 

 4.  Riksrevisionen, nyhetsbrev 
Pensionssystemet granskas inte tillräckligt  
 

 5.  Tingsryds AIF, nyhetsbrev  
 

 6.  IFAU, nyhetsbrev   
Tätt mellan barnen leder till minskad inkomst på sikt för mammor 
 

 7.  Politiken.se, nyhetsbrev  
 

 8.  Regionförbundet Södra Småland, nyhetsbrev  
MAT2014 – ett evenemang för alla sinnen  
 

2014/437   042 9.  Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll  
Budget i balans 2014 -  information 
 

2014/437   042 10. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll   
Ekonomisk information 
 

2014/436   537 11. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll   
Beviljat statsbidrag 2014 till byggnation av 3 st väderskydd vid 
Busshållplatser 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

3 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 12. Socialnämnden, kallelse 2014-08-26 
 

 13. Sveriges kommuner och Landsting, Cirkulär 
Budgetförutsättningar för åren 2014-2017 
 

                                          
______ 
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Remisser 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Remisser 

  
 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 

     
2014/340   379 Samhällsbyggnadsnämnden, remiss 

Svenska Kraftnät, samrådsunderlag för planerad 400 kv-ledning  
Nybro – Hemsjö  
Översänd till landbygdsutvecklare Jörgen Larsson för yttrande  
 

2014/311   403 
 

Samhällsbyggnadsnämnden, remiss  
Regionalt miljöövervakningsprogram för perioden 2015-2020  
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 
 

2014/422   709 Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, remiss 
En bättre skolstart för alla 
Bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C)  
Översänd till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
 

 _______                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-01 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Godkännande av 

förfrågningsunderlag 

för virtuell 

serverplattform 
 



 2014-08-27  1(1) 

 
postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommun@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 

   
   
 
  Kommunstyrelsens  
  arbetsutskott 
    
 
 
 
Godkännande av förfrågningsunderlag gällande serverplattform in-
klusive backup 
 
Tingsryds kommuns är i behov av en serverplattform och en upphandling behö-
ver genomföras.  
 
Förslag på förfrågningsunderlag har tagits fram av informationschefen och 
kommunens IT-arkitekt. Samråd har skett med kommunens upphandlare. 
 
Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
Att godkänna förslag på utformning av det på mötet presenterade förfrågnings-
underlaget.  
 
 
 
 
Helen Östman 
Upphandlare 

Helen Östman 
0477 441 29 

helen.ostman@tingsryd.se 



Ärende 7  

Delegationsordning för 

personalärenden 
 



  

Dokumenttyp 
Kommunal författningssamling 

Dokumentansvarig 
Personalchef 

Fastställd 
Kommunstyrelsen  
2011-06-20, § 95 

KFS 2011:2  Diarienummer 
2011/197 002 

 

 
  
 
 

Delegationsordning 
____________________________________ 
 

Personalärenden i Tingsryds kommun 
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Delegationsordning för personalärenden  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott äger att inom de ramar som sätts av delegationsordningen utfärda för förvaltningarna bindande anvisningar om 
delegationsbestämmelserna. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.  
 
 
 

 
1. Inrättande av tjänster 
a) Inrättande av tjänster och/eller förändring av tjänster sker i samband med att fullmäktige antar årsbudgeten eller kompletteringsbudgetarna. 
Förändringar ska tas upp oavsett finansieringsform. Även projektanställningar och förlängningar av projektanställningar ska beslutas av fullmäktige 
om de är kända i förväg. För delegation gäller att beslut om finansiering måste vara klar, annars måste ärendet behandlas i kommunfullmäktige.  
 
b) Helt ny verksamhet får inte startas utan att fullmäktige godkänt densamma.  
 
c) Delegationsbeslut kan inte förlängas på samma nivå. Den totala tiden avgör var ärendet ska avgöras.  
 
d) Delegationsbeslut om bemanning, dvs. vem som ska besluta om anställning på inrättade vakanta tjänster finns under 2 Anställning. 
 
Nytillsättningar av tjänster som inte kan vänta på budgetbeslut får ske på följande sätt: 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

1.1 För tjänster från 6 månader och däröver Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

1.2 För tjänster upp till 6 månader 
 

Förvaltningschef   

1.3 För tjänster upp till 3 månader 
 

Resultatansvarig 
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2. Anställning 
a) Alla delegater är skyldiga att kontrollera om någon har företrädesrätt till nyanställning och att kontinuerligt samråda med personalavdelningen i 
rekryteringsfrågor. 
 
b) Förvaltningschefen kan utfärda anvisningar som gäller den egna förvaltningen, om de inte strider mot övriga anvisningar. 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

2.1 Anställning av alla förvaltningschefer (utom 
kommunchef), avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen samt plan- och 
miljöchefen 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Vid anställning av 
förvaltningschef hos annan nämnd 
än kommunstyrelsen ska samråd 
ske med nämnden.  
 
Kommunchef anställs av 
kommunstyrelsen. 

 

2.2 Anställning av chefer, arbetsledare och handläggare  Förvaltningschef 
Plan- och miljöchefen vad 
gäller handläggare. 

Enligt kommunens 
rekryteringspolicy ska 
personalavdelningen vara med vid 
all rekrytering av chefer och 
arbetsledare.  
Förvaltningschefen ska samråda 
med sin nämnds presidium om hur 
tillsättning av rektorer, avdelnings- 
och områdeschefer ska gå till. 

 

2.3 Övriga anställningar Avdelningschef, rektorer och 
områdeschef 
(förvaltningschef) 

Finns inte avdelningschef, rektor 
eller områdeschef inom en 
förvaltning ligger rekryteringen på 
förvaltningschefen.  
Inom skolområdet har 
planeringsledaren ansvar för 
samordning av anställning inför 
terminsstarten. Skolans delegater 

 



     KFS 2011:2 4 (14) 

ska samråda med 
planeringsledaren före beslut. 
Skolchefen kan utse annan 
tjänsteman att ha denna uppgift.  

2.4 Anställningar pga. beslut från Arbetsförmedlingen. 
Anställningsfrämjande åtgärder som 
kostnadsmässigt belastar centralt konto. 
 

Personalchefen   

 
3. Organisationsfrågor 
a) Beslut om sammanslagning av förvaltningar och om delning eller förändringar mellan förvaltningar sker i fullmäktige. Vid beslut om start av ny 
verksamhet som omfattar ny enhet (skola, servicehus samt avdelning inom förvaltningen o.d.) och varar mer än 1 år sker beslut i fullmäktige även 
om finansieringen är klar. Beslut om personaltäthet för omfattande verksamhet ska ske i fullmäktige. 
 
b) Förvaltningschef ska samråda med sin nämnd om hur informationen ska ske i frågor där förvaltningschefen fattar beslut. Innan ett ärende 
behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och det inte kommer från kommunstyrelsens egen förvaltning, ska det beredas i nämnd. När ett 
organisationsärende nått kommunstyrelsens arbetsutskott görs en politisk prövning av på vilken beslutsnivå som ärendet ligger. 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

3.1 Beslut om redan finansierad förändring av 
verksamhet upp t.o.m. förändringar mellan enheter 
(skolor, servicehus samt avdelningar inom 
förvaltningen o.d.). Beslut om nedläggning av 
enhet/enheter. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Principiella beslut och beslut av 
större vikt fattas alltid av 
kommunfullmäktige. 

 

3.2 Beslut om redan finansierad förändrad verksamhet 
upp till förändringar inom respektive enhet (lokal 
skola, lokalt servicehus samt avdelning inom 
förvaltningen o dyl.) 
 
 
 

Förvaltningschef   
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4. Anställningens upphörande 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

4.1 På den anställdes egen begäran att godkänna 
entledigandet med iakttagande av gällande 
uppsägningstid 
 

Den som har 
anställningsrätten på 
befattningen 

  

4.2 Förkortning av uppsägningstiden 
 

Förvaltningschef 
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

  

4.3 Skriftlig varning Förvaltningschef  
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

Samråd ska ske med personalchef 
 

 

4.4 Avstängning Förvaltningschef  
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

Samråd ska ske med personalchef 
 

 

4.5 Uppsägning pga. personliga skäl. Förvaltningschef  
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

Samråd ska ske med personalchef 
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4.6 Beslut om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i 
verksamheten 
 

Respektive nämnd 
 

  

4.7 Uppsägning pga. arbetsbrist Förvaltningschef  
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

Samråd ska ske med personalchef 
 

 

4.8 Avskedande 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
5. Tjänstledighet 
 
Se även anvisningar om tjänstledighet. 
 
Tjänstledighet ska enbart beviljas om det kan ske utan men för verksamheten. 
 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 Tjänstledighet med lön: 

 
5.1 Beslut enligt 32 § AB om enskilda angelägenheter 

för arbetstagare och enligt de anvisningar som 
kommunstyrelsens arbetsutskott antagit 

Närmaste chef   
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5.2 Övriga beslut om tjänstledighet 

 
Personalchefen   

 Tjänstledighet vid konferenser, kurser och studier med lön eller del av lön: 

 
5.3 Kurser och konferenser upp till en vecka 

 
Närmaste chef   

5.4 Ledighet vid utbildning med lön understigande 22 
arbetsdagar per läsår för varje enskild lärare och 22 
arbetsdagar per kalenderår för övriga arbetstagare 

Förvaltningschef, dock på 
skolområdet även 
utvecklingsledaren 
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

  

5.5 Överstigande 22 kalenderdagar Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott kan 
vidaredelegera ärendet till 
förvaltningschef eller till 
annan tjänsteman efter att 
utskottet tagit principiellt 
ställningstagande i ärendet. 

  

 Tjänstledighet utan lön: 

 
5.6 Överstigande en månad Förvaltningschef. 

Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 
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5.7 Understigande en månad 

 
Närmaste chef   

 Tjänstledighet utan lön för att pröva annat arbete: 

 
5.8 
 

Överstigande 12 månader Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

  

5.9 
 

Understigande 12 månader Förvaltningschef. 
Kommunchefen för plan- 
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

  

5.10 Övriga tjänstledigheter  Se anvisning om 
tjänstledigheter 

  

 
6. Lag och avtalsfrågor 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

6.1 Reglering av frågor rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
genom lag eller kollektivavtal med bindande 
verkan för kommunen 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

6.2 Kollektivavtal av mindre omfattning Personalchefen efter samråd 
med kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 

  

6.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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11-12 §§ och 38 § lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
 

6.4 Förhandlingar enligt 11-12 §§ och 38 § MBL Den tjänsteman som är 
ansvarig inför sin nämnd i 
denna typ av frågor har även 
skyldighet att MBL-
förhandla. Om 
beslutanderätten har 
delegerats till tjänsteman har 
hon/han även skyldighet att 
MBL-förhandla 
 

  

6.5 Beslut om stridsåtgärd 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

  

6.6 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av 
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

6.7 Lämna uppdrag som avses i den kommunala 
delegationslagen (1954:130) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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7. Löneöversynsförhandlingar 
Förhandlingsresultatet sker inom de ramar som fastställts för grupperna kommunchef/förvaltningschefer och avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen samt övrig personal för sig inom hela kommunen. 
 
Löneöversynsförhandlingar och fastställande av lönen för: 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

7.1 Kommunchefen Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

7.2 Förvaltningschefer, avdelningschefer i 
kommunledningsförvaltningen samt plan- och 
miljöchefen 
 

Kommunchefen   

7.3 Övrig personal Personalchefen  Samråd ska ske med resp. 
förvaltningschef och/eller 
avdelningschef. 

 

 
8. Löne- och pensionsförmåner 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

8.1 Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

  

8.2 För kommunchefen 
 
 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

8.3 För förvaltningschefer, avdelningschefer i 
kommunledningsförvaltningen samt plan- och 
miljöchefen 
 

Kommunchefen   

8.4 För övriga Personalchefen som kan 
vidaredelegera med 
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anvisningar. 
 
9. Omplaceringar 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

9.1 Omplacering upp till 18 månader (medicinskt 
betingade) 

Personalsekreterare med 
ansvar för 
omplaceringskontot 

  

 Övriga omplaceringar av förvaltningschefer, 
avdelningschefer i kommunledningsförvaltningen 
samt plan- och miljöchefen 
 

Kommunchef   

9.2 Övriga omplaceringar Förvaltningschef 
Kommunchefen för plan- 
och miljöavdelningens 
anställda. 

Samråd ska ske med personalchef  
 

 
10. Fritidsstudier (Ta bort) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

10.1 Frågor av principiell natur gällande fritidsstudier 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

  

10.2 Frågor gällande fritidsstudier i enlighet med 
antagna regler 
 

Personalchefen   

 
11. Kungörelse av anställning och anställningsstopp 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

11.1 Rätt att utfärda för andra nämnder bindande Kommunstyrelsen   
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anvisningar om central annonsering och kungörelse 
av tjänster 
 

arbetsutskott. 

11.2 Med bindande verkan besluta om anställningsstopp 
för grupper av anställda inom hela kommunen 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
 

  

 
12. Särskilda visstidsförordnanden (Ta bort) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 Beslut om särskilda visstidsförordnanden för chefer Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
 
 
 

  

 
13. Arbetstider 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

13.1 Öppettider för kommunalkontor och expeditioner Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
 

  

13.2 Avsteg från öppettider Kommunstyrelsens 
ordförande (kommunchef) 
 

  

 
14. Anvisningsläkare (Ta bort) 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 
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 För hela kommunen utsedd anvisningsläkare 
 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
 
 
 
 

  

 
15. Bisyssla 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i 
kommunen. 

Enligt gällande riktlinjer 
närmste chef. Vid oenighet 
om bisyssla ska upphöra 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Samråd ska ske med 
förvaltningschef 
 

 

 
16. Arbetsmiljö 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 Ansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningskontor 
enligt 3 kap arbetsmiljölagen (1977:1160) 
 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

  

 
Särskilt om plan- och miljöavdelningen 

 
För att säkerställa att inte jävssituationer uppkommer rörande plan- och miljöavdelningen har förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, i enlighet med vad som stadgas i denna delegationsordning, en begränsad rätt att besluta i personalfrågor som 
rör plan- och miljöavdelningens chef och anställda.  
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Ersättare 

Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får 
beslut fattas av kommunstyrelsens vice ordförande. Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef. 
Vid förfall för kommunchef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Varje överordnad chef har minst 
samma befogenhet som underställd personal. Undantag gäller för förhållandet mellan chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och chefen för 
plan- och miljöavdelningen i enlighet med vad som stadgas i denna delegationsordning. 
 
Riktlinjer för delegation 

Tingsryds kommun har utfärdat gemensamma riktlinjer för delegation för stöd vid tolkning och tillämpning av delegationsordningarna. 
 

  

 



Ärende 8 

Ansökan om bidrag till 

Väckelsångsdagarna 

2014 
 









Ärende 9 

Ansökan om bidrag till 

nattpatrull/grannsamv

erkan i Väckelsång 

2014 
 







Ärende 10 

Ansökan om avsatta 

medel i 

kompletteringsbudget 

1 2014 för 

avloppsanordning vid 

Vemboö bygdegård 
 







Ärende 11 

Översyn av timavgift 

för bygg och 

miljöavdelningen samt 

översyn av taxor 
 









Ärende 12 

Miljötaxa  
 





































































































Ärende 13 

Livsmedelstaxa  
 











Ärende 14 

Taxa inom 

tobakslagens område 

  
 









Ärende 15 

Taxa för tillsyn över 

handel med vissa 

receptfria läkemedel  
 









Ärende 17 

Ekonomiavdelningens 

handlingsplan för 

inköp 2014-2015 
 



    
   

 
Fokus INKÖP 
-vägen till bättre och mer effektiva inköp i Tingsryds kommun 
 
Mål 
 
Mål med arbetet: Bättre och mer effektiva inköp 
 
Genom ett medvetet kvalitetsarbete med kommunens inköp finns en potential att frigöra 
resurser för verksamheten i form av både arbetstid och pengar. Utveckling och 
kvalitetssäkring av processer, rutiner, styrning och kompetenser leder sannolikt till att inköp 
kan göras till bättre priser, rätt kvalitet och med mindre tidsåtgång. Frigjorda resurser ska 
komma verksamheten till del. 
 
Arbetet rör både inköpsprocessen och upphandlingsprocessen.  
 
Strategier 
 
Målet ska nås genom att 
 

• Öka fokus på inköpsfrågor  
• Arbeta med information och kompetensutveckling till inköpsansvariga 
• Arbeta med styrning genom mål och nyckeltal 
• Utveckla mer effektiva och kvalitetssäkra processer och rutiner 
• Låta Ordning och reda samt Struktur och tydlighet genomsyra inköpsområet 
• Dra nytta av samordning och samverkan inom och utanför den egna organisationen 
• Säkerställa en god affärsetik 

 
Genomförande 
 
Handlingsplanen innehåller dels kortsiktiga aktivitetsmål för det kommande budgetåret och 
dels mer långsiktiga resultatmål och strategier inom området. 
 
Handlingsplanen med aktivitetsmål för 2014-2015 bygger på de fastställda långsiktiga målen 
och strategierna, tidigare års handlingsplaner samt revisionsrapport från våren 2014 med 
tillhörande svar från kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
 
Resurser 
 
Ekonomiavdelningen, huvudsakligen genom inköpscontroller och upphandlare, leder och 
samordnar utvecklingsarbetet inom befintliga personalresurser. Förvaltningar och kommunala 
företag deltar i arbetet bl a genom att delar av arbetet sker via ekonomgruppen.  
 
I ekonomiavdelningens budget finns årligt anslag om ca 100 tkr avsett 
för ev engångskostnader i utvecklingsarbetet. 
 
 

Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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Aktivitetsmål 2014-2015 
 
Strategi/aktivitet Ansvarig När Övrigt 
    
Inköpssystem SR Start höst 2014  
Införa digitalt inköpssystem i samverkan med 
Växjö m fl kommuner 

   

    
Samordnad varudistribution SR, HÖ Start höst 2014 I drift våren 2015 
Införa samordnad varudistribution (DC) i 
samverkan med Växjö m fl kommuner 

   

    
Översyn av policy och riktlinjer HÖ Höst 2014  
Revidering av inköps- och upphandlingspolicyn    
Fastställa och införa riktlinjer och rutiner för bl a 
direktupphandling 

   

    
Inköpsorganisation DG Höst 2014  
Fastställa och tydliggöra organisation och roller 
för inköpsprocessen 

   

    
IT-stöd för upphandling HÖ 2014-2015  
Steg 2. Användare i verksamheterna.    
    
Avtalsuppföljning  SR 2014-2015  
    
Mål och nyckeltal    
Kategorisera inköpen SR 2015  
Ta fram styrtal/nyckeltal SR 2015  
Kvalitetskontroll kontering SR Höst 2014  
    
Avtalsdatabasen    
Ställningstagande till användningsområde HÖ 2014-12-31  
Ev genomförande HÖ 2015  
    
Återkoppling när ramavtal saknas SR, HÖ 2015  
    
Överväga skafferiavtal HÖ 2014-12-31  
    
Policy mutor och bestickning DG 2014-12-31  
    
    
Tidigare genomförda aktiviteter som övergått i 
löpande verksamhet 

   

Inköpscontroller ingår i ekonomgrupp DG  Upphandlare vid behov 
Strategiska inköpsfrågor i CCG DG  Minst en gång per år 
Utskick av nyhetsbrev ”Inköp & ekonomi” SR  En gång i månaden 
E-faktura, löpande anslutning av leverantörer SR   
Upprättande av upphandlingsplaner HÖ   
Årlig utbildning för ”inköpspersonal” förvaltn SR, HÖ   
Broschyr till nyanställda SR   
Egen kompetensutveckling ek.avd SR, HÖ  Minst 2 dgr årligen 
 
HÖ=Helen Östman, SR=Sara Runesson, DG=Daniel Gustafsson 
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Långsiktiga mål och strategier 
 

• E-handel inköpssystem – gemensamt i länet 
• Samordnad varudistribution i länet 

 
• Minskad volym scanning – bör på sikt kunna utföras i reception/medborgarkontor 

alternativt av eller i samverkan med annan extern leverantör eller kommun 
 

• Begränsning av antalet inköpsberättigade 
• Certifiering av inköpsberättigade 

 
• Styrning genom tydliga mål för minskad kostnad för varor/tjänster samt tidsåtgång för 

inköp 
 

• Ökad nytta av avtalsdatabasen 
 

Övrigt 
 
Uppföljning av aktivitetsmål sker löpande under året. 
 

 
/Handlingsplan fastställd 2014-08-27 Daniel Gustafsson 
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