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På kommunstyrelsen den 2 september 2015 beslutades om inköpsstopp i kommunen. Orsaken 
till inköpsstoppet var att räkenskaperna i delårsbokslutet per den 30 juni redovisade ett 
resultat på endast 1 549 tkr (årsbudget 8 761 tkr) och att prognoserna som gjordes av vissa 
verksamheter var behäftade med mycket stor osäkerhet. 

Bokslutsarbetet per den 31 december 2015 pågår och kommunens resultat kan inte fastställas 
ännu. Verksamheterna kommer med största sannolikhet att redovisa ett sto1i budgetunderskott 
( ca 10 000-13 000 tkr), trots att det där är inkluderat en intäkt i form av återbetalning av 2004 
års premier från AFA försäkring motsvarande 2 291 tkr. 

Den extra statliga ersättningen som kompensation för flyktingmottagandet, betalades ut till 
kommunen i december och motsvarar 35 807 tkr. Bidraget ska bokföras som ett generellt 
statsbidrag och periodiseras över 2015-2016. 

Eftersom osäkerheten kring kostnadsutvecklingen i kommunen var mycket stor i september 
var det nödvändigt att införa ett inköpsstopp. Kommunen har förlorat mycket pengar under 
året och restriktiviteten i de flesta verksamheter under senhösten har inneburit ett mindre 
utflöde av pengar. Det totala budgetöverskottet för de kostadsslag som var föremål för 
inköpsstopp är per den 31 december ca 2,4 miljoner kronor (periodiseringarna i bokslutet är 
inte klara). Budgetöverskottet under perioden september-december är ca 850 tkr. 

I stort sett samtliga ansvarsområden har visat restriktivitet, haft kontakt med undertecknad och 
diskuterat vikten av olika inköp. Det har aldrig förekommit något totalförbud mot nödvändiga 
inköp men vikten av att göra inköpen just under perioden september-december har kunnat 
diskuteras. 

Utrymmet i budgeten för dessa kostnadsslag skiljer sig mycket mellan olika ansvarsområden. 
Som tidigare har framförts har rektor för grundskolan ett stort utrymme i sin budget för dessa 
kostnadsslag (987 tkr). Någon restriktivitet kring inköpen förmodas inte ha förekommit och 
det baserar undertecknad på att inköpen har överskridit budget under året och dessutom mer 
under perioden för inköpsstoppet än resten av året. 

Det kommer att bli ett relativt stort budgetunderskott totalt sett på grundskolan under året till 
följd av övertalighet. Övertaligheten består av många tjänster. Det fanns med andra ord fler 
skäl än inköpsstoppet att vara restriktiv med inköpen. 

Avslutningsvis ska dock påtalas att inköpsstoppet gav positiv effekt. Restriktivitet har 
förelegat även för andra kostnadsslag än dem som var föremål för inköpsstoppet. 
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