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Justering

Nämndens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).
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Föredragningslistan

Nämndens beslut

Föredragningslistan till dagens sarnrnanträde godkänns.

?Justerare

( C6
Utdragsbestyrkande



TöREBODA OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

S. ?ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-29

Sida

21

Expediering.'

EKN § 18 Dnr EKN 201 5/0004

Personalärenden/rekrytering

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration tar emot inforrnationen och lägger denna till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Bernhall berättar att tre personer sagt upp sig vilket
innebär rekryteringsbehov av en controller. Rekryteringsprocessen har
påbörjats. Konsekvensen blir att ekonomierföeten för närvarande är tungt
belastad.
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EKN§19 Dnr EKN 201 5/0003

Delårsrapport 2016

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration godkänner redovisat förslag till delårsrapport
avseende perioden januari - augusti 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Berrföall informerar om viktiga händelser under har varit att
utveckla den gemensamma budgetprocessen inom ramen för MTG-samarbetet.
Ekonominämnden har fattat beslut om reviderade leveransåtaganden som nu är de
samma för Töreboda och Gullspångs kommuner. En upphandling av banktjänster har
genomförts. Nya områden för internkontroll har tagits fram. Vidare har bland annat
utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet påbörjats.

Upp:följningen av mål visar att två av tre mål är uppfyllda.

Uppföljningen av ekonomi visar att närmiden för ekonomiadministration
prognostiserar ett överskott gentemot budget uppgående till310 tkr på helårsbasis.
Orsakerna till avvikelserna finns på såväl intäkts som kostnadssidan. Intäkterna
förväntas visa ett överskott på cirka 100 tkr. Detta beror på att ekonomienhetens
åtaganden gentemot kommunala bolag har utökats med Skagerns Energi AB samt att
avgifterna för Törebodabostäder AB och Gullspångsbostäder AB, efter att ha varit
oförändrade under ett flertal år, har anpassats utifrån de faktiska insatser som
ekonomierföeten idag utför åt bolagen.

För framtiden rapporteras om förändringar bland medarbetarna, uppgradering av
ekonomisystemet och om förväntade beslut i riksdagen för statsbidrag under hösten
som sannolikt innebär en revidering av beslutad budget.

Bilaga
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Verksamhetsberätte(se

Gemensamma nämnder

Viktiga händelser under året

Arbetet med att utveckla den gemensamma budgetprocessen inorn ramen för MTG-
satnarbetet har fortsatt. Ekonominämnden har fattat beslut om reviderade leveransåtaganden
som nu är de samrna för Töreboda och Gullspångs komrnun. En upphandling av banktjänster
har genomförts. Nya områden för intern kontroll har tagits frarn. Vidare har bland annat
utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet påbörjats.

r
'b. Uppföljning mål

'y

Åtagande:
Ekonomikontoret verkar för att kommuninvånarna blir upplysta om
kommunens verksamhetsresultat

Tre kriterier ska uppfyllas enligt KKIK's mätning av kornrnunens webbinforrnation
(budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning). Delårsrapport och årsredovisning
kornmer att presenteras på hemsidan. Arbetet med att ta fram ett budgetdokument för
publicering har genomförts inför 2017 års budget. Motsvarande budgetdokurnent saknas dock
under innevarande år varför målet enbart delvis är uppnått.

#
Jre av tre kriterier entigt
KKlKas mätning av kommunens
webbinformation ska uppfyllas
(budgetdokument, delårsrapport
och årsredovisning).

Utfall

66

Målvärde

minst 100

]

r

(
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Åtagande:
Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till
ekonomikontoret upplever etf gott bemötande.

Enkätundersökning har inte genomförts under 2016. Senast genornförda undersökning visade
dock att målvärdet 85 % hade uppnåtts, avseende att sarntliga chefer och
ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret känner sig väl bemötta.

#
p Nöjda medarbetare

Utfall

85

'?Målvärde

minst 85

l
]

Åtagande:
Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet.
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Sarntliga chefer och ekonorni: ska ges minst två utbildningstillföllen per år.
Utbildning har erbjudits och genomf?5rts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal
tillföllen. Vidare har utbildning kring fakturahantering, upphandling mm genomförts. Målet =
uppnått.

1
@Chefer och
ekonomiadministratörer ges minst
två utbildningstillfällen per år.

Utfall

4

Målvärde

minst 2

l

(.

Åtagande:
Kommunen verkar för att budget fördelas till rätt nivå och att budgetansvariga
vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än budgeterat

Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksarnheternas erföetschefer och
verksarrföetschefer, frarntagande av information, utbiidningsinsatser, utveckling av system
och mtiner säkerställS att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag för att styra och hantera
sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kommer det alltid finnas
ett behov av att bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre
än budget.

Uppföljning ekonomi

Resultatsammanställning

Rapport Totalt verksamhet 2016

%-.

(

%,

Intäkt

Personalkostnader

Övriga kostnader

Summa Kostnader

NettokOStnad

Budget
2016

-6 204

4 868

1336

6 204

Budget
Period

-4136

3 245

891

4136

Delårsresultat

-3 886

3 022

599

3 620

-266

Prognos
2016

-6 304

4 834

1160

5 994

-310

Avvikelse

!00

34

176

210

310

Föregående
prognos

Kommentar till resultat och prognos

Nämnden för ekonomiadministration prognostiserar ett överskott gentemot budget uppgående
till310 tkr på helårsbasis. Orsakerna till avvikelserna finns på såväl intäkts som
kostnadssidan. I[ntäkterna förväntas visa ett överskott på ca 100 tkr. Detta beror på att
ekonomierföetens åfögande gentemot kommunala bolag har utökats med Skagerns Energi AB
samt att avgiftema för Törebodabostäder AB och Gullspångsbostäder AB, efter att ha varit
oförändrade under eff flertal år, har anpassats utifrån de faktiska insatser som ekonomierföeten
idag ritför åt bolagen.
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Kapitalkostnaderna förväntas visa ett överskott gentemot budget uppgående till 176 tkr
beroende på att anläggningstillgångar är slutavskrivna. I sarnband med aviserad uppgradering
av ekonomisystem kornmer bland annat inköp av server mm att behöva göras.
Viss osäkerhet råder kring förvänföt utfall av personalkostnader.

Töreboda komrnuns del av prognostiserat utfall uppgår till 195 tkr och för Gullspångs
kormnuns del tillll5 tkr.

Åtgärder för budget i balans

Nämnden för ekonomiadministration prognostiserar ett överskott varför åtgärder för att uppnå
en budget i balans inte behöver vidtas.

Investeringar

Det finns inte några budgeterade investeringsanslag innevarande år inom ramen för Nämnden
för ekonomiadministrations verksarnhet.

'% ...
Frgmtiden

Under september månad kormner två medarbetare att lärnna ekonomierföeten för nya
utmaningar. Tjänsterna kornrner att återbesättas via redan genomförd rekrytering samt att en
medarbetare åter träder i tjänst efter tjänstledighet.

Under hösten planeras en uppgradering av ekonomisystemet. En uppgradering till en senare
version är nödvändig, bl. a för att rationellt kunna hantera adrninistrationen kring
komponentavskrivningar. Vidare kommer en översyn av investeringsprocessen att
genomföras.

Riksdagen förväntas under hösten fatta beslut om statsbidrag till kommuner och landsting
utifrån flyktingsituationen. Med anledning av detta kommer troligen en revidering av beslutad
budget att genornföras.
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EKN § 20 Dnr EKN 201 6/000 l

Förslag till detaljbudget 2017

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration antar förslag till detaljbudget 2017 enligt
:förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Berrföall redovisar förslag till deta5budget som utgår från
budget 2016 inklusive uppräkning av löner/lönepott t.o.m. 2016-12-31,
Töreboda och Gullspångs kommuner. Därefter har en utökning på 500 tkr
tillkornmit, enligt beslut i Kommunfullmäktige (Töreboda 310 tkr och
Gullspång 185 tkr) lagts till. Ramtillskottet på 500 tkr motsvarar en utökning
med 1,0 tjänst.

Under 2017 tillkormner senare, i vanlig ordning, löneökningar för 3+9 månader
ifrån respektive kommuns lönepott.

Bilaga

?Justerare

?ac<.;
Utdragsbestyrkande



EKN §20

Ekonominämnden - detaljbudget 2017
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Utgår ifrån budget 2016 inklusive uppräkning av löner/lönepott tom 2016-12-31,
Töreboda och Gullspångs kommun. Därefter har en utökning på 500 tkr tillkommit,
enligt beslut i Kommunfullmäktige (Töreboda 310 tkr och Gullspångs 185 tkr) lagts till.
Ramtillskottet på 500 tkr motsvarar en utökning med 1,0 tjänst.

Under 2017 tilikommer senare, i vanlig ordning, löneökningar för 3 + 9 månader
ifrån respektive kommuns lönepott.

jj(' C(,
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50 Ij5ner och arbetad tid 3 440 000

51 Löner ej arbetad tid (semesterlön) 57 000

55Kostnadsersättningar 20000

,56 Sociala avgifter 1351 000

Delsummapersonalkostnader: 4868000

l

64 Förbrukningsinventarier mtrl, datorer 143 000

65Kontorsmtri,trycksaker 0

,67 Interna kostnader, lokalhyra 100 000

68 Tele, it, kommunikation, post 0

70Transporterochresor 0

71Representation 0
72 Annonser reklarn information 20 000

74 Övriga främmande tjänster 817 000
76 Diverse kostnader, fortbildning mm 80 000
79Avskrivningar 176000

3 757 000

62 000

25 000

1467 000

saiiooo

125 000

s ooo

iioooo

25 000

20 000

3 000

20 000

850 000

so ooo

176 000

Summa kosföaderi ': - ' 6 204 000 6 725 000

Kor>to/slag-=-.-=---, -----'f.:-..-i----=-Judget20l5 -' - Bu$et 2016

36 Försäljning av verksamhet Gullspångs -2 065 000

36 Försälining kommunala bolag -177 000

36 Försäljning av verksamhet Töreboda -3 962 000

-2 250 000

-197 000

-4 278 000

Summa tntäkter: . -6 204 000'  -6 725 000



Utgångspunkt för budgetberäkning

Gullspångs kommun

Budget 2016

Lönepott 2016

Ramtillskott 2017 i.)
Summa:

2 ois ooo

50 000

iss ooo

m

Töreboda kommun

Töreboda 2016

Lönepott 2016

Ramtillskott 2017 2.)

Summa:

3 878 000

85 000

315000

4 278 000

l-'?,

'?.

Kornmunala bolag 2017

Kommunala bolag 2017
Summa:

197 000

197 000

Surnma Ekonominämnd

Ekonominämnd 2017

Summa: å

i.) Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 120
2.) Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 63
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L

§g (X)



TöREBODA OCH
GULLSPANGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

S. ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-29

Sida

24

Expediering:
Gullspångs kommun
Töreboda kommun

EKN§21 Dnr EKN 201 6/0003

Samverkansavtal för gemensam ekonominämnd

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration tillstyrker upprättat förslag till
Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden för
ekonomiadministration.

Sammanfattning av ärendet

MTG-styrgmpp beslutade i november 2015 att uppdra åt kommuncheferna att
se över sarntliga avtal inom MTG-samarbetet, inklusive det övergripande
dokumentet ?Avsiktsf?5rklaringen".

Arbete pågår med att revidera de olika samverkansavtalen, utifrån en
gemensam disposition. Ekonominämnden ligger utanför ramen för MTG-
samarbetet, men ett förslag till revidering av samverkansavtal för gemensam
ekonominämnd har tagits fram, med sarnma disposition som övriga
samverkansavtal.
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xommuner i samarbete

Samverkansavtal för gemensam
ekonominämnd

r,
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För Töreboda och Gullspångs kommuner

Detta avtal reglerat politisk nämnd och förvaltning för gemensam ekonomiadrninisttation.

Utövet vad som följet av lag gffler detta samverkansavtal och upptättat reglemente föt den
gemensatnma nämnden.

§1 Samverkande kommuner

Töteboda och Gullspångs komrnunet hat sedan den 1 januati 2008 en gemensam ekonominämnd.

Genom detta avtal, gällande 'ftån 2017-Ol-Ol, ska Töteboda och Gullspångs komtnunet, nedan
kallade medlemskornrnunerna, samvetka om gemensam ekonotniotganisation. Detta avtal etsätter
därmed 6%ue avtal fön 2008-Ol-Ol.

Samverkan ska ske i enlighet med bestämtnelsetna i3 kap. 3a S Komrnunallagen genom imättande
av en gemensam nämnd kallad Ek.otzominämndm med tilföörande gemensam förvaltning.

(

(,?

(-
u

§2 Värdkommun

Ekonominä?den ska ingå i Töteboda komtnun och dess politiska organisation. Administration
och ledningsfunktioner inom ekonomiorganisationen ska ingå i Töteboda komrnuns förvaltning
och va.ta lokalisetad i Töteboda.

§ 3 Ändamål och verksamhet

Den gemensamma ekonominämnden ska fullgöta medlemskommunetnas uppgifter inom området
föt ekonorniadrninistration, enligt avtal ftån 1 januati 2008:

Årsbudget och fletårsplan
Åtsredovisning, bokslut, delårsrapport, tettialuppföljning
Löpande ekonotniadrninisttation

d.g C(,
Sida 1 av 6
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Nämnden ska siskilt följa utvecklingeri inom sitt vetksamhetsotn?tåde och ta de initiativ som
behövs och i det atbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andta myndighetet och
organisationet.

Nämnden ska inom sitt vetksarrföetsomtåde avge de yttranden och lämna de upplysningar som
begäts av kornmunfiånäktige, komrnunstytelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna.

Sepatata avtal kting ekonotniadministtation kan tecknas med medletnskommunetnas kornrnunala
bolag.

rs

%-

§4 Ansvar

Till ekonominämnden övetlåts de befogerföeter och skyldigheter som annars ankomtner på enskild
medlemskomtnun enligt vad som anges i upptättat reglemente.

Ekonornikontotet ska svata för betedning och verkst%het av nämndens beslut samt planeta och
admföistteta nämndens vetksamhet.

%,-.-

Nät medlemskommun hat behov av kompetens som ekonominämnden hat tJlgång till, men som
gåt utanför nämndens otdi3xmie ansvarsområde, kan nämnden tiu?handahåua tjänster i mån av tid.
Med nämndens ansvatsomtåde avses i det?a samtnanhang de uppgfftet som följer av detta avtal
och upptättat reglemente.

Nämnden får endast tilföandahåua sådana tjister som omtalats i fötegående stycke i den mån
detta inte påvetkat nämndens otdÅuie vetksamhet negativt. Den komtnun som efterftågax tjänster
som inte omfattas av detta avtal ska stå föt de kostnadet som kan knytas till den beställda tjänsten.

§5 Egendom

Töteboda komtnun åt ägate till all egendom som omfattas av detta avtal. Töteboda komrnun är
även part i fötMuande till utomstående patter och andta externa inttessentet.

§6 Försäkring

Det åligger vätdkomrnunen att tillse att petsonal och egendom vid ekonomikontotet hålls
försäkrad samt att ekonorninämndens vetksamhet omfattas av ansvarsförsäkting. Egendom ska
försäkras till fullvärdesbelopp.

§7 Arkiv

A:Q C6
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r«onnnuner i sarnarbete

Eftet 2008-Ol-Ol 'i vätdkornmmen atkivansvatig för aua handlingar och dokument i
ekonotninämndens vård.

/'%
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Arkivansvar föt handlingar ftfö tiden före 2008-Ol-Ol kvarligget hos respektive medlemskommun.
Ekonotninämnden ska ha obegränsad tillgfög till dessa äldre arkiv.

Om samverkansavtalet upphör att gäua ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan
Äostnad till tespektive medlemskornmun. Handling som inte hör tul viss kommun ska kvatstanna i
vidkommunens vård. Medlemskormnun ska emenertid ha obegränsad tillgång till sådan handEng.

Om medlemskommun så begär ska vidkomrnunen tilföandahåua en kopia av handlingen.
Kostnad som uppståt föt att framställa kopia ska betalas av den kommun som begi kopian.

§8 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet

De gemensamrna närnndernas ekonotni- och vetksamhetsplanering följer värdkomtnunens regler.
Satmåd avseende budget och tidplan ska enligt komtnunallagen 8 kap. 4 S ske med de samvetkande
komrnunerna. Detta samtåd sker inom ramen föt TG-styi:grupp.

Vidkornmunen ska, eftet rekomtnendation fön TG-sqtgmpp, faststäna dtift- och
investetingsbudgeten för de gemensarnrna n?detna. Värdkormnunen ska kormnuniceta förslaget
till budgettamar med de ö4 två kornmunetna senast den 1 maj årligen.

Kosföaderna fötdelas procentuellt meuan kotnmunetna dät Töreboda kommun betalat 62,5 '!/o och
Gullspångs kornrnun 37,5 o/o. osv.

Etsättning till värdkommunen ska etl%gas kvartalsvis, senats den 1 5:e i den melletsta månaden,
med en fjärdedel av det föt den gemensa?a verksamheten budgeterade å.tsbeloppet. Slutlig
regleting per verksatrföetsår ska ske senast den 1 febmati året eftet tespektive vetksamhetsåt.

§9 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning

Vätdkotnmunen fötvaltar den gemensamtna nämndens medel och svatat för att etfordetlig
revision sket. Ov'rig;a medlemskomtnuner hat tätt till löpande insyn i tedovisningen.

Ekonominämnden ska t'll tespektive fulfönäktige i medlemskommunerna tre gånget åtligen
rapporteta hur verksamheten utvecklas och hur den ekonotniska ställningen år?.

§10 Antalledamöterochersättareinämnden
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TöREBODA GULLSPÅNG

xonmzuner i saynarbete

Ekonomi'njmriden består av två ledamöter och två ersättate. Medlemskomtnunerna utser en

ledamot och en ersättare vatdeta.

Arvoden och öv4 etsättningar till nämndens ledatnöter och ersättate ska bekostas av
tespektive komtnun föt sina förtroendevalda.

',.-

§ 11 0rdförandeskap

För ekonorninämnden ska det finnas en otdfötande samt en vice otdförande bland ledamötetna.

Av Kotnrnunauagen följer att vätdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordfötande
bland ledamöterna. Dessa ska väljas föt satnma tid som valet till ledamot avser.

Ordförandeskapet ska rotera meuan medlemskomtnunetna enligt följande:

Mandatpetioden 2015-2018 nominerades nämndens otdfötande av Töreboda kon'imun och
vice ordfötande av Gullspångs kornrnun.

Mandatpetioden 2019-2022 ska n?dens otdförande nornineras av Gullspångs komrnun och
vice ordförande av Töteboda komrnun.

§ 12 Mandatperiod

Mandatperioden för ekonotni?nämnden ska vara f5rra åt räknat fön 1 januati åtet efter det att
allrnänna val t'll fullrnäktige hållits i tiket.

l

/

%-,-

§13 Närvarorättvidnämndenssammanträden

Ekonotninämnden beslutar om närvatorätt föt tjänstemän, förttoendevalda ufönför nämndens
vetksarnhetsornråde och hiuuvida nämndens saimnanttäden ska vai?a öppna för allrnänheten.

§ 14 Reglemente

Vid sidan av detta avtal fu'ins ett teglemente upptättat som ska gälla föt nämndens vetksamhet.
Reglementet och ändtingar i detta ska faststfflas av kornrnunfullmäktige i samtliga
medlemskormnuner föt att vata gittigt

§ 15 Anställda inom ekonomiorganisationen

,%Q C«::?,
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TöREBODA GULISPÅNG

Kommxt'ner i samarbete

%..-

Komtnunstytelsen i vidkomrnunen ?r anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan
verksarrföetschef tillsätts ska kornmunst5rtelsen i Töreboda komrnun satnråda med
Ekonominämnden och den teferensgrupp som avses i S 16.

Verksarnhetschefen %er rätt att imätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvats-
orrföde. Om värdkormnunen beslutat om genereut anställningsstopp i kommunen ska
vetksamhetschefens beslut fötegås av sarnråd med komrnunstytelsen i vidkomtnunen.

Vetksarrföetschefens petsonalansvat innebär att följa de tiktlinjet och den policy som
vätdkornmunens fi?äktige, euer på fullrnäktiges uppdtag kotnrnunstytelsen, fastst??ler för
samtliga kotnmun'ala tjänstet.

§ 16 Referensgrupp

En teEetensgrupp bestående av kotnrnuncheferna i medlemskommunerna ska finnas för att beteda
ftågor avseende resutsfördeföing, budgetdialog, prioritexmg m.rn.

§17

Vätdkormnunen svatar föt att ändamålsenliga lokaler upplåts för ekonomi-
otganisationen.

Lokaler

§ 18 0mförhandling av avtalet

Om fömtsättningatna för att samarbeta enligt detta avtal avsevätt fötändras får avtalet omförhanaas.

§ 19 Giltighet

Detta avtal @Uer tills vidate. Detta avföl etsätter tidigate ingånget avtal daterat 2008-Ol-Ol.

Avtalet ska s%as upp senast 12 mföadet före utgfögen av en mandatperiod.

Detta avtal @Uer? nät samtliga medlemskornrnuner godkänt avtalet.

§ 20 Aweckling

I det fau den gemensamrna vetksamheten upphöt fötdelas avvecklingskostnaderna efter antalet
infönare i varje koimnun vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång.

;4g (r,
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TöREBODA GULLSPÅNG

xommy.trzer i samarbete

Med avvecklingskosföadet avses onyttiga kosföader som kan uppfö till fölid av att den
gemensarnma vetksatrföeten upphöt:

r..

§ 21 Tvist

Tvist som gmet tolkning och tillämpning av detta avföl ska i första hand lösas på fövillig vjg.
Lyckas inte det ska tvisten avgötas av alltnärx domstol.

?'o?
Detta avtal har upprättats i t?te exemplat av vilka parterna hat tagit var sitt.

För Töreboda kommun, 201 6-xx-xx

Bengt Sjöberg
Kommuns0relsens o4rande

Per-(Ma Hedberg
Kommunchef

För Gullspångs kornmun, 201 6-xx-xx

y

)

Carina Gu[[berg
Kommuns0rehens ordförande

Elisabeth (Msson

Kommunchef

]< r:<
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TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sarnmanträdi Sida

Komrnunfullmäktige 2007-12-17 139

Expediering.'
Mårten Tolf

Författningssamlingen

Gullspångs kommun
Box 80

548 22 HOVA

-'% Ekoriomikontor Kf§l03 Dnr KS 2007/0070 106

Samarbetsavtal om gemensamt ekonomikontor och reglemente för ge-
mensam nämnd

.z??=

/'

.,j

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal om gemensamt ekonomi-
kontor och reglemente för gemensam nämnd i enli@et med bilaga till denna
paragyaf.

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 29 maj, Fg 68, ett ?gsbeslut om en med
Gullspångs kommun gemensmn ekonomiadministation. Bland annat skulle
en gernensam nämnd ååttas. Syftet med smnarbetet var att få smnordnings-
fördelar i form av gemensmnt nyttiande av personal, system och licenskost-
nader. Detta skulle ge en utvecklad kompetens och minskad sårbarhet.

*endets beredning

Kommunstyrelsen lade den 27 november, § 132, fram förslag till avtal och
reglemente.

Beslutsgång

Lars-ÅJce Bergrnan (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med för-
ändringen att ordet "hyresfritt? i § 5 i sarnarbetsavtalet skulle strykas.

Ordföranden ställde proposition på kornmunstyrelsens förslag med den av
Lars-Åke Bergrnarx föreslagna förändringen och fann att fullmäktige biföll
kommunstyrelsens förslag med nämnda förändring.

x'g
'?Justerare

/

C(,

Ii /'
ilr. r .! -

Utdragsbestyrkande



Bilaga till Kf § l 03/07
SAMARBETSAYI'AL OM EKONOMIADMINISTRATION
MELLAN TöRF,BODA OCH GULLSPANGS .«o?w

Parter

Töreboda ko'?un, Box 83, 545 22 Töreboda
Kontaktperson:

Gullspångs kommun, Box 80, 548 22 Hova
Kontaktp ers on :

Syfte

Töreboda och Gullspångs kommuner har kornmit överens om att ha en
gemensarn eko: ion för de två komrnunerna. Syftet är att nå
sarnordningsfördelar i forrn av gemensamt nyttjm'ide av personal, system
och licenskosföader.

Töreboda kommun är huvudmm'i för verksmnheten.

Med em!edrÅg av ovanstående har de två kommunema slutit följande
smnarbetsavtal.

1 § Verksamhetsområde

Pmterna överenskommer att ha en gemensmn organisation
(ekonomikontor) för de två kommunernas centrala ekonomiadministration
fr.o.m. den 1 januari 2008.

2 § Gemensam nämnd

Ekotiomikonforet ska ledas av en gemensarn nämnd, kallad nämnden för
gemensam ekonomiadrninistration. Nämndens verksmnhet och
arbetsfomier regJeras i kommunallagen (1991:900) och i ett reglemente,
bilaga 1 till detta avtal. Nätnnden ska påbörja sin verlcsamhet den 1 januari
2008.

(

Mandatperioden för nämnden är t.o.m. 31 december det år då allmänna val
till kommunfullmäktige har hållits i hela landet, vaxefter en ny man-
datperiod börjar.

Nämnden ska bestå av två ledarnöter och två ersättare. Kornmunema utser
en iedmnot och en ersättare var. Töreboda kornrnun är den kormnun som i

egenskap av värdkommun formellt ska välja ordförande och vice ordfö-
rande i nämnden.

För första mandatperioden ska ledarnoten från Töreboda kommun vara
ordförande. Som vice ordförande välis den av Gullspångs kormnun
utsedde ledmnoten.

X" ?;' (r{=i !j/'. :i ...i,
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Bilaga till Kf § 103/07
Efter första mandatperioden ska ordförandeskapet och vice ordförande-
skapet - i perioder som följer mandatperioden - cirkulera mellan de båda
kornmunemas företrädare.

Ä

'y-

3 § Förvaltningsorganisation och personal

Ekonomikontoret ingår i den förvaltning, som är underställd
kommunstyrelsen i Töreboda kornrnun, vid tidpunkten för
avtalstecknandet kallad kormnuriledningskontoret. Ko?unstyrelsen i
Töreboda kornmun är ighet för personal som anstålls för
arbete inom ekonomikontoret. Töreboda kotmnun smm för att personalen
har erforderlig kompetens.

Dokumentet "Personalpolicys inför organisationsförändring i sarnband
med verksarrföetsövergång, vakanshantering, chefsrekrytering etc. inom
samverkanskommunerna MTG och MT GTK? antaget av kornmunfull-
mäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång gäller för öve,rgfangen till
den organisation, som regleras i detta avtal.

4 8) Verksamhet

Nämnden för gemensam ekonomiadministrafion skall åt de samverkande
ko?unerna tillbandabålla ekonomiadmöstrativa tjänster. Dessa är

Årsbudget och flerårsbudget

Smmnanställning av såväl drifl:budget, finansierinpsbudget,
baiansbudget och investeringsbudget. I arbetet ingår att ansvara för
'berK!m3ngar av skatter, bidrag (i utiämningssysternet), avskrivningar,
finansiejla kostnader odi intäkter samt kapitaucostnader.

Frmntagande av mallar och styrdokument som slyr och underlättar
budgetarbetet för vi er. Nämnden msvarar inte för ji)
framställande av verksmnhetsbudgetar.

Föredragning i kommunstyrelsens arbetsutskott/allmänna utskottet,
kommunstyrelsen och kommimfnl lm äkti ge.

Årsredovisning, bokslut, delårsrapport OC/? ztppföljning

Upprätta bokslut, årsredovisning, delårsrapport och
budgetuppfö}jningar som :avscr hela kormnunernas verksamhet
inkluderat bostadsbolagen.

Frarntagande av mallar och styrdokument som underlättar arbetet för
verksarnhetsekonomer.

Föredragnfxng i kornmunstyrelsens arbetsutskott/allmänna utskottet,
kormnunstyrelsen och kornrnunfullmäktige.

X, 0 (,;, €r a?i'l
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Bilaga till Kf § l 03/07

.r%?
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Löpande ekortomiadmirxistration

Löpande bokföring av in- och utbetalningar, leverant;6rsf?ror,
bokföringsorder, internräkningar, kundfakturor, krav m.m.

Upprätta räkenskapssarmnandrag och lämna statistik som efterfrågas
på komrnunövergripande nivå. Verksambetsekonomerna i respektive
kommun besvarar statistik som efterfrågas på

Serviceorganisation i ekonorni- och systemfrågor åt
förvalföingar/utskott. Bistå komrnunstyrelsen i sin styrning av
nämnderna/utskott i ekonomifrågor och intern kontroll. Ansvara i viss
utsträckning för kompetensutveckling i ekonomi och systemfrågor.

Deklarationer för moms, skatt och sociala avgifter.
TnkomstdeUarationer för komrnunerna ocb dess bolag.

5 § Lokalisering

Eknnomikontorets personal skall vara stationerad i Töreboda. Gullspångs
kommun upplåter ett kontorsrum med utusföing i Gullspångs kommun, så
att vissa arbetsuppgifter kan utföras där.

6 § Ekonomi

Kostnadsfördelning

Töreboda kommun betalar 62,5 % och Gullspångs kommun 3 7,5 % av
driftkostnadema för det gemensamma ekonomikontoret. Driftskostnaderna
består av tjänster som nämnden för gemensam ekonorniadministration
köper från Töreboda kommun i form av lön inklusive PO-tillägg för
samtliga anställda vid kommunledningskontorets ekonomienhet, lokalhyra
och övriga kostnader som kan hänföras tiu det gemensamma
ekonomikontoret.

I.?

Kostnader för andra arbetsuppgifter, än de som frarngår av § 4 och som
utförs åt Töreboda kommun, räknas inte till driftskostnaderna för det
gemensamma ekonornikontoret. Kosföader för andra arbetsuppgifter, än
de som framgår av § 4, och som utförs åt Gullspångs kornmun, undantas
från ovanstående procentuella fördelning och faktureras separat.

Betaln'mg

Ersättningen till Töreboda kornmun ska betalas kvartalsvis efter faktura
med en f3irledel av det för den gemensarnma verksamheten budgeterade
årsbeloppet senast den 15:e dagen i den mellersfö månaden. Slutlig
reglering per verksamhetsår ska ske senast den 1 febmari året efter re-
spektive verksarnhetsår.

d q. ( ?"19' y.'. i/.
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Bilaga till Kf § 103/07

Ertgårtgskostnader

Kostnader av engångskaraktär skall fördelas efter antalet invånare i
kommunema.

7 § Insyn i förvaJtningen

De samverkande kom?munerna har fött till full ins3m i förvalföingen och
den redovisning som g'oller för nämndens verksa?et. Nämnden skall
enligt anvisningar fton respelctive kommunstyrelse rapportera hur verk-
smnheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

8 § Avtalstid

Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2008 t.o.m. den 31 december 2010.
Avtalet förlängs fortlöpande och automatiskt med fyra år om det inte sägs
upp av någon av parterna senast tolv månader före den innevarande
avtalsperiodens utgång.

Bestämrneiserna i6 6,, avsnittet ' skall utvärderas

vmje år med hänsyn tiu befolkningsutvecklingen, antalet verifikationer för
respektive kommun samt andra viktiga fördelningsfaktorer och kan
justeras efter överenskommelse mellan partema.

9 § Force majeure

Part %er inte rätt att åberopa underlätenhet att fullgöra avtalet om detta
hindras av omständigheter utanför partemas kontroll, såsom arbetskon-
flikt, myndighetsbeslut euer dylikt. För att part skall ha rätt att åberopa
force ma5eure åligger det parten att skriffligen och utan dröjsmål under-
rätta andra parten att sådana omständi gheter föreligger.

10 § Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhand-
lingar mellan parterna. Om detta inte lyckas ska tvisten avgöras av al)?rnän
domstol.

) 12 § Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av komrnunfull-
mäktige i respektive kormnun.

2007-

Töreboda kornrnun

C(7-;4<6y /l (': ,-], 4



Bilaga l till samarbetsavtal om ekonomiadmi»qistration

REGLEMENTE FöR NÄMNDEN FöR GEMENSÅM EKONOMIAD-
?sr'«rios FöR TöREBODA ocn GULLSPANGS KOMMUNER

Töreboda och Gullspångs kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1
januari 2008 imätta en gemensarn nämnd, kallad nämnden för gemensam ekono-
miadministration. Töreboda kornrnun # värdkornmun och den gemensamrna
nämnden ingår i Töreboda kornmuns or7ariisation.

Utöver vad som fö5er av lag gäller detta reglemente och ett mellan kormnunema
ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

l

Nämndens verksamhet

'-* Uppgifter

1§

Nämnden skall åt de smnverkande kormnunerna tilföandahålla ekonomiadrninist-

rativa tjänster. Samverkansavtalet regkerar omfattning och prissättning. Nämnden
skall köpa i sin tur erforderlig arbetstid och mdra fiänsfer av kommunstyrelsen i
Töreboda kommun. Ä?ven villkoren för detta regleras i smnverkansavtalet.

Ansvar och rapporterin7sskyldi7het

2§

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som respektive fullmäktige i de smnverkande kommunerna har bestämt, de före-
skrifter som kan fimias i lag eller fömrdning samt bestämmelser i detta regle-
mente.

y'

t,-

Nämnden skall enligt givna anvisningar till respektive fullmäktige i de smnver-
kande komrnunerna rapportera hur verksarnheten utvecUas och hur den ekono-
miska ställningen är under budgetåret.

(
Nämndens arbetsformer

Sammansättning

3§

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare. Varje kormnun utser en le-
darnot och en ersättare.

AV Komrnunallagen följer att Töreboda kormnun bland ledmnöterna skall utse en
ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs för sarmna tid som valet till leda-
mot avser. Parterna är dock överens om följande för mandatperioden t.o.m. den 31
december 2010: Den ledamot, som Töreboda kornmun har utsett, skall väljas till
ordförande och den ledamot, som Gullspångs kommun har utsett, skall väljas till
vice ordförande. Efter första mandatperioden ska ordförandeskapet och vice ordfö-

Åe C(,
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Bilaga l till samarbetsavtal om ekonomiadrninistration

randeskapet - i perioder som följer mandatperioden - cirkulera mellan de olika
komrnunernas företrädare.

2

Ersättarnas tjänstgöring

4§

Om en ledamot är 'förhindrad att inställa sig till ett sammanträde euer att vidare
delfö i ett samrnanträde skall dennes ersättare tjänstgöra i ledmnotens ställe. Er-
sättare tjänstgör endast vid förfall för den ordinarie ledamoten från den egna
kormnunen.

Å. En ledamot som instäuer sig under pågående sarnmanträde har rätt att (3änstgöra
även om ledamotens ersättare har trätt i ledannotens ställe.

l

Ersättmna har rätt att närvara och yttra sig på smnrnanträdena även när de inte
tjänstgör. De har även rätt att ffi mening antecknad till protokollet.

5§

En ledamot euer en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tiänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

Ersättare för ordföranden

6§

Om varken ordföranden eLler vice ord'föranden kan delta i ett helt smnmanträde

euer i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ersättaren ordföran-
dens uppgxfter.

Sammanträdena

Tidpunkt och plats

7§

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestärnmer. N?den
sammanträder i Töreboda om nämnden sj älv inte bestämmer amiat.

Ka(lelse

8§

Ordföranden ansvarar för att kallelse ut&das till sarnrnanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och imiehålla uppgift om tid och plats för smmnan-
trädet.

(I;(Ag,}?> iqr; { ij:



Bilaga l till samarbetsavtal om ekonomiadministration

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas var3e ledarnot och ersättare samt ann-
an förffoendevald som far närvara vid samrnanträdet senast 5 dagar före smnman-
trädesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestärnmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredrazingslistan skall bifogas
kallelsen.

3

I undmifögsfall får kallelse ske på annat sätt.

Justering av protokoll och anslag

9§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledarnot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Para-
grafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Tillkännagivande om protokollsjustering skall anslås på Töreboda och Gullspångs
kommuners mislagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när
dessa har anslagits.

Reservation

'iog

Om en ledmnot har reserverat sig mot ett beslut och ledmnoten vill motivera re-
servationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveri?ngen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Undertecknande av handlingar

11§

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall under-
tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförm'ide och kontra-

signeras av anställd som handlagt respektive ärende.

I övrigt bestämrner nämnden vem som skall underteckna handlingar.

I= (i .4(: 71 ff+f rC
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TöREBODA OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

S. IESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-29
Sida

25

Expediering:
Gullspångs kormnun
Töreboda kommun

EKN § 22 Dnr EKN 2012/0002

Redovisning intern kontroll 2016

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration godkänner upprättad redovisning av intern
kontroll 2017.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för ekonomiadministration beslutade 2016-02-29, § 7 att fastställa
internkontrollplan för Töreboda och Gullspångs kommuner år 2016. Planen
innehåller fyra olika kontrollornråden:

1. Säkerställa rätt kontering
2. Förskottsbetalningar återredovisning
3. Köptrohet mot ingångna avtal
4. Representation

Resultat av genomförda kontroller samt åtgärder efter genomförda kontroller
redovisas inom kontrollområde 1,3 och 4 enligt bifogade bilagor.

Bilaga
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EKN §22

Sammanfattning av internkontrollplan - Gullspångs kommun
}Kontro-Ilområde IH Säkerställa rätt kontering l

l

l

Resu0iaj ay 76nomförd kontroll:

)/nnjrnll hv genomförts för att säkerställa att rätt kontering har angivits.
Sammanlagt har 146 fakturor kontrollerats varav 17 fakturor varit felkontrade.

Detta motsvarar 12 % av granskade fakturor i urvalet.

Q? = % %717r?grn%e»p4ffg?.
IKontakt har tagits med de personer som konterat de felaktiga fakturorna. Syftet har varit att

l iippmärkoimma dem på vikten av att ange rätt konterin7 l samband med detta har också

information/stöd givits för att säkerställa att rätt kontering anges fortsättningsvis.
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Kontrollomridp "?:

l
I
l/ Il
xontrLllJlll'llulllCllLC: t har ännu infri 1?Hrinnmförts.
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L?
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Isr t Il
honx-roiiomraoe s; IAUp!r(Hle[ m(J.l l{Igd.ngnd dVKdl
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Rpsiilfat av 7pnomförd kontrol5

I p av möbler under år 2015 har genomförts genom uppföljning ochu inkMFn rvinnr-
I}5al% aV IlI?IU:I1l

llavstämning av leverantörsstatistik. Kontroll av att leverantörer är avtalsleverantörer
l enligt avtal "Möbler 2013".

har 86 fakturor kontrollerats var nr-I ' «r!ril n4 fril aktiga inköp.l)a Il
1 ICllkuJl ul IIlJCIL p0 ('C+lu-I-{--.1-I-u5L

Detta motsvarar 5 % av granskade fakturor i urvaiet.

En stor del av de iriköp som kontroll'IririlIt'ldLb Vdi I+lK0p dV $dTtulllCl C

I' dler 6vrig inredning avsett

för "hemma-miljö", vilka inte omfattas av avtalet. Även många köp via First r-?rrl rlör IriirrrantörI
eller produkt inte framgår. Dessa inköp klassas som neutrala och ingår inte i gruppen

I felakti:tiga inkop.

i
I'li l ri Il.

iMtgdru Itr«)Il;l-.1 &%- I pl- ?
l

ån felaktig leverantör. Syflt'ql7ifo med de personer somIKnnTrlKT n?Ir . >yrtex nar vant artIll IldlltlldL 11.1

l iippm'Arks'=imma dpm på vikten att handt ':l r?i++ rirh 'fölii irioAnon'i aarf al
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l
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KontrollomridejKontrollqmr4de 4: Representation

l
F3ps4i0iaj ay (zpnoml6rd kontroll:

I
Vni lll
i%ul'lLltJll l}dl ge? nomförts för att säkerställa att representation följer gällande reglemente.

Sammanlagt har 25 fakturor kontrolle(I Cl L). /jV UC.
M jessa fanns de brister, i form av 'itf rlrhlt'>?

IJ IL IJ ( gare inte

hade rerjrsri'r'qtr n
Ij V IJuLJ p'

?'i4 av fakturorna. D. Llelld TT-lOL5Vd?id'T 10 7o.
ll lrV På 3 av faktiirorna hadp mnmsen

l
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I .1regelverk kring represenrajion i kommanrle planerade internutbildningar i kommunen.
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TöREBODA GulL!J'ÅNG
xoimntiner i smnm*etc

Fastställd av nämnden för ekonomiadministration

2016-02-29 * 7

Risk och konsekvensanalys, internkontrollplan 2016

Kontrollområde 1: Säkerställa rätt kontering

1

/

L
l

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:

Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Kontrollera att fakturor bokförs korrekt.

Töreboda: Emma Wiik, Gullspång: Monica Hällsås.

april - maj 2016

Statistiskt urval av 40 fakturor i respektive kommun.
2016-05-31 tiH Anders Bernhall

Nr4

Felaktig kontering ger felaktig ekonomisk

information, under)ag för upphandling, beslutsunderlag

och nyckeltal/statistik.

/

Kontrollområde 2: Förskottsutbetalningar återredovisning

l

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontroilen:

Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Kontrollera att återredovisning har genomförts.

Töreboda: Gunnel Gottfridsson Gullspång: Monica Hällsås.

augusti - september 2016

Genomgång av samtliga förskottsbetalningar år 2015.

2016-09-30 till Anders Bernhall

Nr3

Risk att återredovisning av utbetalt förskott

inte genomförs. Kontroll av tidpunkt för återredovisning.

f: C(,

m

Sannoltkhet Poäng

Hög

Medel

Låg

l

4
l "-

Låg Måttlig Hög Konsekvens

Sannolikhet Poäng

Hög

Medel

Låg

l

'.:' ' ::aa4Ti 3.

Låg Måttlig Hög Konsekvens



Kontrollområde 3: Köptrohet mot ingårigna avtal

l

/?-

k-

r

'l-.

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:
Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Genomgång av inköp av möbler 2015.
Töreboda: Viktor Gustafsson Rydberg, Gullpång: Chariotte
Eriksson. april - maj 2016

Uppföljning och avstämning av leverantörsstatistik.
2016-05-31 till Anders Bernhall

Inköp sker hos fel ieverantör till ett högre pris.
Eventuellt avtalsbrott samt kontroll av att behörig
beställare har genomfört inköp.

Kontrollområde 4: Representation

l

f'

(

u?

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:
Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedörnning:

Kontroll av att representaion följer gällande reglemente.
Töreboda: Sophie Rylander, Gullspång: Sophie Ryiander
april - maj 2016

Statistiskt urvai av 25 fakturori respektive kommun.
2016-05-31 tili Anders Bernhall

Deltagare samt syfte ska anges, moms redovisas rätt.

.g C-(

SannojikÖet - Poäng lI -
Hög
Medel

Låg

l ...- l

5

Låg Måttlig Hög Konsekvens

Sannoliktiet Poäng
Hög
Medet

Låg
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tåg Måttlig Hög Konsekvens
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TÖREBODA GUuSPÅNG

Ktmz»»mntr i smimi4ieze

Risk och konsekvpnsanalys, internkontrollplan 2016

Kontrollområde 1: Säkerställa rätt kontering

l

l

l

!Ii

San'nol'ikhet i Poäng

Hög

Medel

Låg

.. .... ............ .. .. .....l

l,. -, -.
 .i. ..t j.li li*iii mm

4

Låg Måttlig Hög Konsekvens

Kontrollmoment: Kontrollera att fakturor bokförs korrekt.
Kontroll om fakturor bokförts rätt har utförts för Töreboda

och Gullspång.
Ansvarig person för kontrollen: Töreboda: Emma Wiik, Gullspång: Monica Hällsås. . Tö'reboda/Gullspång}'-Emm:ffi-Wiik/Tawfik'Safar' -'
Tid när kontrollen sker: april - maj 2016 maj-16 .  

Kontrollmetod: Statistiskt urval av 40 fakturor i respektive kommun.

Fokus har varit på konto 46. l Töreboda kontrollerades 62
fakturor varav 5 fel uppmärksammades. I Gullspång 146
fakturor varav 17 fakturor var felförda.

Tidpunkt för rapport: 2016-05-31 till Anders Bernhall maj-16
Riskbedömning: Nr 4, Felaktig kontering ger felaktig ekonomisk in-

formation, underlag för upphandling, besluts-
underlag och nyckeltal/statistik.

l

l l

l

l

l

l

Åtgärder; Berörda konterare kontaktas och upp-
märksammas på felen. Ofta fel där del av arbete uppfattas
om köp av hel tjänst. Hittade fel rättas till. l Gullspång
ihittades många felförda fakturor på Södra råda projektet.
Hur detta skall föras utreder redovisningsekonom.
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Kontrollområde 2: Förskottsutbetalningar återredovisning, Gullspångs kommun

0
- Kontrollmomentet har ännu inte genomförts.

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:
Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:
Riskbedömning:

Kontrollera att återredovisning har genomförts.
Töreboda: Gunnel Gottfridsson Gullspång: Monica Hällsås.
augusti - september 2016

Genomgång av samtliga förskottsbetalningar år 2015.
2016-09-30 till Anders Bernhall

Nr3

Risk att återredovisning av utbetalt förskott
inte genomförs. Kontroll av tidpunkt för återredovisning.

Sannolikhet Poäng
Hög

Medel

Låg 3

Låg Måttlig Hög Konsekvens
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Kontrollområde 4: Representation, Gullspångs kommun

- : Intftg Bokper Dag Vernr Insdat Transtext

tz

Belopp Ansvar Konto Verksamhet

/?

Fakturanr

1473020 201603 0l

1473020 201601 04

1473020 201604 18

1473020 201603 04

1473020 201606 09

1473020 201604 06

1473020 201605 23

1473020 201602 09

1473020 201606 0l

1473020 201606 02

1473020 201605 20

1473020 201605 02

1473020 201602 24

1473020 201603 30

1473020 201604 25

1473020 201604 25

1473020 201604 22

1473020 201601 0l

1473020 201601 0l

1473020 201605 03

1473020 201605 02

1473020 201603 23

1473020 201601 04

1473020 201603 07

1473020 201602 0l

2200568 20160330

2200325 20160108

2203433 20160421

2202131 20160307

2100801 20160609

2203222 20160407

2204729 20160524

2201599 20160226

2205028 20160602

2205017 20160603

2204449 20160526

2204090 20160503

2201473 20160229

2202501 20160406

2203931 20160502

2203802 20160425

2203844 20160428

2200923 20160120

2200924 20160120

2203856 20160510

2204100 20160504

2202919 20160330

2200321 20160108

2202372 20160307

2100115 20160201

ICA Supermarket
HOVA Konditori

HOVA Konditori

KK BowlingCenter
Pizzeria Milanao

ICA Supermarket HOVA

Freiis Livsmedel AB

Gullspångs Skytteförening
Wästgötabagarn AB
Staples retail Sweden

ICA Supermarket

Gullspångs Eltjänst
Norrqvarn Hotell & Konferens
Loka Brunn

Moi Thaimat

Ribbingsforst Golf & Kultur
GULLSPÅNGS HANDELSTRÄDGÅRG AB

Corpoarte Express

Corpoarte Express

Tali hotell o Restaurang,Hova Hotel
Lerladans Keramik

HOVA Konditori

HOVA Konditori

Estenberga Boden
Moi Thaimat

1025,63 20010000 71100 10000

490,82 21100000 71100 92005

io:is,oo 21100000 71100 92005

754,64 21100000 71100 92005

835,00 21115100 71100 61013

599,48 21116000 71100 92018

1500,07 21117000 71100 92019

2800,00 21117000 71100 92019

620,54 24000000 71100 49001

118,00 24000000 71100 49001

165,97 24000000 71100 49001
1457:79 24300000 71100 oo-yos
4732,14 25227200 71100 60042

1550,50 25227400 71100 60041

1841,43 25300000 71100 ,59099
910,75 25312100 71100 51012

'iso,oo 25314000 71100 51019

3000,00 25381000 71100 59011

1690,00 25381000 71100 59011

2327,80 21000000 71000 10001

3 760,00 21100000 71000 92005

426,40 21100000 71000 92005

520,00 21100000 71000 92005

2750,50 21700000 71000 23007

8995,54 25312100 71000 51012

505 Inga Fel
378 Inga Fel
085 Inga Fel

201612 Inga Fel

12449 Inga Fel
5631 Inga Fel
155 Inga Fel

10010 Inga Fel
1099 Inga Fel

103516441 Inga Fel
750

800

Deltagare eJ specat
oelt;;re ;:j spec;t, moms ej korrekt

'a.! '42 y:- J':i?'.;I1t.ii-:4€i.-.2

1307 Inga Fel

00046065 Inga Fel

134 Moms eJ k(:irrekt

160418 Delatgare eij specat
8329 Inga Fel

102677416 Inga Fel

102677415 Inga Fel

1602-145 Inga Fel
238 Inga Fel
052 Inga Fel
376 Moms ej korrekt
70032 Inga Fel

127 Deltagare ej specat

9-I[? )i:;?

'l{;

{-

F.
i'

il.



Sammanfattning av internkontrollplan - Töreboda kommun

Kontrollområde 1: Säkerställa rätt kontering

Resultat av genomförd kontroll:

Kontroll har genomförts för att säkerstätla att rätt kontering har angivits.
'Sammanlagt har 62 fakturor kontrolierats varav 5 fakturor varit felkontrade.

Detta motsvarar 8 % av granskade fakturor i urvalet.

f
t

Åtgård efter genomförd kontroll:
Kontakt har tagits med de personer som konterat de felaktiga fakturorna. Syftet har varit att
uppmärksamma dem på vikten av att ange rätt kontering. I samband med detta har också

information/stöd givits för att säkerställa att rätt kontering anges fortsättningsvis.

Kontrollområde 2: Förskottsutbetalningar återredovisning

f

Kontrollmomentet har ännu inte genomfi5rts.

Kontrollområde 3: Köptrohet mot ingångna avtal

Resultat av genomförd kontroll:

En genomgång av inköp av möbler under år 2015 har genomförts genom uppföljning och
avstämning av leverantörsstatistik. Kontroll av att leverantörer är avtalsleverantörer

enligt avtal "Möbler 2013".

Sammanlagt har 53 fakturor kontrollerats varav 8 fakturor visat på felaktiga inköp.
Detta motsvarar 15 % av granskade fakturor i urvalet.

Huvuddelen av de felaktiga inköpen har gjorts från en lokal möbelleverantör (5 av 8).

En stor del av inköpen som kontrollerats var iriköp av gardiner eller övrig inredning
avsett fe»r "hemma-miljö". Dessa omfattas inte av avtalet.

l,.

Åtgärd efter genomförd kontroll:
Kontakt har tagits med de personer som handlat ifrån felaktig leverant6r. Syftet har varit att

uppmärksamma dem på vikten att handla rätt och följa ingångna avtal.

Kontrollområde 4: Representation

Resultat av genomförd kontroll:

Kontrojl har genomförts för att säkerställa att representation följer gäHande reglemente.

Sammanlagt har 29 fakturor kontroilerats. Av dessa fanns de brister, i form av att deltagare inte

hade redovisats på 9 av fa.kturorna. Detta motsvarar 31 %. På 2 av fakturorna hade momsen

specificerats på ett felaktigt sätt. Detta motsvarar 7 % av fakturorna.

Ätgärd efter genomförd kontroil:
Kontakt har tagits med de personer som hanterat de fakturor som saknat specifikation av del-

tagaresamt där moms specificerats på ett felaktigt sätt. Vidare kommer ekonomikontoret att

ha med regetverk kring representation i kommande planerade internutbildningar i kommunen.

iq C(,



T«5REBODÅ GuLLSPÅNG
Koyrmtuncr i samarbere

Fastställd av nämnden för ekonomiadministration

2016-02-29 @ -t

Risk och konsekvensanalys, internkontrollplan 2016

Kontrollområde 1: Säkerställa rätt kontering

'1.

I

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:

Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Kontrollera att fakturor bokförs korrekt.

Töreboda: Emma Wiik, Gullspång: Monica Hällsås.

april - maj 2016

Statistiskt urval av 40 fakturor i respektive kommun.
2016-05-31 till Anders Bernhall

Nr4

Felaktig kontering ger felaktig ekonomisk

inforrriation, underlag för upphandling, beslutsunderlag

och nyckeltal/statistik.

Kontrollområde 2: Förskottsutbetalningar återredovisning

'.m'

l

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:

Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Kontrollera att återredovisning har genomförts.

Töreboda: Gunnel Gottfridsson Gullspång: Monica Hällsås.

augusti - september 2016

Genomgång av samtliga förskottsbetalningar år 2015.

2016-09-30 till Ariders Bernhall

Nr3

Risk att återredovisning av utbetalt förskott

inte genomförs. Kontroll av tidpunkt för återredovisning.

A" =; C(,
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Sannolikhet Poäng

Hög

Medel

Låg

l l
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Låg Måttlig Hög Konsekvens

Sannolikhet Poäng

Hög

Medel

Låg
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Låg Måttlig Hög Konsekvens



Kontrollområde 3: Köptrohet mot ingångna avtal

i

,-?%

?y

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:

Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Genomgång av inköp av möbter 2015.

Töreboda: Viktor Gustafsson Rydberg, Gullpång: Charlotte
Eriksson. april - rnaj 2016

Uppföljning och avstämning av leverantörsstatistik.
2016-05-31 tiH Anders Bernhall

Inköp sker hos fel leverantör till ett högre pris.

Eventuellt avtalsbrott samt kontroll av att behörig

beställare har genomfört inköp.

Kontrollområde 4: Representation

l

(

f

I.sj

Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:

Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod:

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Kontroll av att representaion följer gällande reglemente.

Töreboda: Sophie Rylander, Gulispång: Sophie Rytander

april - maj 2016

Statistiskt urval av 25 fakturori respektive kommun.
2016-05-31 till Anders Bernhall

Deitagare samt syfte ska anges, moms redovisas rätt.

4a ,,7 C(,

Sannoiikhet Poäng

Hög
Medel

Låg
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Låg Måttlig Hög Konsekvens
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Kontrollområde 2: Förskottsutbetalningar återredovisning, Töreboda komi

Kontrollmomentet har ännu inte genomförts.

l
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Kontrollmoment:

Ansvarig person för kontrollen:
Tid när kontrollen sker:

Kontrollmetod :

Tidpunkt för rapport:

Riskbedömning:

Kontrollera att återredovisning har genomförts.

Töreboda: Gunnel Gottfridsson Gullspång: Monica Hällsås.
augusti - september 2016

Genomgång av samtliga förskottsbetalningar år 2015.
2016-09-30 till Anders Bernhall

Nr3

Risk att återredovisning av utbetalt förskott
inte genomförs. Kontroll av tidpunkt för återredovisnirig.

r

k
M

f
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'Sa.nnofflkhet Poäng

Hög

Medel

Låg

l
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Låg Måttlig Hög Konsekvens



Bokper Transtext Belopp Ansvar Konto VerksanVHT Fel=0

201602 Kinnarps (nteriör Skövde AB 1707,1911000000 64140 10010 kansli/KS 1

201602 kinnarps AB 14223,93 11000000 64140 10010 kansli/KS 1

201604 Kinnarps Interiör Skövde AB 1672,0411210000 64i40 92100 kansli/KS 1

201605 RÄT kinnarps AB 14223,9311280000 64140 92100 kansli/KS 1

201605 RÄTKinnarpslnteriörSkövdeAB 1707,1911280000 64140 92100 kansli/KS 1

201603 Kerstin Svensson 806,4013000000 64140 34060 Kuitur/fritid 2
201604 Lekolar AB 4207,2514110000 64140 40700 BO 1

201604 Lekolar AB 3243,2514130000 64140 40700 BO 1

20:l604 ABA Skol AB 2282,4414130000 64140 40700 BO 1

201604 Staples retail Sweden 6589,0014150000 64140 40700 BO o

201604 Bergmansgården 82,8014170000 64140 40700 BO 2

201604 CM-Tyger 238,4014310000 64140 42500 BO 2

201604 CM-Tyger 1929,7014310000 64140 42500 BO 2

201602 Br.Anderssons Möbler 1507,2014310000 64140 42500 BO 0

201604 IKEA BUSINESS öREBR0 836,0014320000 64140 42500 BO 2

201602 Tools Väst AB 584,0414320000 64140 44070 Skola 2

201604 IKEA BUSINESS öREBR0 826,0014320000 64140 44310 Skola 2

201604 iKEA BUSINESS öREBRO 3563,2014360000 64140 42500 BO 1

201603 Frimeko AB 6334,32 14360000 64140 44020 Skola 1

201601 Frimeko AB 2803,1014360000 64J40 44020 Skota 1

201601 WitreAB 3295,5014810000 64140 45120 Skola o

201603 Frimeko AB 6903,2214830000 64140 47170 Skola 1

201603 Frimeko AB 6903,22 14830000 64140 47170 Skola 1

201603 Aj produkter i HyJtebruk AB 6787,2014830000 64140 47600 Skola 1

201601 WitreAB 5875,00 14830000 64140 47600 Skoia O

201603 Henrik K Produktei- 18900,0014830000 64140 47600 Skoia 2

201602 Henrik K Produkter 20000,0014850000 64140 47170 Skola 2

201603 Frimeko AB 2657,5614900000 64140 61050 AME 1

201603 AJ produkteri Hyltebruk AB 1220,8014900000 64140 61050 AME 1

201603 Henrik K Produkter 32400,0014900000 64140 61050 AME 2

201603 JyskAB 785,7:1l4900000 64140 61050 AME 2

201601 Ann-Marie Biom 4800,0015011000 64140 51021 SOC 2

201603 Kinnarps Interiör Skövde AB 15305,5615022100 64140 60010 SOC 1

201602 JYSkAB 2478,0015022100 64140 60010 SOC 2

201602 JyskAF3 xaoe»,ao.xsoz;>:ioo 64140 60010 SOC 2

2€)1603 Henrik K Produkter 8100,0015022100 6414CJ 60010 SOC 2

20i602 kinnarpsAB 19461,5715210000 64140 59300 SOC . ? ..i

20J602 kinnarpsAB 16675,14 15260000 64140 60030 SOC 1

201602 KinnarpslnteriorSkovdeAB 9119,9015260000 64140 60030 SOC 1

201602 KinnarpslnteriorSkovdeAB 6828,75 15260000 64140 60030 SOC 1ak'l-:.l6..',p?

20i603 Törebodabostäder AB 1405,0015260000 64140 60030 SOC 2

201605 Br.AnderssonsMöbler 2080,0015317000 64140 51013 SOC

201604 CM-Tyg,er 2829,6815325200 64140 Sl02i SOC 2
201604 RÄTBr.AnderssonsMöbler 13600,0015610000 64140 59500 SOC 0

201604 BrAnderssonsMobler 13600,0015610100 64140 59500 SOC 0

201602 First Card 640,00:L56i3000 64140 51311 SOC 2

201603 Kompassen feb mars 800,0015614000 64140 51311 SOC 2

?g {'A



201603 CM-Tyger
201603 Klockaren

201602 CM-Tyger
201602 Br.Anderssons Möbler

179,3015623000 64140 51390 SOC

252,5015625000 64140 51311 SOC

159,2015625000 64140 51311 SOC

2792,0015630000 64140 51331 SOC

2

2

2

0

?g Ct,



Rätt=l Ing4Antal fakturor totalt Antal rätt Antal fel Neutrala
53 23 8 z;?l

Andel fe)

43% 15% 4 2 % ',
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(

,/???

Intftg Bokper Dag Vernr Transtext

1473010 201603 02 1203124 HermiaBelysningAB
1473010 201604 15 1204379 TidanKonditori

1473010 201604 25 1205158 HOVAKonditori

1473010 201601 21 1201126 ICASupermarketTöreboda

1473010 201606 03 1207671 XLByggTöreboda

1473010 201602 22 1202260 ICASupermarketTöreboda

1473010 201603 23 1203875 ICASupermarketTöreboda

1473010 201603 23 1203875 ICASupermarketTöreboda

1473010 201603 23 1203875 ICASupermarketTöreboda

1473010 201603 23 1203875 ICASupermarketTöreboda
1473010 201602 16 1420004 Kanatskolan

1473010 201602 19 1202675 DinaVäskorAB

1473010 201604 25 1205530 Br.AnderssonsMöbler

1473010 201602 05 1202023 FirstCard

1473010 201603 07 1203473 200% Carisson AB/Hembageriet
1473010 201606 0l 1207291 Cykel&SmideAB

14730:LO 201606 09 1208142 Mariestads Skärgårdstrafik AB

1473010 201601 21 1200914 AB Resespecialisten Utmed Göta Kana
1473010 20i601 04 1200136 HOVAKonditori

1473010 201605 09 1206442 200% Carlsson AB/Hembageriet

147'3010 201605 11 1206440 200% Car)sson AB/Hembageriet
1473010 201603 03 1203248 HappyHornes

1473010 201606 09 1208141 200% Cartsson AB/Hembageriet
1473010 201603 10 1203589 AB Resespecialisten Utmed Göta Kana

1473010 201606 02 1207615 AB Resespecialisten Utmed Göta Kana

1473010 201602 24 1100:L42 Smarteyes/!ntrum

1473010 201604 04 1204583 TinasTrädgård

1473010 201604 04 1204583 TinasTrädgård

1473010 201601 22 1201193 Brödboden Expresso i Skövde AB

Belopp Ansvar Konto

1 168,00 15325900 71100

340,18 14110000 71100

321,44 14150000 71100

323,86 10010000 71100

940,00 15630000 71100

556,43 14330000 71100

200,87 14000000 71100

58,85 14000000 71100

52,37 11320000 71100

50,18 11280000 71100

455,36 14000000 71100

1640,00 17300000 71100

1 168,00 15313100 71100

1091,61 14000000 71100

973,22 14330000 71100

2 000,00 15210000 71100

2 810,00 14800000 71100

3 214,29 14320000 71100

803,61 17300000 71100

1416,07 17300000 71100

200,89 17200000 71100

2 oso,oo 14000000 71200

174,11 14000000 'ziioo

1205,36 14000000 71100

3 125,00 17200000 71100

2 910,00 15324000 71100

2 050,00 14320000 71100

331,20 11330000 71100

151,76 13000000 71100

!

/'

f, C(,
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Verksamhet

51021

40700

40700

ioooo

51331

44020

49800

40700

22010

92100

49100

92200

53512

49100

44020

59300

49500

44020

92200

92200

92210

49100

49100

49100

92210

51021

44020

92110

32010

Aktivitet Projekt Objekt Motpart Kdelh Kdeli Kdelj

44135

44110

55501

44201

44060

148

44201

44210

Fakturanr

10639

1167

124

1370

1403658

1434

1490

1490

1490

1490

20160216-115342-TOBUNSL

2016044

21303

2521637771

260

2932

3457

356

357

361

362

37786

399

410

471

4789608/006

483

483

5444

0,068965517
../

,d€ CCi
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Inga fel

Deltagare ej specat

Inga fel

Inga fel

Inga fel

Inga fel

Deltagare ej specat

Deltagare ej specat

Deltagare ej specat

Deltagare ej specat

tnga fel

Inga fel

Inga fel

Inga fel

Inga fel

Inga fel

Deltagare ej specat, moms ej korrekt

Inga fel

Inga fel

Inga fel

De[tagare ej specat

Inga fel

Inga fel

Inga fel

Morns ej korrekt
Inkassakostnad fetkonterad

Dettagare ej specat

Deltagare ei specat

Inga fel

J ,; Cc,



TöREBODA OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

Expediering:

S. ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-29
Sida

26

EKN § 23 Dnr EKN 2015/0002

Budgetprocess gemensamma nämnder

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Berrföall informerar om budget-/uppföljningsprocess
MTG med hjälp av ett årshjul och ett processchema.

Bilaga

'?Justerare Utdragsbestyrkande



e/1

C-J

(r

h
@e4

u
ä

iej3u;ui'i44saqsuaii)asuoy

ddniFJiAss E)IW
guluurg)she)dpnB

euaeunuiuio) ;
x'4e)ddn)a8pnB

leui q2o xe9pnq
JaligJS)Sel euJ;)pulllg%

ddnt8iA1s

EIIW s)exddma2}pnB

)rilsaqxaWpnQ

.:Dl
)agpnq

xn1saq 1?ix F]e?s»q4 sx

> l -»

pelSa%Jel§ l 501

7'
L 5/3?';-sougo*6?l

p?

l SJeq
«
L

"1

'l - --'pe)saryey?????lsou9oy4 -1 l

»
l

l

l
/l'(

l!
i

3

l

liienueri}[
l-'-E)/1')nls4oq-sy'i -'l
pe)SeiJeQ )nlS)I0qSJ'j } r

i « 'IC

l

l

l

!

'S.,

L?-pelsay;eQ msoii;oX6'-"l l

go1e;p}eqguus)ye2sddll

)agpnquaa)u;
Åt' t)puellglSlSel

rm
i

E)?IÅI 1
ssaao,idsBuiurHo4ddll/

; ' ii « '**J - ? " /

-laBpnB
l

J

l
ia)al;h;)'4e/ue1dsBu;1puei4

IlleJl Je) ue)elluleS)IJa/l

(- .iq)a8pnEl

" z-y@)afipnB '

?}Ot>(;15)@7 (vy3 t

'( Ji l ){%

}
i

%

pe)salyey
: B.ulu0g4dd.7

l

l
' Bulu(1g4dd7

ä!El
miirrm
milli

s l m

m l'fmm l « n '[!!!1
Illlllll l

!Uffi I
åmmm !!W! N

l

Ilmlll
mn

aTmTh
@iiiiii'äl

nl
NiiiiiM

iiil

)a a -...t, « -,-d7m4!u'!:å '!!!1' , ';-as 4'%Q ' !.fö' bflu
m
" miö



ä
}

i?

l
'% %

/

$,.
(/?S

(.
Tx

Iimm

nj
bJgel

%h

mal Bi

de

gemenxamma
namndeiz

lllölll MTG

*
W

(i
NovemkeijO*aambei

bJg0lå{?2

Uyip»lhilsmll*ldislq
;nad iosnwwe

Mimmuns
V%Mamhe{

a
'Qånmlalnän

(5)
xowmberlDoxembvi

budaelår -2

+ Nhmndm61eldl81qm6l*

(3)
sep«embxi

budgelai ?2

7 0llN&lld{allhl'l'

?dd ma»asai
16i ajl kunna Illya

en dialq ming
omvaildxanalmn

ha
'-w'

Ell läidigl
undeilag msd

Bixlag iill
budg*l

»N
-W

Jl
Tjänx!emhn

n
I%mikei

rhspekllve
Thtmd

ä
Tjånrlemän

Ell
nbnlbeslul

på Bixlag lill
budg*l

W-

(3:)
Decembei

budgelai -2

Mölö meti MTa-
xommuicl»%nipg ?

liud(mtuppfökl

aJommJ!!!'a 1@-,
ri

ao m"?mldh* L* y

(3)
Thnua+ll
%biuari

bdge{åi -I

4e.'md '
'0k6nnlb*l7Nrr?

.+ poiiiiur oeh tsnitaman i
lälQ. kommun ?
budgntuHpmkl

rt
%:}karl

r@@peklive
kämmun

n
Tl&nsl*män
iaspeklvre
Immmun

(3:)
h?ail

budg!lål?l

Malu.mab MT(l

?IIQlkllQ ?
bJgulupplofl alfö

-%--fö-.'mr«hi

r*
N}7kalMTG'
Nngse
ä

Kommunahalal

r1
Ekanamichalai

MTG?

slyigruppx
Illrslag lill
budgel

zöm
-W

MIG

hommunehe%giupp'
Ienslag lill budg;i

»NI
-W

F(bslsg li&n
vbdkommulllXr?
lill sveiilu*lla

Illr&ndilngv i
budgel

n

@
FabiuaiU Mvs

bidgelöi ?1
n

%nwaxvvab*swivniiq
'l vvud{Ommuawn

n
'IjäThamän l

v&idkommunan

(3)
Ma+al Apiil
Imlg*låi ?I

, Bmg*iaaima,:T:rgMll>yWIQluOP '

rl
MnlkeiMTG?

aiyigiupp

n
y@lHuntmm

n
Ehon?laheley

0
AyillMsj

bu4galår?l

NÅlmv?0m&?la%lll!Il*l
bJgel o* mxl

rt
Tisnliamsn

r*

Polilikar i
rnpakllve

nåmnd

Enlörldarlnglill
konukvxnian

Il 161ändlfög

iNä
-j

F&rdigl lörslag
Iillbudg*}-alla
!ssmlhs{kå

s
-IIF

Ell bbdigl
budgel- oth
måiToislap lill

KFi'
i*speklive
kommun

W

(3:)
lunl budgaiår ?I

KofömuiullmMig*
?iua?la?gs -

{ommy Ixildllllei
bimgoi. ocltmxi

rt
%!Iik*i l

iasphk«:vs
kommun

(3)
)lovembei

budgelM -I

tludgelen.
y*glsGeias l

åinrimlm'ts{xm
oah'

Lvall{*lwlsl*m

fiaX4ÅW@ a% r*ffisrl«Th& ?
' : q * r n III?I?Q ö I " ? ?

(5)
Shplhmbai
buDa!åi ?I

.jd-**:'
Vbll*&#%tlNl4l%l Nms

" mhdil'ngkel.rfi@Ilå{Iiul0l'slmsl

Handlingsplan
löi budgel

adnmW
aed*d

builgel och
föål

Q
-W

a
+M

ffi
å

J4mlhmäii

rt
%llksi i

iespekllve
nåmnd



TöREBODA OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

?ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-29

Sida

27

Expediering:

EKN § 24 Dnr EKIST 201 5/0004

Medarbetarenkät

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Under maj 2016 har en medarbetarenkät genomförts i Töreboda kommun. Nio
olika frågeställningar har ställts inom områdena motivation, ledarskap och
styrning.

Svarsfrekvensen vid ekonomienheten uppgick till 1 00%. Delindex för
motivation uppgår till 89%, delindex för ledarskap uppgår till 90% och
delindex för styrning uppgår till 82%. Totalindex uppgår till 87%.

Enkäten visar bland annat att uppföljning och utvärdering av arbetsplatsens mål
utgör ett förbättringsområde.

Bilaga

?Justerare

[a,C(,
Utdragsbestyrkande
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Medarbetarenkät

Arbetsplats: Ekonomienheten

I

Fråga 2

Mitt arbete kanns meningfullt

Fråga 1
Motivation
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Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
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Mot!vation fl
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Jag ser fram emot att gå till arbetet IP
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Hela kommunen - delindex motivation

.L, I,,

:»I

J

Il(.:

Ö

.t?

J..
M?

4«?,'
:@: al;

0.

fl.y -..<I '!'% (?

)!,

6a :
;. (€,

'u:

y<
:5'

M
A)'J K(

"'ta
0

I?.t7
0?4a:I: l.jvi',;,

.l?@,
'I%Si

p,,:iLaW;
7.1. 0

,',r}l
.... Iq

!';IX l
..I

4':(? ':?'ao;"':?:?Ih':;'S?l':oi3;'-?:',"?" ?%f" '
'i 'o.:','.-%? Waag*?

S 6x

:g4

X' (:{'(

B4i
k?l.Jl'.i.'-'?,', Qli j;

k'
l'l, 6k

«i
'.&

%4' :..."<'%..:'?.ll?l:
k..=

i:l
,,l :.2;'l

:J?%
....Y%s

5

:Q4j.l'..;?
Jö:

%i.

t K

'(!

11.1

i

m
:X
Z

?

R',)

->

Totalt

anställda

Svar

a nta l

Totalt

anta-l ej
8VElrat

Svar o/o

Ekonomienheten 8 8 0 100%

rl

[1il

[I€

Rl [ l [ ll

l! l



'IA
(F-

i

t
i I' '1 i

%

)

0
I

iFråga4
Ledarskap

Min närmaste chef visar uppskattning för min arbetsinsatts
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Fråga 5
Ledarskap

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ! '?

Fråga 6
Ledarskap

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete fi' il

Delindex/medelvärde ledarskap: [ '? [ u
Hela kommunen - delindex ledarskap: l
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Hela kommunen - totalindex: Il 8,%'ll
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Expediering.'

EKN § 25

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

?Justerare
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Utdragsbestyrkande



TöREBODA OCH
GULLSPANGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

S. ?ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-09-29

Sida

29

Expediering:

EKN § 26

Nästa sammanträde

Dnr EKN 2015/0005

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration beslutar att nästa sarnmanträde sker den 17

november i Töreboda kommurföus klockan s.oo, Grå mtnrnet.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Bernhall bedömer att ett nytt möte behöver bokas
angående budgetprocess gemensamma nämnder.

?Justerare
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Utdragsbestyrkande


