
TöREBODA OCH S ESPROTOKOLL

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammantfödesdatum Sida

Nämnden f?5r ekonomiadministration 2016-11-17 18

Plats och tid Töreboda kommunhus i Röda rurmnet, torsdag den 17 november 2016,
klockan 08.00-09.40

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande
Carina Gullberg (S)

Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), icke tjänstgörande ersättare
Anders Berrföall, ekonomichef
Peter Andersson, kornmunsekreterare

Justerare

Justeringens
plats och tid

Under-

skrifter

Carina Gullberg (S)

Kommurföuset i Töreboda

Sekreterare
@.44,<j?

Paragrafer 27-33

Peter Andersson
%.

Ordförande ...................

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Nämnden jör ekonomiadministration

Sarnrnanträdesdatum 2016-11-17

Datum då

anslaget sätts upp
2016-11-22

Förvaringsplats för
protokollet

Datum då

anslagettasned 2016 12 14

Kornmunledningskontoret, Töreboda

M, , z.,4=e,,.,
Peter Andersson

Underskrift

?Justerare Utdragsbestyrkande



TöREBODA OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

S ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-17

Sida

19

EKN § 27

Justering

Nämndens beslut

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

Nämndens beslut

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.
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EKN § 29 Dnr EKN 201 5/0004

Personalärenden/rekrytering

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration tar emot inforrnationen och lägger deru'ia till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Berrföall berättar att bemanningen på ekonomienheten nu
är fulltalig i och med den senaste rekryteringen av ekonom Mats Karlström.
Dock önskar en medarbetare vara fortsatt föräldraledig under fem månader.

En mindre anpassning/organisationsförändring planeras från årsskiftet genom
en tydligare ansvarsfördelning mellan funktionerna redovisning och
uppföljning/kontroll. Ekonomichefen informerar om att ett förslag kommer att
redovisas vid ekonominämndens sarnmanträde den 5 december.

Samverkansmöte med berörda fackföreningar planeras innan nästa
nämndssammanträde.
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Omvärldsanalys budget 2018

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration antar förslag till omvärldsanalys budget 2018
enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Berrföall informerar att MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09
att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att anta
upprättat förslag till tidplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTG-
kommunerna. Enligt tidplanen ska ekonominämnden fatta beslut om omvärldsanalys
budget 2018 gällande nämnden för ekonomiadministration under november månad.
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För närvarande pågår en översyn av den kommunala redovisningslagen (KRL). Syftet med
översynen är att åstadkornma en mer ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner
och landsting med ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Översynen ska bland annat utreda;
redovisning av kommunala avtalspensioner, finansiering av pensionsförpliktelser,
samrnansfölld redovisning, delårsrapporter, efterlevnad av lag och nominering samt
särredovisning. Utredningen har varit ute på remiss och remissvar ska ha inkornmit till
Finansdepartementet under september månad 2016. En ny lagstiftning föreslås träda i kraft
den l januari 2018.

De förväntade förändringarna kornmer att medföra ett ökat utbildningsbehov för
ekonomikontorets medarbetare. Bedömningen är att kostnaderna för detta inryms inom
tilldelad budgetram.
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Utvecklingen i kommunerna går mot att det ekonomiska ansvaret decentraliseras och :förs ut
längre i organisationen. Detta innebär att det blir fler chefer med budgetansvar som behöver
stöd från ekonomierföeten med att budgetera, följa upp och analysera sin ekonomi.
Personalrörlighet innebär också ett utökat behov från verksamheterna av att få stöd.

Ekonomierföeten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av
komponentavskrivning, utveckling av budget och prognos i styrsystemet Stratsys kopplat till
ekonomisystemet, utveckling av över- underskottsmodell, utveckling av arbetet med intern
kontroll integrerat i styrsystemet Stratsys som planeras genomföras i kommunerna under 2017
och20l8.

Bedömningen är att Ekonomierföeten ska klara av att hantera dessa volymförändringar inom
befintlig ram, genom beslutad resursförsförkning i20l7 års budget.

Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2018 Töreboda 4(7)
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Resursmässigt behöver personalkostnaderna för år 2018 räknas upp med den procentsats som
fastställs inom rarnen för den kommungemensamma budgetprocessen inom MTG-samarbetet.
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Genom att ekonomienheten vidareutvecklar fortbildningsinsatser och stöd inom
ekonomiprocesserna, samtidigt som det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs längre
ut i organisationen, medför detta ett effektivare resursutnyttjande inom kärnverksamheterna.
Detta gäller även insatser inom upphandling/inköp.

l
t

V

/

(:
Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2018 Töreboda

G
6(7)



'1
!

,. Il j

{

y?.#
%?

!

..-'% ?

'...
ffl l {

4 )

f%'=%

G re' K '[ l Xj l '1:)? e j" ! r'l :Cl aCa'iyLl
'-:]

I

Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2018 Töreboda 7(7)
J.

/-

1

g C6

Avser

verksamhet:
La förändrin ar

Lfö!»
Vol mförändrin gr N a/förändrade Effektiviserin ar

L!!S!l

o o o o

Totalt o o o o



TöREBODA OCH
GULLSPÅNGS KOMMUNER
Nämnden för ekonomiadministration

S. ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-11-17

Sida

23

Expediering.'
Gullspångs kommun
Töreboda kormnun

EKN§31 Dnr EKN 201 6/0003

Reglemente för gemensam ekonominämnd

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration föreslår kommunfullmäktigeförsamlingarna i
Töreboda respektive Gullspångs kommun att anta upprättat förslag till reglemente
för gemensam ekonominämnd.

Sammanfattning av ärendet

MTG-styrgrupp beslutade i november 2015 att uppdra åt kommuncheferna att
se över samtliga avtal och reglementen inom MTG-samarbetet, inklusive det
övergripande dokumentet ?Avsiktsförklaringen?. Ekonominämnden ligger
utanför ramen för MTG-samarbetet, men ett förslag till revidering av
samverkansavtal och reglemente för gemensarn ekonominämnd har tagits fram,
med samma disposition som övriga samverkansavtal.
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Koymnune»? i samt-trbete

Reglemente
För gemensam

Ekonominämnd

Töreboda och Gullspång

Antaget av:

Kommunfullmäktige
Töreboda 2016-xx-xx

Gullspång 2016-xx-xx
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TöREBODA GULLSPÅNG

Korimmner i st'tnmrbete

Reglemente för gemensam
ekonominämnd

För Töreboda och Gullspångs kommuner

Töteboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januati 2008 en gemensam ekonominämnd.

Utöver vad som följet av lag gäner detta reglemente och ett meuan kotmnunetna upptättat
samverkansavtal för den gemensamrna nämnden.

§1 Samverkande kommuner

Medletmnat i den gemensatmna nämnden år? Töreboda och Gullspångs kormnuner. Töreboda
kornrnun år vätdkomtnun och den gemensatmna nämnden ingår i Töreboda komrnuns
organisation.

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskomtnunetna ska 'även gäua föt enskild
medlemskommun.

Ekonominämndens verksamhet

§ 2 Ändamål

Den gemensarnma ekonorninämnden ska fuugöra medlemskommunetnas uppgiftet inom ornrådet
för ekonomiföminisfration, enligt samvetkansavtal:

Årsbudget och flerårsplan
Årstedovisning, bokslut, delårstappott, tertialuppföljning
Löpande ekonomiadrninisttation

Nämnden ska sätskilt följa utvecklingen inom sitt vetksatrföetsomtåde och ta de initiativ som
behövs och i det azbetet ta nödvändiga kontakter samt samaföeta med andra myndighetet och

organisationer.

Nämnden ska inom sitt verksarrföetsorn?tåde avge de yttranden och lämna de upplysningar som

begäts av komtnunfullrnäktige, kotnmunstyrelsen eller? annan nämnd i medlemskormnunerna.

,t'=c(, Sida 1 av 6
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Kommuner i .?=;amttrbete

Sepatata avtal kting ekonorniadministration kan tecknas med medlemskommunernas kornrnunala
bolag.

§3 Övrig verksamhet

I ekonorninämndens styrfunktion ingår att:

Leda arbetet med att utforma övergtipande mål föt vetksatrföeten föt vilken
ekonominämnden ansvatar.

Tillse att verksarrföeten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjet som
vätdkormnunens kotnmunfullmäktige hat beslutat om, de föresföfter som finns i
lag euet förotdning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Tillse att uppföljning sket enligt givna anvisningat i vätdkomrnunen och rappotteta
om hut verksarrföeten utvecklas och hut den ekonomiska ställni?ngen är undet
budgetåret. Rappotten ska delges öv4 medlemskommuner.

§4

Ekonorninämnden ska:

Årligen upprätta förslag till dtift- och investetingsbudget jämte undetlag för den ekonomiska
fletårsplanen.
Upprätta verksamhetsplan med tiktlinjer och mål för verksarrföeten.
Medverka i planeting dät ft%or inom nämndens verksatrföetsornråde berörs.
Bistå allmärföeten med information om näimidens verksarrföet.

Nämnden har befogenhet att faststäua verksamhetens organisation utiftån föte]iggande behov.

§5 Personalansvar

Kormnunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.

Verksamhetschefen åger? rätt att intätta och avveckla tjänster och personal i?nom sitt
ansvatsorm:åde. Om värdkotnrnunen beslutat om geneteut anställningsstopp i kormnunen ska
verksamhetschefens beslut för?egås av sarmåd med komtnunstytelsen i värdkommunen.

Verksatrföetschefens personalansvar innebät att följa de tikdinjer och den policy som
vätdkornrnunens kotmnunfi?inrnäktige, euer på kotnmunfullmäktiges uppdtag kommunstyrelsen,
faststäuer för samtliga kornmunala tjänster.

Sida 2 av 6

]',Q3



to
TöREBODA GULLSPÅNG

Kommmter i stm;imhete

§6

Ekonominömnderi fir? petsonuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) föt de
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.

Fkonominämndens arbetsformer

§ 7 Sammansättning

Ekonominömnden består av två ledamöter och två ersättate. Medlemskommunetna utser en

ledamot och en etsättate vardera.

Av Komrnunauagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice
otdfötande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för sarnma tid som valet till ledamot
avser.

Komrnunetna hat i särskild otdning träffat avtal om att uppdragen som ordfötande och
vice ordfötande ska totera meuan medlemskommunerna.

§ 8 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindtad att instäua sig till ett sarmnanttäde euer att vidate delta i
ett samtnanträde ska en ersättate ftån den komtnun som valt ledamoten tjänstgöta i
ledamotens stäne.

En ledamot som instäuet sig under ett pågående sarnmanträde hat rätt att tjänstgöta
även om en ersättare har trätt in i ledamotens stäue.

gg

En ledamot euet en etsättare som hat avbmtit sin tjänstgöring på gmnd av jäv i ett
ätende fåt åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbmtit tjänstgöringen på grund av annat hindet än jäv fåt åter tjänstgöra om
ersättate ftån annat parti hat ttätt in.

§10 Inkallandeaversättare

En ledamot, som år förhindrad att delta i ett samrnanträde eller i en del av ett sammanttäde, ska

själv kaua ersättate.

] r)
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Konmuner i samttrbete

§ 11 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden ellet vice ordföranden kan delta i ett helt sarnmantrföe euet i

en del av ett sarnmanttföe ska den ledamot som hat tjänstgjort längst tid i nämnden
fullgöta otdförandes uppgiftet. Om fleta ledamöter hat tjänstgjort lika lång tid ska den
t'll åldetn äldste ledamoten fuugöta uppgifterna.
Om otdföranden på gmnd av sjukdom euet av annat skäl År förhindrad att fuugöra uppdtaget föt
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vata etsättare föt ordfötanden. Ersättaren
fungöt ordförandes samtliga uppgiftet.

§12 Sammanträden-Tidpunktochplats

Ekonorninämnden samtnanträder på dag och tid som nämnden bestärnmer. Nämnden
satnmanttädet i vätdkomrnunen om nämnden inte bestärnrner annat.

§ 13 Sammanträden - kallelse

Ordfötanden ansvarar föt att kanelse utfardas till sammanttädena. Kallelsen ska vata

sktifdig och innehåna uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kauelsen bör åtföljas av föredtagningslista. Ordfötanden bestämmer i vilken
uts'föckning handlingat/ beslutsunderlag som tilföör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.

Kallelsen och beslutsunderlag t'llstäns samtliga ledamötet och etsättate digitalt senast
fem dagar föte sarnrnanttädesdagen.

I undantagsfau får kauelse ske på annat sätt.

Om vatken ordfötanden euer vice ordfötanden kan kaua till samtnanträde ska den uppgiften
fullgöras av den ledamot som är etsättate för otdfötanden enligt S 11.

§ 14 Beredning

De ärenden som ska avgötas i ekonominämnden ska beredas av värdkormnunen.

§ 15 Justering av protokoll och anslag

Pi'otokouet ska justetas av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar eftet
sammanti:ädet.
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Ko;inmuner i sanmrbete

Ekonominämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justetas omedelbatt.
Patagrafen ska redovisas sktiftligt innan nämnden justerar.

Tillkännagivande om pi'otokousjustering ska anslås på samvetkande kornrnunei:s anslagstavlor.
Nämndens sekretetate svatar föt att tillkännagivanden ansls i vätdkomrnunen. Nämndens
sekreterare skickat kopia av tillkännagivandet till kormnunsekreterarna i Töreboda och Gullspångs
kornrnuner.

§16 Närvaro- och yttranderätt

Icke tjänstgörande etsättare har tätt att delta i nämndens överläggningat men inte förslagsrätt vid
nämndens satnmanttäden. Icke tjänstgörande ersättate hat även tätt att få skiljaktig mening
antecknad i protokonet.

§17 Reservation

Om en ledamot har reservetat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
tesetvationen ska ledamoten göta det skriftligt. Motivetingen ska lämnas föte den
tidpunkt som hat faststäuts föt justering av protokouet.

§18 Delgivningsmottagare

Delgivning med ekonominämnden sker med otdfötanden, ekonomichefen enet annan anstäud som
nämnden bestärnmer.

§19 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handLingar och sktivelser som beslutas av ekonominämnden ska
undertecföas av otdföranden, euer vid förfau för denne av vice ordförande, och

konttasignei:as av anställd som handlagt tespektive äi:ende.

I övrigt bestämtnet nämnden vem som ska underteckna handlingat.

§20 Delegation

Av ekonorninämndens delegationslista ska framgå de uppdtag nämnden hat delegerat och i vilken
ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden.

Sida 5 av 6
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I<omri'iymer i smnarhete

§21 Inhämtande av yttranden

Ekonorninämnden hat tått att infotdi:a de yttranden och upplysningar ftån medlemskoimnunernas
organ och tjänstemän som etfordtas föt att nårmiden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

§ 22 Beslutsmässighet

För att vara beslutsrnässig ska rninst två ledamötet vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens
samrnan'föde.
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Övriga frågor

Nämndens beslut

Ekonomichefen får uppdraget att ta fram förslag till mötesdagar för 2017.
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Nästa sammanträde

Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration beslutar att nästa sarnrnanträde sker den 5

december i Töreboda kommutföus klockan 1 o.oo, Blå rurnrnet.
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