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EKN § 16

Justering
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).
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Föredragningslistan
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns med tillägg av
Meddelanden.
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Dnr EKN 2015/0004

Personaljrenden
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadministration lägger informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om ekonomienhetens

organisation. Bland annat har man rekryterat två nya controllers,
Ekonomienheten är därmed fullt bemannad.
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Dnr EKN 2015/0002

Delårsrapport augusti 2017, Nämnden för
ekonomiadministration
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadministration godkänner redovisat förslag till

delårsrapport avseende perioden januari - augusti 2017, bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Anders Bernhall informerar att nämnden för

ekonomiadministration prognostiserar ett helårsresultat för 2017
uppgående till +700 tkr.
Orsakerna till avvikelserna finns inom såväl kostnads- som intäktssidan.

Intäkterna förväntas visa överskott till fö5d av att ekonomienhetens
åtagande gentemot de kommunala bolagen, främst Skagerns Energi AB,
har ökat i omfattning.
Beträffande ekonominämndens kostnader prognostiseras ett större
överskott avseende personalkostnader. Orsaken till detta beror på

vakanta tjänster vid ekonomienheten under det första halvåret. Även
övriga kostnader, främst avseende kapitalkostnader, förväntas visa
överskott gentemot budget.
Töreboda kommuns del av prognostiserat utfall uppgår till 450 tkr och för
Gullspångs kommuns del till 250 tkr.
Bilaga EKN § 19/17
Expedieras till

Gullspångs kommun och Töreboda kormnun.
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Verksamhetsberättelse
Gemensamma nämnder

Nämndens uppdrag
Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan 2008 en gemensam ekonominämnd med ett
gemensamt ekonomikontor. Ekonominämndens uppdrag är att
*

*

Leda och styra de olika ekonomiprocesserna årsbudget och flerårsplan.
Ta fram årsredovisning, delårsrapport, tertialrapport sarnt löpande
ekonomiadministration.

*

Utbilda och vara ett konsultativt stöd till ekonomiansvariga chefer och handläggare i
de båda kornrnunerna.

*

ständigt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, i syfte att utveckla och
effektivisera ekonomiprocesserna.

Viktiga händelser under året
Under året har bland annat ett arbete med att revidera målpaketen i såväl Töreboda som
Gullspångs kornrnun genomförts. Utbildningsinsatser i forrn av föreläsning avseende ekonomi
har arrangerats. Vidare har workshops initierats och genomförts avseende såväl målpaket som
ekonomi. Arbetet med införande av en ny prognosmodul har genomförts i båda koimnunerna.
Även E-faktura har införts.

Ekonomierföeten är nu fullt bemannad efter rekryteringar under våren.

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

Tre av tre möjliga kriterier ska uppfyllas enligt KKIK's (Kornrnuners kvalitet i korthet)
mätning av komrnunens webbinforrnation (budgetdokument, delårsrapport samt
årsredovisning). Budgetdokument, delårsrapport samt årsredovisning har presenterats på
kornmunemas hemsidor. Målet = uppnått. Ekonomikontoret har under året påbörjat arbetet
med att ta frarn ett förenklat dokument 'för att upplysa kommuninvånarna om kornrnunens
verksamhetsresultat. I samband med att kornrnunens årsredovisning presenteras ska även
kotnmuninvånarna bli upplysta om resultatet.

#
n
Tre av tre kriterier enligt
KKltCs mätning av kommunens
webbinformation ska uppfyllas

Utfall

Målvärde

100

100%

]

(budgetdokument, delårsrapport
och årsredovisning).
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Åtagande:
Samtliga chefer och ekonomiadministratörer som vänder sig till
ekonomikontoret upplever ett gott bemötande.
Enkätundersökning har ännu inte genomförts under 2017. Senast genomförda undersökning
visade dock att målvärdet 85 % hade uppnåtts, avseende att samtliga chefer och
ekonomiadministratörer som vänder sig till ekonomikontoret känner sig väl bemötta. Under
hösten kommer en ny enkätundersökning att genomföras.
StyrmåttUtfall
Målvärde

Nöjdamedarbetare 85 m'ns'85

Åtagande:
Samtliga chefer får utbildning inom ekonomiområdet.
Samtliga chefer och ekonomiadministratörer ska ges minst två utbildningstillföllen per år.
Utbildning har erbjudits och genomförts avseende "skrivstugor" i Stratsys vid ett flertal
tillföllen. Flera olika workshoptillföllen har också erbjudits och genomförts avseende
rapportuttag/uppföljning mm i ekonomisystemet. Vidare har utbildning kring
fakturahantering, upphandling rmn genomförts. Målet är uppnått.
StyrmåttUtfall
Målvärde

Cheferoch

6

minst2

ekonomiadministratörer ges minst

två utbildningstillfällen per år.

Åtagande:
Kommun verkar för att budget fe5rdelas till rätt nivå och att budgetansvariga vill
och kan redovisa ett resultat som är bättre än budget
Genom kontinuerliga möten och avstämningar med verksarrföeternas erföetschefer och
verksamhetschefer, framtagande av information, utbildningsinsatser, utveckling av system
och rutiner säkerställs att budgetansvariga får ett fullvärdigt underlag fe5r att styra och hantera
sin ekonomi. Då nya chefer kontinuerligt kommer in i verksamheten kornmer det alltid finnas
ett behov av bistå budgetansvariga så att de vill och kan redovisa ett resultat som är bättre än
budget.

Uppföljning ekonomi
Resultatsammanställning

Intäkt

Budget

Resultat

2017

Period

augusti

Prognos
2017

Avvikelse

Föregående

prognos

prognos

-6 771

-4514

-4 620

-6 921

150

150

Personalkostnader

5 357

3 571

3191

5 007

350

300

Övriga kostnader

1 414

943

731

1 214

200

150

Summa Kostnader

6 771

4514

3 922

6 221

550

450

o

o

-698

-700

700

600

Nettokostnad

]«S C6

Budget
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Kommentar till prognos
Nämnden för ekonomiadministration prognostiserar ett överskott gentemot budget uppgående
till +700 tkr.

Orsakerna till avvikelserna finns inom såväl kostnads- som intäktssidan. Intäkterna förväntas

visa överskott till följd av att ekonomierföetens åtagande gentemot de kommunala bolagen,
främst Skagerns Energi AB, har ökat i omfattning.
Beträffande ekonominämndens kostnader prognostiseras ett större överskott avseende
personalkostnader. Orsaken till detta beror på vakanta tjänster vid ekonomienheten under det

första halvåret. Även övriga kostnader, främst avseende kapitalkostnader, förväntas visa
överskott gentemot budget.

Töreboda kornmuns del av prognostiserat utfall uppgår till 450 tkr och för Gullspångs
kommuns del till 250 tkr.

Åtgärder för budget i balans
Ekonominämnden 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
ekonominämndens verksarrföet.

Framtiden

Ekonomierföeten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende inf?5rande av
komponentavskrivningar, ny finansieringsmodell avseende IT-kostnader inom ramen för
MTG-samarbetet, fortsatt utveckling av rutiner kring budget och prognos, intern kontroll rnm.
Rekvirering av statsbidrag avseende schablonbidrag, ensamkommande flyktingbarn mm från
Migrationsverket ställer också högre krav på redovisning, uppföljning och kontroll. Under
hösten planeras en enkätundersökning genomföras kring hur ekonomierföeten uppfattas.

%r' C(,
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Nämnden för ekonomiadministration

EKN § 20

Dnr EKN 2016/0004

Detaljbudget 2018
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadministration antar förslag till deta5budget 2018
enligt förslag, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Bernhall informerar om detaljbudget 2018. Det
framgår att budgeten för 2018 är oförändrad avseende ramen, jämfört
med 2017.

Bilaga EKN § 20 /17

Expedieras till:

Gulispångs kormnun och Töreboda kornmun.
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Ekonominämnd - detaljbudget 2018
Budget 2018
l

Konto/slag ' Bokslut 2016 Budget 2017
50 Löner och arbetad tid 3 232 000 3 772 000

3 772 000 ,

51 Löner ej arbetad tid (semesterlön) 82 000 64 000
55Kostnadsersättningar 17000 54000
56 Sociala avgifter 1236 000 1467 000
Delsumma personalkostnader: 4 567 000 5 357 000

64 000
37 000
1 467 0001
s 340 ooo

64 Förbrukningsinventarier mtrl, datorer 131 000 125 000
,65 Kontors mtrl, trycksaker 4000 5000

U5 000

167 Interna kostnader, lokalhyra 111 000 110 000

112 000

70Transporteroch
resor
25000
20000
68 Tele, it, kommunikation,
post
62 000
25 000

65 000

l

s ooo

'71Representation
3000 3000
..
72 Annonser
reklam information 34 000 20 000

25 000

l

3 000

74 Diverse
Övriga kostnader,
främmande
tjänster 702
000
850
' 76
fortbildning
mm 96
000
80000
000

20 000

179Avskrivningar/Ieasing 0 176000

800 000

l

go ooo
176 000

iSumma kostnader: 5 735000 6771000

6 771 000

Konto/slag Bokslut20l6 Budget20l7

Budget 2018
-2 268 000
-197 000

l

36 Försäljning av verksamhet Gullspångs i.) -1 801 000 -2 268 000
36
36Försäljning
Försäljning
av verksamhet
kommunala
Töreboda
bolag
2.)-355
-3 579000
000 -197
-4 306000
000
l

-4 306 000

-6 771 000

l

Summa intäkter: -5735000 -6771000

2

o

Utgår ifrån budget 2017 inklusive uppräkning av löner/lönepott tom 2017-04-Ol,
Töreboda och Gullspångs kommun.
Budgeten för 2018 är oförändrad, avseende ram, jämfört med 2017.
Under 2018 tillkommer senare, i vanlig ordning, löneökningar för 3 + 9 månader
ifrån respektive kommuns lönepott.
1.) Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-21, KF § 87.
2.) Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-19, KF Ei 75.
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Dnr EKN 2017/0002

Omvärldsanalys budget 2019
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadministration antar förslag till omvärldsanalys budget
2019, bilaga.

Sammanfattning av ärendet

MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att anta upprättat
förslag till tidplan och årshjul för en gemensam budgetprocess. Enligt tidplanen
ska ekonominämnden fatta beslut om Omvärldsanalys budget 2019 gällande
nämnden för ekonomiadministration under hösten 2018.

Bilaga EKN § 21/17
Expedieras till

Gullspångs kornmun och Töreboda kommun.
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Omvärldsanalys - Budget 2019
Ekonominämnd

O
%

Lagförändringar

3

Volymförändringar

4

Nya/förändrade behov

5

Effektiviseringar/möjliga besparingar

6

Sammanställning av behov och effektiviseringar

7
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En ny lagstiftning kommer att träda i kraft den l januari 2019 (kommunal redovisningslag,
KRL). Syftet med den nya lagstiftningen att åstadkomma en mer ändamålsenlig
redovisningslagstiftning för kommuner och landsting med ökad insyn och en ökad
jämförbarhet. Nyheter i lagstiftningen finns avseende redovisning av kommunala
avtalspensioner, finansiering av pensionsförpliktelser, sammanställd redovisning samt
delårsrapporter.
Förändringarna kommer kontinuerligt att medföra ett ökat utbildningsbehov 'R5r
ekonomikontorets medarbetare. Bedömningen är att kostnaderna inryms inom tilldelad
budgetram.

Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2019 Töreboda, Gullspång
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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, fö5a 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 arbetet med intern kontroll integrerat i styrsystemet Stratsys
som planeras genomföras i kommunerna under 201 8/20 19.
Bedömningen är att Ekonomierföeten ska klara av att hantera dessa volymförändringar inom
befintlig ram.

Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2019 Töreboda, Gullspång

,":?

w.6

4(7)

Resursmässigt behöver personalkostnaderna för år 2019 räknas upp med den procentsats som
fastställs inom ramen för den kommungemensamma budgetprocessen inom MTG-samarbetet.

Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2019 Töreboda, Gullspång
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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 ett effektivare resursutnyttjande inom kärnverksamheterna. Detta
gäller även insatser inom upphandling.

Ekonominämnd, Omvärldsanalys - Budget 2019 Töreboda, Gullspång
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Ekonomienhetens aktivitetsplan 2017/2018
Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadministration lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Bernhall informerar om den aktivitetsplan för perioden
2017 /2018, bilaga, som ekonomienheten har tagit fram utifrån Töreboda
kommuns begäran och åtagande.
Bilaga EKN § 22/17
Expedieras till

Gullspångs kommun och Töreboda kommun.
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Konsollderingsrot
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Enhet
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Planera - röda tråden - 2017 (Ekonominämnden)
l Åtagande
l Begäran
b

l Styrrnått

l Akt{viteter
O Utbildning nya/gamla chefer
Enhet

Konsolideringsrot

'?

]
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Kornmunen har en stabil ekomrni
med bidget i balars

J

Kommun verkar fit5r att bidget
fördelas till rätt rM och att

budgebmsrlga wll och kan

redcmsa ett resut}at sorn är b-ttre än
budget

w Ek?inämnden ska

säkersfölla att wrksamheterna

får ett fiJlvärdigt underlag för att
hantera och styra sin ekonorni.

%' Ir»steriiyiprocess
eihet

%nsollderlngsrot

V Säkerställa ireerrfakturor
Enhet

K:insolideringsrot

O Rutinbeskrmng md uppläggning
av nya answrAerksamheter.
eihet

Konsolideringsrot

O Resursfördelrfflng för elesr med
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Planera - röda tråden - 2017 (Ekonominämnden)
-Perspeffitiv

Begäran

Åtagande

Stymått

l

Aktiviteter

O Flödesbeskrimng
' ekonomisystem
eihet

%rsollderlngsrot

' O Komrnarde uppgraderingar
ekonornisystem
E3rihet

%nsakbrlngsrot

O Nyreckmsn}ngslag
Enhet

Konsolideringsrot

O Få igång aktMtetsarbete {
l

Enhet
Stratsys

K»nsolideringsrot

O le'wrantörsreskontra,
Enhet

Konsolideringsrot

0 Komponentawkr+mng
Bihet

Konsolideringsrot

€

A(,c6

]

sida 3 av 3 (2017-09-04)

l

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

TöREBODA OCH

GULLSPÅNGS KOMMUNER
Sammanträdesdatum

Nämnden för ekonomiadministration

2017-09-14

Sida

26

EKN § 23
Meddelanden

Nämnden för ekonomiadministrations beslut

Nämnden för ekonomiadministration lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt sammanträdesprotokoll från Töreboda Kommunfullmäktige 2017-06-19
framgår att:
Kf § 75 Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 och flerårsplan 20192020 enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att 500 000 kronor
tas av budgeterade medel till prognososäkerhet till förstärkning av

Äldreomsorgens budget.
Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskrivning
meddelar kommunfullmäktige nämnden att
Budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017,
Förslagen åtgärd att avsluta mi5östrategens uppdrag inte godkänns,
Föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglovstaxa
i MTG från och med 1 januari 2017 godkänns inte.
Kf § 78 Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till
informationssäkerhetspolicy.
Kf § 79 Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018 och flerårsplan
2019-2020 enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av ett anslag på 3
miljoner kronor till bullerplank till byggnationen i Kanalparken.
Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad
investerings-ram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner
kronor.

Kf Et 82 Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017 /2018.

?Justerare
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EKN § 24

Övriga irågor
Björn Thodenius, (M) undrar om Molntjänster kommer att vara aktuellt för
Ekonomienheten.

Ekonomichef Anders Bernhall svarar att det inte är aktuellt för närvarande.

Vidare undrar Björn Thodenius, (M) när ny upphandling över ekonomisystem
kommer äga rum.
Ekonomichef Anders Bernhall tar med sig frågan till ekonomicheferna i
grannkommunernas möte nästa fredag och återkommer med svar.
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Dnr EKN 2015/0005

Nästa sammanträde
Nämnden för ekonomiadministration sammanträder nästa tillfälle den 18
oktober klockan 10.00 i Blå rummet.
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