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§ 11

Svar på motion om utredning som belyser för- och nackdelar
med att skapa en central ekonomifunktion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad med
hänvisning till kommunchefens yttrande.
Ärendebeskrivning
Niklas Fungbrandt, Thomas Werthén och Susanne Wahlström från
Moderaterna inkom den 10 oktober 2015 med en motion om att tillsätta en
utredning som belyser för- och nackdelar med att skapa en central
ekonomifunktion. Motionärerna yrkar att den centrala ekonomifunktionen
ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en gemensam
ekonomifunktion där alla förvaltningsekonomer är organisatoriskt
placerade. Kontakter ska tas med andra kommuner för att utreda
erfarenheterna inom detta område samt om utredningen visar på betydande
fördelar så bör en gemensam ekonomifunktion skapas i Habo kommun.
Kommunchef Jan Sundman har den 28 december 2015 skrivit ett yttrande
över motionen i vilket han konstaterar att motionen belyser en väsentlig
frågeställning. I sitt yttrande redogör kommunchefen för för- och
nackdelarna med en central ekonomifunktion respektive en organisation
där ekonomerna är placerade vid förvaltningarna. Han konstaterar att den
organisatoriska placeringen av ekonomerna idag i huvudsak är central och
att det endast är ekonomen på barn- och utbildningsförvaltningen som är
organisatoriskt placerad på förvaltningen. Arbetssätt och rutiner inom barnoch utbildningsförvaltningen har utvecklats på så sätt att ekonomen där
också fungerar som en värdefull utredningsresurs åt förvaltningschefen
samt som stöd till nämndsekreteraren. Förvaltningscheferna och
ekonomichefen är också tillfreds med dagens organisation och därför
bedömer kommunchefen att det just nu inte finns något behov av att göra
en särskild utredning kring denna fråga.
Kommunstyrelsen föreslog den 10 februari 2016 att motionen ska anses
vara besvarad med hänvisning till kommunchefens yttrande
Kommunfullmäktiges behandling
Thomas Werthén (M) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Hans Jarstig (KD) yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag.
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