
 

  

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  
Servicenämnd Ekonomi/Personal 

 
2016-09-20 
SID 1 AV 2 

 

VÅRGÅRDA KOMMUN 

HERRLJUNGA KOMMUN 

 
      

 
Instans: Servicenämnd Ekonomi/Personal  
 
Tid:  Tisdag den 27 september 2016, kl. 10.30 
 
Plats:  Nossan (A-salen), Kommunhuset, Herrljunga  
 
 
 
 
Bengt Hilmersson (C)  Johanna Laine 
Ordförande Servicenämnd   Nämndsekreterare 
Ekonomi/Personal  
 
 
 
Ca kl. 

 
Nr 

 
Ärende 

 
DNR 

Föredragande/ 
Kommentar 

10.30  Sammanträdets öppnande  
 

 Ordförande 

  Upprop 
 

 Sekreterare 

  Val av justerare och tid för justering 
 

 
 

Ordförande 

  Informationsärenden   
 
10.35 

 
1 

 
Ekonomichefen informerar 
 

 
2016-000350 

 
Ekonomichef 
 

10.45 2 Personalchefen informerar 
 

2016-000351 Personalchef 

  Beslutsärenden   

10.55 3 Delårsbokslut + prognos 2016 
 

2016-000352 Ekonomichef 

11.05 4 Budget 2017 
 

2016-000353 Ekonomichef 

11.15 5 Internkontroll – uppföljning ekonomi 2016-000356 Ekonomichef 

11.25 6 Internkontroll – uppföljning personal 2016-000354 Personalchef 

11.35 7 Sammanträdestider 2017 2016-000355 Ordförande 

 



 

 
 
 

 
Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45 
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454 
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se 
 

 

 

Servicenämnd Ekonomi/Personal 
ÄRENDEBLAD 

Sida 
1(1) 

Datum  
2016-09-20  

 
     
Linda Rudenwall   
linda.rudenwall@vargarda.se   
 
  

 
Diarienr 2016-000350 
 
Information ekonomichef 

 Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Linda Rudenwall informerar om att ekonomiavdelningen är 
inne i en hektisk tid. Delårsbokslut samt budgetar produceras för alla 
förvaltningar/verksamheter. Auktoriserad revisor granskar båda kommunernas 
delårsrapport den 3 oktober.   
 
En kontinuerlig uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön på 
ekonomiavdelningen kommer att starta från och med september månad. 
En ”mätsticka” kommer att fyllas i och sammanställas vid varje APT-möte. 
 
Arbetet med att skapa liknande arbetssätt och rutiner fortgår. Utredning sker 
just nu gällande semesterlöneskuldsredovisningen. För att få till en likadan 
redovisning i båda kommunerna har beställning gjorts gällande anpassningar i 
lönesystem. 
 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende gällande 
ekonomifunktionen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
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Diarienr  2016-000351 
 
 

Ärendebeskrivning 
 
Information nuläge Personalavdelningen, 
Servicenämnden 

 
Samordningsuppdrag HR-enheten: 
HR-enheten planerar nu för två treårsprojekt inriktat på kommunernas prioriterade mål för 
personal – sänkt sjukfrånvaro och ökade andel heltidsanställningar. 
Två vakanta tjänster inom Personalavdelningen omregleras till HR-specialister med uppdrag 
att under 2017-2019 arbeta med dessa projekt på 50% och 50% med fyra med mindre 
samordningsuppdrag för båda kommunerna – systematiskt arbetsmiljösystem, attraktiv 
arbetsgivare, chefsutveckling samt utveckla och uppgradera en gemensam personalhandbok 
för båda kommunerna.  
Sjukfrånvaroprojektet innebär att påbörja ett nära samarbete med Försäkringskassan, 
sjukskrivande part – Närhälsan samt företagshälsovården  Avonova för att om möjligt 
förhindra och förkorta sjukskrivning, få stöd i att förebygga ohälsosam arbetsmiljö och 
anpassa arbete utifrån en nära medicinsk bedömning. Sjukfrånvaroprojektet kommer 
framförallt att inrikta sig mot enheter med hög sjukfrånvaro. 
Heltidsprojektet innebär ett förberedande arbete under 2017 med kartläggning av 
deltidsanställningar, kostnadsberäkningar, omvärldsanalys – hämta erfarenheter av 
heltidsinförande för att sedan lämna förslag till beslut om att införa heltid för alla som är 
anställda tillsvidare exempelvis fr o m 1 januari 2019. Centrala parter har i nytt avtal 2016-
2019 tagit ett steg ytterligare för att kommuner och landsting ska öka andelen anställda med 
heltid. Under avtalsperioden ska kommuner och landsting ta fram en plan som beskriver hur 
man ska arbeta för att andelen anställda med heltid ska öka. Heltidsprojektet ligger i linje med 
detta krav. 
 
Löneenheten: 
Löneenheten är nu klara med att införa samma funktion som Herrljunga kommun vad gäller 
framtagande av och kvalitetssäkring av anställningsavtal via systemet WinLas. Utbildning för 
chefer planeras fr om september. Schemasystem via Time Care går nu in i steg 2 där 
verksamheten själva lägger in schema direkt i systemet i stället för att skicka pappersschema 
till löneadministratör för inregistrering. Det nya arbetssättet innebär både en effektivisering 
och kvalitetssäkring av anställningsavtal. 
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Diarienr 2016-000352 
 
Delårsbokslut 2016 inkl prognos för helåret 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Linda Rudenwall redogör för servicenämndernas delårsbokslut 
samt ger en bild över hur prognosen ser ut för helåret.   
 
Delårsrapporten inklusive prognos för året skickas till politikens plattor senast 
onsdagen den 21 september. 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende gällande 
ekonomifunktionen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner delårsbokslutet. 
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Diarienr 2016-000353 
 
Budget 2017 ekonomi och personal 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Linda Rudenwall redogör för budgeten 2017 gällande 
servicenämnden för ekonomi och personal. 
 
Budgeten i rapportform skickas ut till politikens plattor senast onsdagen den 
21 september. 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende gällande 
ekonomifunktionen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner budgeten för 2017 gällande verksamheten 
ekonomi och personal. 
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Diarienr 2016-000356 
 
Uppföljning internkontroll för ekonomiavdelningen 

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Linda Rudenwall redogör för den internkontroll som gjorts för 
Vårgårda och Herrljunga kommuner under årets första åtta månader. 
 
En rapport som visar genomförd internkontroll kommer att skickas till 
politikens plattor senast fredagen den 23 september. 
 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende gällande 
ekonomifunktionen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
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Diarienr  2016-000354 
 
 

Ärendebeskrivning 
 
Uppföljning av internkontroll Servicenämnd Personal 
 
Internkontroll gällande personal t o m augusti 2016 är genomförd enligt bilaga. 

 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 
 
 

Ärende 6



Vårgårda Kommun                                                                                                                                  
Intern Kontrollplan t om aug 2016 
 

Personalenheten 

Ansvarig 
Nämnd 

Risk i process/ rutin/system 
 Kontrollmoment 

Risk- och 
väsentlighets- 

bedömning 
 

Ansvar för 
kontroll och 
rapportering 

Uppnått resultat 

KS Uttag av semester per anställd ska inte uppgår till 
minst 20 dagar per år. 

Påminnelse under oktober att chefer 
genomför kontroll av semesteruttag 
mindre än 20 dagar per anställd och år i 
för planering av semesteruttag innan 
året slut.. 

Risk  3 
Väsentlighet 2 

6 

Lönechef Sker i oktober 

KS Att introduktion av nyanställda inte sker efter 
angiven checklista för introduktion. 

Enkät till samtliga deltagande 
nyanställda vid central intoruktion. 

Risk 5 
Väsentlighet 3 

15 
 

Personalchef 75%  resultat är uppnått  i 
april 

KS Rehabilitering, - att bevakning av ohälsotal  inte 
sker 
 

Statistikkontroll var tredje månad. Vid 
ökade sjuktal sker kontroll mot 
ansvarig chef samt analys av ökning.  
 

Risk  3 
Väsentlighet  3 

9 

Rehab-samordnare. Kontrollen har genomförts 
mellan september 2015 och 
mars 2016. 
Rehabsamordnaren har 
avslutat uppdraget juni 
2016 och uppdraget har 
övergått till respektive HR-
specialsit för 
verksamhetsområdet. 
Åtgärden har inte lett till 
minskad sjukfrånvaro som 
var målet 
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 Diarienr 2016-000355 
 
Sammanträdestider  2017 för Servicenämnd ekonomi 
och personal 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Herrljunga har den 6 september 2016 beslutat om en 
gemensam sammanträdesplan för fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder 
och uppmanat samtliga nämnder att fastställa planen.  
 
Syftet för den gemensamma sammanträdesplanen är att förvaltning och politik 
på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten utifrån de kommunala 
beslutsprocesserna. Ett optimerat ärendeflöde i organisationen leder till 
effektivisering av processerna och sparar tid. I sammanträdesplanen visas 
budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum 
för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera. 
Sammanträdesplanen i sin helhet finns på kommunens hemsida. 
 
För Servicenämndernas del innebär planen att nämnderna bör fastställa datum 
för sina sammanträden under 2017. För Servicenämnden ekonomi/personal 
har planerats enligt följande: 
 
Sammanträde tisdagar kl.10.30 
den 7 mars 2017 
den 16 maj 2017 
den 19 september 2017 
den 7 november 2017 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i aktuella ärendet om sammanträdestider. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanträdesplanen 2017 fastställs genom att följande sammanträdesdatum 
beslutas för servicenämnden ekonomi/personal: 
 
Sammanträde tisdagar kl.10.30  
den 7 mars 2017 
den 16 maj 2017 
den 19 september 2017 
den 7 november 2017 

 

Ärende 7
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