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linda.rudenwall@vargarda.se

Diarienr 2016-000419

Information ekonomichef

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Linda Rudenwall informerar om att ekonomiavdelningen 
arbetar för att sätta in de nya personerna i verksamheten och arbetet. 
Ekonomiavdelningen är nu fulltalig. En vikarietjänst kommer att utannonseras 
före jul, en controller i Vårgårda, kommer att gå på föräldraledighet i april.

I slutet av november kommer Linda Rudenwall och Jan Pettersson att träffa 
Jan Thorsson och Christel Piltorp, Vårgårda Bostäder, för att diskutera ett 
eventuellt avtal gällande ekonomisystemet och IT-tjänster.

Ekonomiavdelningen arbetar vidare med processerna, just nu fokus på 
budgetprocessen 2018-2020. Preliminär tidplan är framtagen för 
budgetprocessen i båda kommunerna. E-faktura till kund kommer att införas, 
just nu genomförs arbetet med att förbereda för e-faktura. 

Ekonomiavdelningen kommer att satsa på att hålla en kommande 2-månaders-
regel, vilket innebär att delårsbokslutet ska tas upp i kommunfullmäktige 
inom två månader efter att det upprättats. Det betyder att delårsrapporten 
behöver tas upp i kommunfullmäktige under oktober månad. Rapporten 
behöver behandlas i kommunstyrelsen under september, vilket gör att 
kommunerna måste se till att kommunstyrelsen läggs sent i september. Om 
denna regel ska kunna följas innebär det att ordinarie ärendehanteringsrutiner 
inte kan följas – delårsbokslutet kan alltså inte skickas med handlingarna till 
kommunstyrelsen i september enligt ordinarie rutin. 

Ytterligare synpunkter som kommit ekonomiavdelningen tillhanda gällande 
bokslutet dokumenteras och diskuteras i avdelningen för att förbättra rutinerna 
och rapporten. 

Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte göras i detta informationsärende gällande 
ekonomifunktionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden tar emot informationen.
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Marie Granberg Klasson

Diarienr 2016-000420

Information nuläge Personalavdelningen, 
Servicenämnden

Ärendebeskrivning

Personalchef Marie Granberg Klasson informerar om nuläget på personal- och löneenheten.

HR-enheten:
Planering pågår för de två 3-åriga personalprojekten Heltid och Sänkt sjukfrånvaro. Rekryte-
ring pågår till Heltidsprojektet och förväntas vara klart v 47. 
Under december sker planeringsmöten med Försäkringskassan och företagshälsovården - 
Avonova inför start av projekt Sänkt sjukfrånvaro. En inledande medverkan i Sjuhärads kom-
munalförbunds planerade EFS-projekt inriktad på psykisk ohälsa ”Positiv Rörelse” sker sam-
band med medverkan i en nationell konferens ”Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering” 
den 2 december. Förslag till projektplan för det lokala sjukfrånvaroprojektet är framtaget och 
skall under december förankras bland chefer och samverkas med fackliga organisationer.

Utbildningsinsatser:
Under september – november genomför HR-enheten tillsammans med fackliga representanter 
utbildningsinsatser för chefer och arbetsplatsombud/skyddsombud i den nya föreskriften som 
reglerar ”Social och organisatorisk arbetsmiljö” AFS 2015: 4 (OSA) samt i grunderna för 
samverkan. Totalt kommer det att landa på 12 utbildningstillfällen under hösten.
De aktuella utbildningarna ligger mycket bra i tiden med tanke på projektet Sänkt sjukfrånva-
ro 2017-2019.

”Plan för introduktion och utveckling för nya chefer” startar i slutet av november med en hel-
dags central introduktion för nya chefer (chefer som anställts under de 12 senaste månaderna) 
för kommunerna var för sig. Sedan kommer chefsutbildningarna – tolv stycken att genomfö-
ras under hela 2017. Herrljunga och Vårgårda kommuns chefer kommer gå utbildningar till-
sammans för att öka kunskapsutbytet. ”Gamla chefer” som önskar uppdatera sina kunskaper 
är även välkomna att anmäla sig till utbildningarna. I konceptet finns planering för att medar-
betare som har identifierats som ”möjliga chefer” också ska gå chefsutbildningarna – på så 
sätt kan kommunerna påbörja att arbeta med egen intern chefsförsörjning.

Löneöversyn 2017:
Planering och information har påbörjats för arbetet med Löneöversyn 2017. Flertalet av våra 
fackliga organisationer har klara centrala avtal för 2017 och inledande överläggningar med 18 
fackliga organisationer sker i mitten av december. Arbete med framtagande av lönestatistik 
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och lönekartläggning pågår under november. Lärarlönelyft för båda kommunerna blev klart i 
tid och ny lön utbetalas för aktuella lärare i november med retroaktiv lön från och med 1 juli 
2016.

Löneenheten:
Planerade uppgraderingar och implementering av systemändringar löper på som planerat. Inga 
personalförändringar är aktuellt för närvarande.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.
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Linda Rudenwall / 0322-600621
linda.rudenwall@vargarda.se

Diarienr 2016-000421

Prognos för servicenämnd ekonomi/personal

Ärendebeskrivning
Månadsrapport för hela Vårgårda kommuns verksamhet har upprättats per den 
31/10 2016 med prognos för hela året. I månadsrapporten ingår 
servicenämndens verksamheter under den kommunövergripande 
verksamheten. 

En djupare analys av servicenämnd ekonomi/personal visar på att enheternas 
verksamhetskostnader ligger i balans mot budget. Prognosen pekar nu på att 
ekonomi och personal tillsammans gör ett litet överskott på cirka 100 tkr, 
personalavdelningen +150 tkr och ekonomiavdelningen -50 tkr. Den 
föregående prognosen visade på ett resultat på 170 tkr. Skillnaden mellan 
föregående prognos och den som nu är genomarbetad är att vissa 
systemkostnader tillkommer under senare delen av året som inte fanns med i 
den föregående prognosen. En satsning har exempelvis gjorts gällande 
elektroniska fakturor till kund, en förändring för att kunna ligga i framkant 
gentemot våra kunder och brukare. 

Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte genomföras i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden tar emot informationen.
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Budget och verksamhetsplan 2017 ekonomi och 
personal

Ärendebeskrivning
Budget för servicenämnden ekonomi och personal beslutades på 
servicenämndsmötet i september månad. Verksamhetsplan kopplad till 
beslutad budget behandlas inom respektive kommun. Budget och 
verksamhetsplan för Herrljunga kommun antogs på kommunfullmäktige 
under november månad och Budget och verksamhetsplan för Vårgårda 
kommun kommer att antas på kommunfullmäktige i december månad. 

Förslag till budget och verksamhetsplan behandlas på kommande 
kommunstyrelse i Vårgårda den 23 november samt fastställs på 
kommunfullmäktige den 7 december. Avsnitt i verksamhetsplanen gällande 
ekonomi och personal är enligt förslag följande:

Ansvar och uppdrag
Ekonomi- och personalavdelningen är organiserade i en med Herrljunga 
kommun gemensam servicenämnd. Vårgårda är huvudman för denna nämnd. 
Uppdraget för ekonomi- och personalavdelningen är att verka stödjande för 
chefer och verksamheterna. Ekonomiavdelningens uppdrag är att till 
politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i 
ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor utifrån 
gällande lagstiftning och rekommendationer. Ekonomiavdelningen ansvarar
för intern- och externredovisning samt att budget och ekonomiska 
uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och 
överlämnas för politiska beslut.

Personalavdelningen har två huvudområden – en HR-avdelning som ansvarar 
för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en 
löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och 
förtroendevalda med flera. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig
personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att arbeta med 
arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, 
rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat 
samverkansprocesser och pensionsfrågor.
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Planerad utveckling i verksamheterna
Under 2016 genomgick ekonomiavdelningen stora förändringar både genom 
att personal flyttade från Herrljunga till Vårgårda och att fem personer inför 
delårsskiftet avslutade sina anställningar. Ekonomiavdelningen har i och med 
personalförändringarna ett stort arbete framför sig med att få till rutiner och 
överföra kunskap. 2017 fortsätter arbetet med att gå igenom och se över 
processer för att få en förutsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda 
kommunerna. Arbetet kommer att landa i ett effektivare sätt att arbeta samt ge 
kvalitetshöjande effekter. Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att 
arbeta proaktivt, ge stöd till chefer, politiker och övriga intressenter inom 
kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som 
avdelningen idag arbetar utefter.

Personalavdelningens huvudsakliga fokus 2017-2018 blir två 
kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för 
personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar.
Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt 
– att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och utveckla 
chefers uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt 
fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbete – SAM.

Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte genomföras i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden tar emot informationen.
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linda.rudenwall@vargarda.se
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Intern kontroll 2017 ekonomi och personal

Ärendebeskrivning
Intern kontrollplan för ekonomi- och personalavdelningen följer de rutiner för 
intern kontroll som Vårgårda kommun fastställt. Vårgårda kommuns totala 
intern kontrollplan kommer att behandlas och beslutas på kommunstyrelsen i 
december månad. Bilagan visar de interna kontrollmoment som ekonomi- och 
personalavdelningen bedömer är väsentliga för en god kontroll av 
verksamheterna. 

Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys kan inte genomföras i detta ärende då intern kontroll 
riktar sig till faktauppgifter inom verksamheterna som inte hanteras utefter 
kön.

Förvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden ekonomi/personal tar emot informationen.
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1 Förvaltningsövergripande personalfrågor

1.1 Introduktion

Risk

Att introduktion av chefer brister. 

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS Personalchef 2 3 6

Kontrollmoment och frekvens

Att ny chef har en klar introduktionsplan och utvecklingsplan innan 
chefsuppdrag påbörjas – enligt antagen plan för introduktion och utveckling för 
ny chef. Kontrolleras i enkät och i samband  med den centrala introduktionen 
för nya chefer i kommunen.

Resultat av granskning 2016

Nytt kontrollmoment, ingick inte i kontrollplan för 2016.

1.2 Uttag av semester

Risk

Att uttag av semester per anställd understiger 20 dagar per år.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS Lönechef 3 2 6

Kontrollmoment och frekvens

Lista semesteruttag mindre än 20 dagar per anställd och år sänds till chefer i 
oktober för planering av semesteruttag.

Resultat av granskning 2016

Kontrollen redovisas vid uppföljning av interna kontrollen per 31 december. 
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1.3 Felaktiga löneutbetalningar

Risk

Lön utbetalas felaktigt, medarbetare kan påverkas liksom 
ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS Lönechef 2 3 6

Kontrollmoment och frekvens

Stickprov sker enligt framtagen plan på Löneenheten.

Resultat av granskning 2016

Nytt kontrollmoment, ingick inte i kontrollplan för 2016.
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2 Ekonomienheten

Inköp och leverantörsfakturor

2.1 Inköp  (Att varan eller tjänsten är inköpt av rätt leverantör.)

Risk

Att inköp och leverantörsfakturor inte är rätt med avseende på 
inköp 

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

2 2 4

Kontrollmoment och frekvens

Stickprovskontroll en gång per tertial av att varan eller tjänsten är inköpt av 
rätt leverantör.

Resultat av granskning 2016

Små mängder förbrukningsvaror har köpts utanför avtal. I övrigt har befintliga 
avtal och inköpsrutiner följts för kontrollerade fakturor.

2.2 Kontering 

Risk

Att inköp och leverantörsfakturor inte är rätt med avseende på 
kontering 

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

3 2 6

Kontrollmoment och frekvens

Stickprovskontroll en gång per tertial av att fakturan är rätt konterad.

Resultat av granskning 2016

Små avvikelser i konteringen upptäckta, främst i kontrollerna avseende maj 
och juni. I maj består avvikelsen i att hela fakturans kostnad är konterad på ett 
kostnadskonto trots att en del avser dröjsmålsavgift/ränta från en tidigare 
faktura. I juni består avvikelsen av att det inte är ett företag d.v.s. motparten är 
fel. Eftersom motpart ärvs från leverantörsregistret har detta åtgärdats där.



Vårgårda kommun
Datum

2016-11-07
 

 
Sida

5(8)

2.3 Periodisering

Risk

Att inköp och leverantörsfakturor inte är rätt med avseende på 
periodisering 

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

3 2 6

Kontrollmoment och frekvens

Stickprovskontroll en gång per tertial av att inköp och leverantörsfakturor är 
rätt med avseende på periodisering, att fakturan är bokförd på rätt period.

Resultat av granskning 2016

Några avvikelser där kostnaden borde har periodiserats. Attestant har 
underrättats.

2.4 Jäv 

Risk

Att beslutsattestant attesterar fakturor som avser egna 
kostnader för ex kurs och telefon.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

2 3 6

Kontrollmoment och frekvens

Stickprovskontroll en gång per tertial av att beslutsattestant inte attesterar 
fakturor som avser egna kostnader för ex kurs och telefon.

Resultat av granskning 2016

Vid stickprovskontroll har hittats två fakturor (en avseende konferensavgift och 
en avseende hotell) där attestanten själv har deltagit. Information till 
attestanten om vidarecirkulation till överordnad chef.
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2.5 Moms

Risk

Att inköp och leverantörsfakturor inte är rätt med avseende på 
moms.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

2 3 6

Kontrollmoment och frekvens

Stickprovskontroll en gång per tertial av att inköp och leverantörsfakturoratt 
rätt moms är dragen. 

Resultat av granskning 2016

Inga avvikelser har påträffats.

2.6 Attest 

Risk

Att inköp och leverantörsfakturor inte är rätt med avseende på 
attest.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

2 3 6

Kontrollmoment och frekvens

Stickprovskontroll en gång per tertial av att rätt person har beslutsattesterat 
fakturan.

Resultat av granskning 2016

Kontroll har gjorts på att rätt person attesterat. I några fall har budgetansvarig 
delegerat beslutsattesträtten upp till en viss nivå till annan person. Några 
fakturor är därmed attesterade av annan än budgetansvarig men detta är ok 
enligt attestlistan. (Ersättare kan endast gå in om ordinarie beslutsattestant 
lagt frånvaro i fakturahanteringssystemet)
Överordnad chef har attesterat i vissa fall vilket är helt i sin ordning.
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2.7 Betalning

Risk

Att utbetalningen inte går till rätt leverantör.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/
Service-
nämnd

Roterande 
ekonomiavdelningen

1 4 4

Kontrollmoment och frekvens

Kontroll av att bankgiro går till den som anges vara leverantör.

Resultat av granskning 2016

Kontroll har gjorts på att bankgiro går till den som anges vara leverantör. Inga 
avvikelser har konstaterats.

2.8 Leverantörsfakturor

Risk

Att kommunen inte betalar sina leverantörsfakturor i tid.

 Ansvarig 
nämnd

Kontrollansvarig Risk Väsentlighet Summa

KS/ 
Service-
nämnd

Ekonom 3 3 9

Kontrollmoment och frekvens

Kontroll av antal påminnelser, utifrån påminnelser görs stickprov med 
fördjupad kontroll.

Resultat av granskning 2016

Kontrollmomentet är utfört, utifrån påminnelser har stickprov genomförts med 
fördjupad kontroll.
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. 
Till detta tillkommer ränta debiterad på ”nästa faktura” från leverantör som i 
vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.
Förutom avgifter pga påminnelser kostar den tid som ekonomiavdelningen 
lägger på att hantera påminnelser, ta emot telefonsamtal från leverantörer 
som inte ha fått betalt samt i vissa fall påminna de som har dröjt med 
fakturahantering.
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3 Bedömningsskala

3.1 Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik; Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. (0)

Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (1)

Möjlig; Det finns risk för att fel ska uppstå. (2)

Sannolik; Det är troligt att fel kan uppstå. (3) 

Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (4)

3.2 Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar; Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. (0)

Lindrig; Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. (1)

Kännbar; Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen (2)

Allvarlig; Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (3)

Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (4)
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