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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 20 oktober 2021 kl 11:18 – 12:08 

Beslutande Ledamöter 
Bengt Hilmersson (C), Ordförande 
Gunnar Andersson (M), vice ordförande 

 
 

 Ersättare 
Tony Willner (S), ej närvarande 
Mats Palm (S) 
 

 
 

Övriga 
närvarande 

Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda 
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga,  
Kaisa Lundqvist, ekonomichef 
Kristian Larsson, personalchef 
Sara Gårdeson, kanslichef  

 

Utses att Justera Gunnar Andersson (M) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunhuset i Vårgårda, torsdagen den 21 oktober kl. 09.  

Paragrafer §§ 11-16 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 
2021-10-21 2021-11-11 

 Sara Gårdeson  Tid för anslag av protokollet 
Ordförande    

 Bengt Hilmersson (C)  Bestyrkande av protokollsutdrag 
Justerare    

 Gunnar Andersson (M)  Sara Gårdeson 
    

    

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda 
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§ 11 Dnr 2021-000120 

Ekonomichefen informerar 2021 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen. 
Servicenämnden informeras om pågående aktiviteter inom de fyra 
målområdena digitalisering, analys och effektivisering, internhandel och 
personalekonomi.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
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§ 12 Dnr 2021-000121 

Personalchefen informerar 2021 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter: 
•    Företagshälsovård – upphandling 
•    Samverkansutbildning/Arbetsmiljöutbildning 
•    Chefsprogram 
•    Medarbetarenkät 
•    Adato - rehabiliteringssystem 
•    Arbetsmiljöverkets granskning av Kommunernas arbetsmiljöarbete. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kristian Larsson redogör för ärendet. 
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§ 13 Dnr 2021-000391 

Uppföljning av intern kontroll 2021, 
personalavdelningen - information 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och 
Herrljunga kommuner under årets första åtta månader.  
Kontrollmoment 1.1 Att utdrag ur belastningsregistret sker enligt lag för de 
verksamheter som berörs i kommunerna. Kontrollen visar att utdrag enligt 
lag efterlevs.  
Kontrollmoment 1.2 Uttag av semester. Semester tas ut enligt lag/avtal, 
påminnelse görs i oktober så att minst 20 dgr tas ut under innevarande år. 
Kontrollmoment 1.3 Att kontrollera om lön utbetalats felaktigt.  
Kontroll av att frånvaro var inlagd i personalsystemet genomfördes genom 
stickprov på fyra enheter inom Vård och omsorg enligt fastställd plan. 
På tre av de kontrollerade enheterna har frånvaro inte rapporterats in på 
korrekt sätt. Vid en av enheterna var det sju frånvarotillfällen under perioden 
som inte rapporterats in och vid två andra enheter var det en respektive två 
frånvarotillfällen som var orapporterade.   
Vad gäller flexregistreringar genomfördes kontroller på fyra enheter. En av 
enheterna hade inte felaktiga registreringar, men på de andra enheterna fann 
man två, tre respektive femavvikelser. Noteras kan göras att enheterna är 
små med få medarbetare. 
 
Åtgärder 
Kontrollerna pågår varje månad för att minimera fel. 
Löneenheten uppmanar chefer att hålla koll på att personalens frånvaro finns 
inlagd i personalsystemet samt att personal med flextid gör rättelser i 
flextidsregistreringen. 
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Rapporter tas ut varje månad på alla avdelningar med flextid för att se var 
det saknas flextidsstämplingar. Varje löneadministratör tar ut lista på sina 
områden och skickar till chef som får undersöka varför personen inte har 
flexat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kristian Larsson redogör för ärendet. 
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§ 14 Dnr 2021-000392 

Uppföljning av intern kontroll 2021, 
ekonomiavdelningen - information 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomichef redogör för uppföljning av internkontroll per sista augusti 
2021. Information om genomförd internkontroll avseende ekonomi i 
Vårgårda går till kommunstyrelsen i Vårgårda för beslut i oktober månad.    
Kommunstyrelsen har valt sju kontrollmoment för ekonomiavdelningen 
under 2021.  
Kontrollen genomförs till största del genom stickprov under den angivna 
perioden. För att förebygga att kommunen inte drabbas av oseriösa företag 
och i förlängning av bluffakturor kontrolleras alla nya leverantörer mot 
kontrolltjänsten Inyett. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
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§ 15 Dnr 2021-000390 

Delårsbokslut 2021 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2021-08-31. 
 

Sammanfattning 
Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma 
servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och 
personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel 
och telefoni. De gemensamma servicenämnderna ansvarar för 
verksamhetsstödjande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, 
personal och IT/växel/telefoni. 
Totalt visar servicenämnderna för ekonomi, personal och IT ett underskott 
på 2 841 tkr vid delåret 2021. Servicenämnd för ekonomi och personal har 
ett ackumulerat överskott på totalt 859 tkr och servicenämnd för IT har ett 
ackumulerat underskott på totalt 3 700 tkr. 
Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget 
för perioden med 383 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av 
att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult 
och systemkostnader inte använts enligt budget. 
Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för 
perioden med 476 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas av 
lägre personalkostnader samt att friskvårdsbidraget i Vårgårda kommun inte 
nyttjats enligt budget. Prognosen för helår är att IT-avdelningen kommer 
visa underskott om 2 200 tkr och att ekonomi- och personalavdelningen gör 
ett överskott på totalt 300 tkr. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2021-08-31. 
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I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
 
  

Paragrafen skickas till 
Kaisa Lundqvist, ekonomichef 
Kristian Larsson, personalchef 
Hanna Larsson, controller 
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§ 16 Dnr 2021-000393 

Utvärdering Zango 2021 - information 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
En utvärdering av upphandlingsfunktionen är under genomförande. 
Utvärderingen avser avtalsperioden från 2019 till juni 2021 med Zango AB 
och innehåller uppgifter om genomförda aktiviteter och upphandlingar, 
kostnadssammanställningar, KPI:er i form av besparingar i 
avtalsförhandlingar, genomförd chefsenkät samt en sammanfattning kring 
hur Zango uppfattar samarbetet med kommunerna 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
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