
 

 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(8) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 14 september 2022 kl 10:30 – 11:30 

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

 
 

 Ersättare 
Tony Willner (S) 
Mats Palm (S) 
 

 
 

Övriga 
närvarande 

Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda 
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga  
Kristian Larsson, personalchef 
Hanna Larsson, controller 
Jenny Andersson, controller 
Kaisa Lundqvist, ekonomichef 
Susanne Ljungqvist, IT-chef 
Jesper Labardi, nämndsamordnare 

 

Utses att Justera Gunnar Andersson (M) 

Plats och tid för 
Justering 

Kommunhuset i Vårgårda, måndagen den 19 september kl. 10.  

Paragrafer §§ 14-18 

 Underskrifter  Bestyrkande av anslag 

Sekreterare   Från och med Till och med 
2022-09-20 2022-10-11 

 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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§ 14 Dnr 2022-000093 

Ekonomichefen informerar 2022 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen. 

• Pågående aktiviteter inom ekonomiavdelningens målområden 

• Kommande projekt 

• Personalläget  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
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§ 15 Dnr 2022-000094 

Personalchefen informerar 2022 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter: 

• Företagshälsovård – efter 6 mån. 

• Digitalisering – anställningsavtal/personalanteckningar/mätstickan 

• Personalomsättning – uppföljningsverktyg och analys. 

• Medarbetarenkät  

• Arbetsmiljöbokslut/motsvarande – omarbetning. 

• Personalenheten/Löneenheten – nuläge. 
 
Ärendet är av informationskaraktär och påverkar inte ur ett 
hållbarhetsperspektiv 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kristian Larsson redogör för ärendet. 
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§ 16 Dnr 2022-000356 

Uppföljning av intern kontroll 2022 - information 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomichef och personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts 
för Vårgårda och Herrljunga kommuner under året.  
I bilagorna till tjänsteskrivelsen finns sammanfattningar att läsa kring utfall, 
analys och eventuella åtgärder efter den genomförda kontrollen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist och Kristian Larsson redogör för ärendet. 
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§ 17 Dnr 2022-000357 

Delårsbokslut 2022 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2022-08-31. 
 

Sammanfattning 
Totalt visar servicenämnden för ekonomi och personal ett överskott på 931 
tkr vid delåret 2022 och prognosen på helår är ett överskott på 400 tkr.  
Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget 
för perioden med 452 tkr. Det positiva resultatet beror framför allt på längre 
personalkostnader på grund av vakanta tjänster under delar av våren och 
sommaren. Prognosen visar ett överskott om 200 tkr för helåret till följd av 
lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. 
Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för 
perioden med 479 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre 
personalkostnader samt att friskvårdsbidraget i Vårgårda kommun inte 
nyttjats enligt budget. Personalavdelningen ser dock ökade kostnader mot 
budget avseende systemkostnader vilket täcks upp av lägre 
personalkostnader på grund av en tillfälligt vakant tjänst. 
Hållbarhetsanalys  
Utifrån en hållbarhetsanalys visar delårsrapporten ett resultat som på kort 
sikt inte har någon påverkan på verksamheten. Långsiktigt kan ökade 
systemkostnader leda till framtida besparings- och effektiviseringskrav inom 
personalavdelningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2022-08-31. 
 

I servicenämnden 
Hanna Larsson redogör för ärendet. 
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Paragrafen skickas till 
Lars Björkqvist, kommunchef 
Kaisa Lundqvist, ekonomichef 
Kristian Larsson, personalchef 
Hanna Larsson, controller 
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§ 18 Dnr 2022-000358 

Upphandling - information 

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att utreda upphandlingsfunktionens 
organisatoriska form. Bakgrunden är att det nuvarande avtalet med Zango 
AB löper ut i maj 2023. Ekonomichef ger en lägesrapport. 
Utredning ska bland annat belysa verksamheternas behov av stöd och service 
i upphandlingsfrågor, göra en analys av kostnaderna och belysa strategiska 
aspekter av upphandlingsfunktionens organisation. 
Utredningen ska utmynna i en rapport som ska utgöra underlag till beslut om 
framtida organisation. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden tar emot informationen. 
 

I servicenämnden 
Kaisa Lundqvist redogör för ärendet. 
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