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Ärende Information Dnr 
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• Information från rektor och medarbetare på Kung Karl 79 

• Allmän information från förvaltningen BUN 2019/3 
- Samverkansavtal mellan Kung Karl 46 och Västerskolan 
om gemensamt fritidshem på morgonen innan skoltid 
- IKE och gymnasieavtal 
- Önskemål från elevråden 

• Ekonomisk rapport och prognos för 2019 BUN 2019/30 

• Budget inför 2020, separat bilaga BUN 2019/72 

 Ärenden till barn- och utbildningsnämnden  
- - 

 Ärenden till kommunstyrelsen  
2 Svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning BUN 2019/58  

3 Svar på revisionsrapport – Uppföljning av ett antal granskningar  
genomförda under åren 2015-2018  BUN 2019/59 

4 Svar på revisionsrapport – Uppföljning av kommunens modell  
för målstyrning  BUN 2018/60 

 Anmälningsärenden  
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Meddelanden delegationsbeslut BUN 2019/5 

Meddelanden BUN 2019/4 

  
 
Angelica Stigenberg 
Ordförande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22   
 
 
 

§  
Informationer (BUN 2019/3) 
Information från rektor och medarbetare på Kung Karl 79 
 
Information från förvaltningen 
a) Samverkansavtal mellan Kung Karl 46 och Västerskolan om  
 gemensamt fritidshem.  
 
b) Interkommunal ersättning och gymnasieavtal  
 
c) Önskemål från elevråden 
 
d) Ekonomisk rapport och prognos för 2019 
 
e) Budgetförutsättningar inför 2020, bilaga 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22   
 
 
 

§  
Revisionsrapport – Grundläggande gransk-
ning (BUN 2019/58) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden förbättrats avseende arbetet 
med barn och unga. De uppfattar att arbete med att förbättra 
samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Svar på rapporten lämnas av kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar. 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger revisionsrapporten till 

handlingarna och meddelar revisorerna att arbetet med att 
förbättra samverkan med socialnämnden kring arbetet med barn 
och unga kommer att fortsätta under 2019. 

 

 
 

 

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
SVAR REVISIONSRAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-11 KS 2019/060 

BUN 2019/58 
SN 2019/68 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Ekonomienheten Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd  
  
 

Svar på revisionsrapport, grundläggande granskning 
 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grundläggande 
granskningar utförda under 2018 och de rekommenderar att: 
 
- ”Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 
- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och 

gjort en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i 
kommunen under föregående år” 
 

Kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden att våra 
revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019. Meddelandet lämnas 
omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten har fylld dagordning så 
utvärderingen kommer att presenteras till hösten, troligen till septembermötet eller 
senast oktober. 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta svaret som sitt eget 
 
Respektive nämnd meddelas svaret 
 
 
 
 

 
 
 
Claes-Urban Boström  Bo Granudd 
Kommundirektör  Ekonomichef 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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Kungsörs kommun  
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22   
 
 
 

§  
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda under åren 
2015 till 2018 (BUN 2019/59) 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört uppföljning av 
genomförda granskningar under åren 2015 till 2018. De konsta-
terar att flera av de rekommendationer som revisorerna lämnat i 
samband med fördjupade granskningsprojekt har åtgärdats alter-
nativt att arbetet med åtgärder pågår. Några rekommendationer 
kvarstår. 
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Uppföljning av ett 

antal granskningar genomförda under åren 2015 till 2018 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, socialförvaltningens och 

barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med 
förslag till gemensamt svar 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar kommunstyrelsens 

förvaltnings, socialförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till gemensamt svar på 
revisionsrapporten Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda under åren 2015 till 2018 som sitt eget. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (5) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-09 KS 2019/122 

BUN 2019/59 
SN 2019/69 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör 
 

 

  
 

Yttrande över ett antal granskningar 
Ett antal revisionsgranskningar har skett under perioden 2015-2018 och en 
uppföljning har nu skett och revisionen har nu bett om ett svar till den 31 maj på 
konkreta åtgärder som vi tänker vidta.  
Revisorernas frågor är kursiverade 
 
Granskning av IT-organisation och funktion 
- Att kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för 

verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltningen i 
samtliga system. 
 
Här pågår ett omfattande arbete i hela Västra Mälardalen kopplat till 
fördjupad samverkan och den 24 april genomfördes en framtidsdag i Kungsör 
för ledande politiker och tjänstemän kring digitaliseringen. Vi räknar med att 
vi i Västra Mälardalen ska få full kontroll på antal system, hur vi kan 
samordna detta, ta bort de som inte behövs och framöver enbart köpa in 
gemensamma system för effektivare och rationellare drift. 
Framtidsdagen kommer att leda till någon form av uppdrag som ger oss en 
bild av var vi är och vart vi ska när det gäller digitaliseringen. Barn och 
utbildningsförvaltningen liksom socialförvaltningen har anställt varsin 
utvecklare inom IT som också håller i framtidsdagen. 
 

- Att ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras 
samt att en rutin tas fram som säkerställer uppgifter om vem som är 
systemförvaltare hålls uppdaterade. 

 
Se svar ovan, ingår i arbetet som bedrivs i fördjupad samverkan i Västra 
Mälardalen. 

 
Granskning av inköp och upphandling 
 
- Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer att gränsen 

för direktupphandling inte överskrids. 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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 Datum Vår beteckning 
 2019-05-09  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

I Kungsörs kommun kommer samtliga direktupphandlingar att rapporteras till 
den befintliga inköpsgruppen som säkerställer att beloppsgränser hålls och att 
i de fall en direktupphandling inte faller under regelverket för 
direktupphandling övergår till att upphandlas som ett ramavtal. 
 

- Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför kontroller för att 
säkerställa avtalstrohet. 

 
Här krävs ett systemstöd som inte finns idag men som vi hoppas kunna köpa 
in gemensamt med övriga kommuner i Västra Mälardalen. 

 
- Att kommunen tillser att antagna riktlinjer för upphandlingsverksamheten 

och riktlinjer för direktupphandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
  

Finns på vår hemsida. 
 
- Att, i enlighet med fullmäktige beslut, noteringar ska införas i Upphandlings- 

och inköpspolicy att direktupphandlingar ska hanteras i enlighet med de nya 
riktlinjerna. 
 
Direktupphandlingar sker enligt de nya riktlinjerna. 
 

Granskning av kommunens lokalförsörjning  
 

Att fastställa en övergripande strategi för kommunens lokalförsörjning.  
Att genomföra en processkartläggning förlokalförsörjningsprocessen i 
allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i synnerhet.  
Tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i samband med att 
barn- och utbildningsförvaltningen behövde nya lokaler inför hästterminen 
2015 samt formalisera det sättet att arbeta.  
 
När det gäller kommunens lokalförsörjning så pågår ett omfattande arbete 
med kartläggning över samtliga lokaler, lokalytor, vilka som använder, vilka 
som hyr, vilka som står tomma osv. Samtidigt så pågå ett arbete inom 
socialtjänsten om kommande behov för äldreomsorgen och skolan tittar på 
sina behov för förskola och skola. Allt detta kommer att läggas ihop till ett 
samlat dokument om hur det ser ut idag, vilka är våra kommande behov och 
vilken väg bör vi gå. 
Vi har principer för hur vi gör när det ska beslutas kring investeringar så det 
behövs nog bara ses över så det gäller även idag. 
Vi kommer inte att formalisera och cementera ett sätt att arbeta på när det 
gäller behov av nya lokaler. Det var bra då och kommer säkert kunna vara bra 
igen men det finns fler sätt och vi ska använda alla bra sätt och inte ett sätt. 

  
  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



   
  Sida 3 (5) 
 Datum Vår beteckning 
 2019-05-09  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Granskning av ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Att utbildning genomförs av nämndledamöter avseende socialtjänstlagen och 
regler för delegation. 
 
I januari månad genomfördes en stor satsning på kompetensutbildning under 
två dagar för dem nya nämnden. Det som togs upp på utbildningen förutom 
hela sociallagstiftningen var även bl.a. kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, dataskyddsförordningen och barnkonventionen. Utbildningen 
var mycket uppskattad och politikerna uttryckte att detta var till stor hjälp i 
det kommande politiska uppdraget. 
 
 

Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar 

Samtliga rekommendationer kvarstår. 
 
Arvodesreglementet kommer att ses över av den parlamentariska gruppen för 
politisk organisation efter sommaren 2019, för att tydliggöra vad som gäller 
gällande rörliga arvoden vid möten utanför sammanträdesordningen. Attest ska 
ske av behörig ledamot. Kontinuerlig avstämning sker mellan lönekontoret och 
nämndsekreterare i avseende att säkerställa korrekt arvodering. Inga rörliga 
arvoden betalas ut utan underlag gällande inkomstbortfall, så detta är ingen fråga 
som är föremål för intern kontroll. Inga rörliga arvodesunderlag skickas från 
nämndsekreterarna till lönekontoret utan hänvisning till aktivitetet (exempelvis 
utbildning som det finns program för) och underskrift från respektive ordförande 
som därmed har ansvaret att intyga begäran om arvode.  
Detta är vad som idag gäller kommunens förste vice ordförande enligt 
reglementet (ändring har skett i oktober 2018):  
Kommunstyrelsens förste vice ordförande har inte rätt att ta ut rörligt arvode för 
sammanträden, förrättningar och uppdrag för den kommunala förtroendemanna-
organisationen (undantaget bolagskoncernen). Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst gäller alla förtroendevalda utom kommunalråd, oppositionsråd 
och kommunstyrelsens förste vice ordförande. 
 
 

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
Samtliga rekommendationer har genomförts. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att följa upp den åtgärdslista som tagits fram av 
personalchefsgruppen och VMKF. 
 
Personalchefer och VMKF har kontinuerlig uppföljning runt lönehanteringen 
varvid åtgärdslistan är ett levande dokument där punkter tillkommer eller 
avskrivs som åtgärdade. En årlig avrapportering av lönehanteringen kommer 
att ske i kommunstyrelsen. 
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Samverkan i insatser för barn och ungdomar 

Ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner som tydligt beskriver hur 
samverkansarbetet ska följas upp och återkopplas till respektive nämnd. 
Rekommendationerna har i stort genomförts, vi rekommenderar att en 
uppföljning görs för att utvärdera hur samverkan mellan förvaltningarna har 
utvecklats. 
 
Uppföljning av ”samverkan i insatser för barn och ungdomar” kommer att ske 
under 2019. Riktade insatser kommer att göras för att säkerställa att 
nyanställd personal känner till och följer riktlinjerna. 
 

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
Klargör resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 
 
Kungsörs kommun har tillsatt en tvärsektoriell arbetsgrupp med 
dataskyddshandläggare för att förbereda organisationen avseende kraven som 
ställs enligt GDPR. Den har nu verkat i snart två år. Den leds av kanslichef 
som tillika är dataskyddsamordnare och som rapporterar till kommunens 
utsedda dataskyddsombud. Gruppen består av tio personer och träffas 
varannan vecka i tre timmar för att arbeta med att identifiera nästa steg i 
organisationen för att uppfylla krav enligt GDPR. Gruppen arbetar också 
gemensamt med kvalitetsäkra registrering i Draft-It. Draft-IT är det system 
som kommunen valt för att identifiera vilka behandlingar kommunen utför 
hantering av personuppgifter i, på vilka grunder uppgifterna lagras, och 
vilken eventuell risk detta kan medföra och ur dessa risker hanteras.  Förutom 
dessa personella resurser så kommer samtliga anställda i kommunen genomgå 
en webbaserad utbildning gällande GDPR på 30 minuter för att säkersälla 
baskunskap till alla. Chefer och av dessa utsedda nyckelpersoner går även en 
påbyggnadsutbildning på en timme för att säkerställa att kunskap finns på 
ansvarsnivå. Cheferna är nu den resurs som dataskyddshandläggarna arbetar 
med för att registrera behandlingar i verksamheterna. Då dessa utbildningar 
genomförts kommer även en information kring lagen och en uppdatering av 
nuläget genomföras till samtliga ansvariga styrelser och nämnder i Kungsörs 
kommun. Förutom nedlagd tid för verksamheterna gällande utbildning, 
arbetet i arbetsgruppen, tid för chefer vilken varierar kraftigt beroende på 
tidigare arbetssätt – kommer kommunen lägga ner cirka 50 tkr på systemet 
Draft-IT 2019. Hälften av detta är en årlig avgift och hälften en engångsinsats 
för utbildningen. 
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Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 
Samtliga rekommendationer kvarstår. Det har inte framkommit någon ny 
information i samband med uppföljningen. 
 
Ledningsgrupp med respektive kommunchef/direktör och administrativa chefen samt 
räddningschefen på Västra Mälardalens kommunalförbund arbetar regelbundet. 
Dialogen på tjänstemannanivå fungerar mycket bra idag. Inför budget och bokslut 
sker också dragningar från VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från 
direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.       
Direktionen består av politiker från respektive kommun och i Kungsör fungerar det 
så att direktionens representanter rapporterar i kommunstyrelsen om det är några 
avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen om så önskas för information. 
Kommunen bedriver det systematiska krishanteringsarbete precis enligt de kriterier 
som anges i rapporten från KPMG. VMKF:s säkerhetssamordare har tillsammans 
med beredskapssamordnaren under april 2019 utbildat kommunstyrelsen, numer 
tillika krisledningsnämnd, i krisledning och de frågor som politikerna ansvarar för 
gällande den nya säkerhetsskyddslagstiftingen som trädde i kraft 1 april 2019. 
Kommunen har en antagen risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. 
Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan RSA, styrdokument 
och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen. 
 

 
Förvaltningarnas förslag till beslut 

Respektive styrelse/nämnd antar förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Fredrik Bergh  
Kommundirektör  Barn- och utbildningschef  
 
 
 
 
Lena Dibbern  Josephine Härdin Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Socialchef Kanslichef  HR-chef   
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22   
 
 
 

§  
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning  
(SN 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört uppföljning av de 
granskningar som genomfördes under 2014 – 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet fortsätter att 
utvecklas i positiv riktning. De rekommendationer som finns är att: 

• Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att 
förtydliga sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av aktivitets-
planer/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Uppföljning av 

kommunens modell för målstyrning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, socialförvaltningens och 

barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med 
förslag till gemensamt svar 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar kommunstyrelsens 

förvaltnings, socialförvaltningens och barn- och utbildningsför-
valtningens förslag till gemensamt svar på revisionsrapporten 
Uppföljning av kommunens modell för målstyrning som sitt eget. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-16 KS 2019/123 

BUN 2019/60 
SN 2019/70 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Vår handläggare 

Kommundirektör Claes-Urban Boström 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

  
 

Svar gällande ”Uppföljning målstyrning”. 
Revisionsrapport 
Kommunrevisorerna har tillsammans med KPMG genomfört en uppföljning av 
de granskningar som genomfördes under 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den har implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med målstyrningen i kommunen 
fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
De rekommendationer som finns är att: 

• Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att förtydliga sina 
målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
De generella riktlinjerna för kommuns målarbete har under de senaste åren 
succesivt anpassats och förbättrats för att kunna få önskad effekt. Det finns nu en 
tydlig struktur från fullmäktiges mål till de olika nämndsmålen. Arbetet med att 
sätta tydliga och styrande mål kommer att fortsätta inför kommande budgetår. 
 
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen kommer att få en tydligare 
redovisning i kommande årsredovisning. 
 
Modellen för utformning av verksamhetsplaner har utvecklats under 2017 och 
2018. Den kommer i samband med budgetarbetet inför 2020 färdigställas och 
implementeras i kommunen. 
 
Respektive nämnd/förvaltning föreslås anta svaret som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Lena Dibbern Fredrik Bergh 
Kommundirektör Socialchef Barn- och utbildningschef 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22   
 
 
  

§  
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2019/5) 
 

Meddelanden om delegationsbeslut lämnas 
muntligt vid sammanträdet. 
 

 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Meddelanden (BUN 2019/4) 
 

 
Meddelanden lämnas muntligt vid 
sammanträdet. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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