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§  
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat fyra nya revisionsrapporter: 
 

a) Uppföljande granskning av samverkan i insatser för barn 
och unga  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av 
samverkande insatser för barn och ungdomar. Tidigare gransk-
ning gjordes år 2013. 

 
Revisorerna bedömer att  
- förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan inom 

barn- och ungdomsområdet ökat sedan 2013  
- det tagits steg mot att utveckla en ändamålsenlig styrning 

av samverkan mellan socialtjänst och skola 
- det fortfarande saknas skriftliga riktlinjer och rutiner för 

hur samverkan ska ske 
 

Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden. Dnr KS 2017/101 
 

b) Granskning av intern kontroll avseende handläggning av 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar  
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av handläggningen 
av de förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 
 
Revisorerna bedömer att  
- det finns risk för att den internal kontrollen inte sker på ett 

ändamålsenligt sätt 
- kommunens arvodesreglemente bör revideras och 

förtydligas 
- interna kontrollen för förlorad arbetsinkomst och attester 

behöver stärkas 
 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen. 
 
Dnr KS 2017/102 
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c) Uppföljande granskning av intern kontroll  

Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av 
intern kontroll. Tidigare granskning gjordes år 2013 och har 
följts upp 2014 och 2015. 

 
Revisorerna noterar att reglementet inte kompletterats med 
tillämpningsanvisningar och bedömer att  
- risk- och väsentlighetsanalys har utgjort grunden till val av 

kontrollområden för kommunstyrelsens och barn- och 
utbildningsnämndens interna kontroll, dock inte 
socialnämnden 

- rapporteringe av den interna kontrollen i huvudsak skett i 
enlighet med reglementet 

- kommunstyrelsen endast delvis har utvärderat kommunens 
samlade system för den interna kontrollen och bör 
kompletteras med bl.a. nämndernas kvalitet på rapportering  

- rapporteringen av den interna kontrollen från bolagen till 
kommunstyrelsen inte varit tillräcklig och det finns risk att 
kommunstyrelsen brister i sin uppsikt gällande de 
kommunala bolagen. 

 
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom 
och den kommer att besvaras av kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Dnr KS 2017/150 
 

d) Uppföljande granskning av målstyrning 
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av 
målstyrning. Tidigare granskning gjordes år 2014 och 2015. 

 
Revisorerna bedömer att  
- målstyrningsarbetet endast delvis är ändamålsenligt 
- det fortsatt finns måls om otydligt formulerade och inte 

bidrar till en tydlig styrning 
- det är en brist att barn- och utbildningsnämnden inte säker-

ställt en aktivitetsplan för att nå målen 
- målstyrningsarbetet för socialnämnden inte varit ändamåls-

enligt eftersom hela nämndens verksamhet inte deltagit i 
vare sig planering av aktiviteter eller uppföljning av mål 

- bristerna gör att kommunfullmäktige inte kan ta del av i 
vilken omfattning målen för 2016 har uppnåtts 
Dnr KS 2017/151 
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Länsstyrelsen i Stockholms län har, i egenskap av tillsynsmyn-
dighet, gjort en inspektion hos Överförmyndarnämnden Köping, 
Arboga och Kungsörs kommuner den 12 december 2016. Inspek-
tionen har medfört kritik på följande punkter: Lång handläggnings-
tid för hantering av anmälningsärenden och en ansökan om ställ-
företrädarskap. Dnr KS 2017/111 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-03-08 jämte 

Granskningsrapport Uppföljande granskning av samverkan i 
insatser för barn och unga 

• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-03-08 jämte 
Granskningsrapport Granskning av intern kontroll avseende 
handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar 

• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-04-03 jämte 
granskningsrapport Uppföljande granskning av intern kontroll 

• Revisorernas skrivelse inkommen 2017-04-03 jämte 
granskningsrapport Uppföljande granskning av målstyrning 

• Information om rapport och Rapport från Länsstyrelsens i 
Stockholms län inspektion hos Överförmyndarnämnden 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 



























































Svar på interpellation angående kommunens jämställdhetsarbete. 

Kungsörs kommun antog i april 2012 en handbok för jämställdhetsarbete samt en handlingsplan. 

Den gällde då för tiden 2012 – 2014. Utöver det dokumentet har kommunen även skrivit under CEMR 
deklarationen. 

Vad har då gjorts i kommunen för att förbättra förutsättningarna med ett jämställt samhälle och 
arbetsliv? 

I de senaste årens årsbokslut kan konstaterats att en hel del arbete lagts ner på att kartlägga och 
följa upp olika frågeställningar. 

Inom barnomsorg/förskola har till exempel all personal deltagit i ett fortbildningsprojekt i regi av 
Skolverket och Örebro universitet (2014). Detta har lett till reviderade planer vad gäller 
diskriminering samt kränkande behandling. Under 2015 genomfördes tillsammans med länsstyrelsen 
och VKL en kommungemensam barnboksanalys för att utreda om böcker som används inom 
förskolan har könsneutrala värderingar. Analysen visade på att de flesta huvudkaraktärerna var 
kvinnor/flickor med ett starkt självförtroende och de var också oberoende , hjälpsamma och kunniga. 
Under 2016 har man fokuserat på könsneutrala material och miljöer. Den nyinköpta litteraturen 
följer numera tidigare utredningars rekommendationer. 

I grundskolan genomfördes 2014 en elevenkät som visade på att 10 % av pojkarna samt 9 % av 
flickorna känt sig annorlunda behandlade på grund av kön. Detta var en förbättring gentemot 
undersökningen tidigare år. Varje år gör skolan en uppföljning av hur eleverna uppfattar at de blir 
bemötta i undervisningssituationen. Resultatet redovisas separat för pojkar respektive flickor och 
analysen ger vid handen vilka mål och inriktningar man ska ha i följande års planer. 
Jämställdhetsarbetet utgår även ifrån skolornas likabehandlingsplaner, vilka syftar på att främja allas 
lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. De syftar också till att 
förebygga och förhindra trakasserier och annan särbehandling eller kränkande behandling. Dessa 
planer är levande dokument och redskap i det dagliga arbetet på skolorna. Lärarna gör numera 
medvetna val av litteratur, film och läromedel ur ett jämställdhetsperspektiv och ett normkritiskt 
perspektiv. Resultaten i skolan redovisas separat för pojkar och flickor, uppstår det skillnader 
analyseras detta. 

2014 gjordes ett stort arbete inom biblioteket för att undersöka om det fanns skillnader mellan män 
och kvinnors besöksvanor. En stor majoritet av besökarna, boklånarna var kvinnor. Männen föredrog 
i större utsträckning facklitteratur samt tidningar. Dock visade undersökningen att antalet 
boklånande män hade ökat de sista åren och siffror från 2016 visar på att den trenden håller i sig. 
Även vid besök på olika arrangemang  har antalet män nu ökat. Vi har också som ett av de få 
undantagen i landet ökat såväl besök, boklån, medielån på Kungsörs bibliotek. Mycket tack vare den 
satsning som gjordes under 2016 med den så kallade integrationsmiljonen. Inköpet av medier på 
andra språk har starkt bidragit till ökad jämställdhet samt integration.  



Vuxenutbildningen har fått en allt större roll i jämställdhetsarbetet. Numera är det ett naturligt och 
obligatoriskt inslag i verksamheten. Genom samhällsorienteringen talar man om lagar och regler, om 
förhållningssätt samt den svenska kulturen och våra inhemska värderingar. 

Under 2014 gjorde socialförvaltningen en kartläggning av inom olika områden för att utreda huruvida 
eventuella skillnader fanns mellan män och kvinnors beviljade insatser. Eftersom en majoritet av 
insatserna gäller kvinnor togs det fram medelvärden på insatserna. Resultatet visade på att det var 
en mycket liten skillnad mellan insatserna relaterat till kön. Dock konstaterades det att såväl 
socialnämnden som personal inom förvaltningen är kraftigt kvinnodominerad. I bokslutet för 2014 
belyser också förvaltningsledningen detta som ett problem eftersom att såväl utredning som beslut 
på flera nivåer baserar sig på kvinnliga erfarenheter och ett kvinnligt könsperspektiv. I sin 
problematisering av analysen ser dock förvaltningsledningen inte att detta fenomen på något vis 
skulle vara till nackdel för ett könsneutralt verkställande av beslut. Slutordet i redovisningen är att 
man ej kan finna ett jämställdhetsproblem inom organisationen trots den stora dominansen av 
kvinnliga medarbetare. Inom socialförvaltningen har också försök med att möjliggöra heltidstjänster i 
större utsträckning påbörjats sedan ett par år. Man har genom bemanningsinstrumentet Time Care 
också möjliggjort att personalen lättare kan påverka sina arbetstider och arbetspassens förläggning. 
Ett arbete som underlättar och gör arbetet inom framför allt äldre och handikappsomsorgen 
attraktivare. Genom detta instrument kan också arbetstiden för partiellt föräldralediga ges större 
möjligheter. 

Vi arbetar också aktivt med att stimulera föreningslivet att satsa på framför allt flickors 
verksamheter. När barnkullarna har minskat så ser vi en tydlig tendens att framför allt lagidrotterna 
får problem. Då är det som regel att tjej/flicklagen försvinner. Tillsammans med SISU och 
Västmanlands idrottsförbund pågår en ständig dialog om hur detta kan förändras. Glädjande nog 
verkar det som att det under 2016 skett ett trendbrott då flera föreningar verkar ha startat flera 
flickors aktiviteter. 

Vi har antagit en kultur och fritidsplan som ska revideras under året. I den framstår givetvis 
jämställdhetsfrågorna såväl som integration/mångkulturella frågor som oerhört centrala. Inom hela 
idrottsrörelsen pågår en diskussion om jämställdhet, könsneutrala och icke kränkande verksamheter 
och lokaler. Separata tider för män/kvinnor mm.mm. 

2012 gjordes analys av fördelningen mellan män och kvinnor i de beslutande församlingarna.  Då var 
det en majoritet av Kommunfullmäktiges ledamöter som var män och i övriga instanser var det på 
samma vis. Extremfallet var revisionen som saknade kvinnlig representation. Även bolagen hade en 
kraftig manlig övervikt. Socialnämnden hade dock en mycket stor dominans av kvinnor. 

 Innevarande period har Kommunfullmäktige en majoritet av kvinnor, vilket är unikt för landet. 
Fördelningen i samtliga instanser utom Socialnämnden har också en jämn fördelning. Socialnämnden 
är fortfarande väldigt kvinnodominerad.  Ordförandeskapet i nämnder och styrelser har en kraftig 
dominans av kvinnor. 

Under 2014 gjorde kommunstyrelseförvaltningen en kartläggning avseende jämställdheten i 
hantering av inlämnade motioner under perioden 2010 – 2013. Antalet ställda motioner var lika för 
män som kvinnor. Analysen gav vid handen att både mäns och kvinnors erfarenheter, kunskaper och 



värderingar tog till vara och brukas som likvärdiga resurser. Vidare konstaterades att 
kommuninnevånarnas intressen tas till vara på ett för alla gemensamt och jämställt sätt. 

Det sammarbete som finns i vår region och i vårt närområde ger också förutsättningar för en ökad 
jämställdhet. Vi har genom arbetet i samordningsförbundet gett möjligheter för ett stort antal 
personer att få egen försörjning och slippa att vara långvarigt bidragsberoende. Personal inom 
samtliga verksamheter ingår i olika nätverk som givetvis också belyser jämställdhetsfrågorna. 

Vi har under våren 2017 ändrat  förutsättningarna vad gäller pensionärs och handikappsråden. Ett 
tillgänglighets och pensionärsråd ersätter de tidigare instanserna. På det viset får vi nu ett bredare 
och mera jämställt perspektiv på de frågor som avhandlas där. 

Många organisationer i Kungsör är också engagerade i såväl integration som jämställdhetsfrågorna. 
Deras arbete har stöttats, bland annat genom bidrag ur integrationsmiljonen, och det arbetet 
kommer vi att fortsätta följa och supporta till exempel genom föreningsråd och andra gemensamma 
möten. Studieförbunden har många olika fina och bra arrangemang som också bidrar till ökad 
jämställdhet hos innevånarna. 

Under de senaste åren har vi legat över snittlöneökningen och har gjort medvetna prioriteringar på 
olika yrkesgrupper. Dels för att jämna ut medianlönerna mellan olika kvinno- mansdominerade yrken 
men även inom respektive yrke. För 2017 års lönerörelse ligger vi avsevärt högre än det så kallade 
industrimärket och kommer att satsa ytterligare på att möjliggöra en löneutveckling som ger oss 
konkurrensfördelar i kampen om nyrekrytering av ny personal och nya kompetenser. Eftersom vi är 
en så pass kvinnodominerad organisation har också den satsning som vi startat upp under 2016 med 
fortsättning framöver,  vad gäller chefsutbildning/trainee/mentorskap haft betydelse. Vi måste 
ständigt utveckla våra medarbetare och ledare. Dels för att de själva ska stärkas i sin roll som ledare 
men även för att de som goda ambassadörer för vårt arbetsgivarvarumärke ska stå för de värderingar 
och de framtagna policydokument som vi har antagit. Där ingår givetvis jämställdheten som en viktig 
hörnsten. Både inom organisationen men även utåt mot tredje man, kund, brukare, elev som 
kommuninnevånaren generellt. 

Jämställdhetsarbete är ett ständigt pågående arbete. Vår prioritering ligger som ovan beskrivits i 
första hand på den uppväxande generationen. Det är de som kommer att forma framtidens Kungsör 
och samhället i stort. I takt med att invandringen ökat och att vi blivit allt mer internationella så 
kommer också olika värderingar att komma till tals. Det mångkulturella samhället medför inslag av 
frågeställningar som vi i vissa situationer står främmande och frågande inför. Då är det oerhört viktigt 
att våra barn och ungdomar får förutsättningar att se på varandra och omvärlden med jämställda 
ögon och sinnen. 

Att barn ska tolka åt sina föräldrar är kanske ett storstadsproblem men det finns även i Kungsör. 
Därför är vuxenutbildningen viktig. Att inte få ett arbete och vara självförsörjande på grund av 
språksvårigheter då är vuxenutbildningen ännu viktigare. Klarar vi inte av dessa nya utmaningar så 
uppstår ojämställdheten inom nya områden och kommer att ge oss helt andra förutsättningar att 
arbeta med/mot. 

Sedan den förra jämställdhetsplanen antogs har regelverket/lagen förändrats och kommunen 
behöver inte ha en sådan plan. Men eftersom problematiken kvarstår och att hela tiden nya 



utmaningar finns så hoppas jag att vi efter sommaren kan skapa en parlamentarisk kommittee som 
kan ta fram ett nytt handlingsprogram för dessa viktiga frågor. 

 

 

Kungsör 2017 04 04 

 

 

Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande. 
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§  
Motion – Inför en digital mötesplats 
medborgardialog (KS 2017/156) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska införa en digital mötesplats för 
medborgardialog. Enligt motionärerna är det  
- ett sätt att stärka förtroendet mellan kommunen, politiken och 

invånare 
- ett viktigt komplement till den befintliga beslutsprocessen  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§  
Ändring av sammanträdesdatum  
(KS 2016/300) 
Kommunfullmäktige fastställde sammanträdestider för kommun-
fullmäktige 2017 vid sitt sammanträde i oktober 2016. December 
månads sammanträde beslutades till den 4 december. För att gå 
ihop med kommunstyrelsens sammanträdestider bör detta datum 
istället vara 11 december. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 162 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer att sammanträdesdatum för kom-

munfullmäktige i december 2017 ska vara den 11 december och 
inte den 4 december som tidigare beslutats. 
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