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§  
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat sex nya revisionsrapporter: 
 

a) Grundläggande granskning (Dnr KS 2018/134) 
Kungsörs revisorer har gjort en grundläggande granskning. 
Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämn-
dernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssy-
stem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i an-
svarsfrågan. 
 
Revisorerna  

- konstaterar att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende 
utvecklingen av näringslivsarbetet  

- menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att 
klara kommunens framtida utmaningar och anser att en IT-
utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.  

- uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar 
framför sig inte minst avseende den demografiska utveck-
lingen. Revisorerna understryker vikten av att det finns en 
plan för att möta denna utmaning samt att planen är kopp-
lad till kommunens lokalförsörjningsplanering  

- uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas inom barn- och ut-
bildningsnämnden  

- ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker 
 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
 

b) Uppföljning intern kontroll (Dnr KS 2018/135) 
Kungsörs revisorer har följt upp de granskningar som genom-
förts 2013-2016 av kommunens arbete med hur den interna 
kontrollen bedrivs. Granskningen visar att det skett viktiga åtgär-
der för att stärka kommunens internkontrollarbete.  
 
Revisorerna ser fortfarande vissa brister och rekommenderar att:. 

- kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- 
och väsentlighetsanalysen.  
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- barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av 
den interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget 
ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen 
följts upp.  

- kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern 
kontroll, årligen ska utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll och göra en bedömning av hur arbetet 
med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under fö-
regående år.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna.  

 

 
c) Uppföljning av kommunens modell för målstyrning  

(Dnr KS 2018/136) 
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av de 
granskningar som genomfördes under 2014, 2015 och 2016 av 
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrningen 
stärkts genom en tydligare modell och redovisning av mål och 
måluppfyllelse. Det har blivit lättare att se kopplingen från 
fullmäktiges mål till nämnderna. Revisorerna bedömer dock att 
det fortfarande finns behov av utveckling, bl.a. hur målen for-
muleras. 
 
Revisorerna rekommenderar att:  

- kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med ut-
vecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina 
målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska 
mätas  

- kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns 
en gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner 
ska utformas.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen, nämnderna.  
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d) Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsför-
ordningen (Dnr KS 2018/137) 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av hur kommunen 
förberett sig införinförandet av Dataskyddsförordningen. Gransk-
ningen har genomförts i samverkan medrevisorerna i Arboga, Kö-
ping, Surahammars kommun samt Västra Mälardalens kommunal-
förbund. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Kungsörs kommun 
har en relativt god kontroll över förberedelserna inför införandet av 
dataskyddsförordningen. Kommunens arbetsgrupp har identifierat 
åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en ansvarig.  
 
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 
att: 

- klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de 
identifierade åtgärderna. 

- klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
Västra Mälardalens Kommunalförbund avseende arbets-
uppgifter i samband med införandet av dataskyddsförord-
ningen. 

- säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det 
pågående arbetet kring införandeprocessen 
 

Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen 

 
 

e) Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten och hur 
kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd  
(Dnr KS 2018/138) 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning om kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över räddningstjänst inom Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (VMKF) på ett ändamålsenligt sätt samt hur kom-
munstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd. Gransk-
ningen har ingått som en del av granskning genomförd av förtroen-
devalda revisorer i VMKF av om direktionen utövar en tillfredstäl-
lande styrning och intern kontroll av räddningstjänsten och krisled-
ning. 
 
Revisorerna bedömer att: 
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- kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten är svag 
på det sätt som dialogen för närvarande är utformad mellan 
förbundet och medlemskommunerna 

- det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete 
inom krishantering för såväl förtroendevalda som förvalt-
ning i respektive kommun genom förbundets skriftliga 
överenskommelse avseende vilka tjänster beredskapssam-
ordnarna tillhandahåller tillsammans med granskade kom-
muners krishanteringsplaner och kriskommunikationspla-
ner 

- kommunstyrelsen bör arbeta för att uppnå ett systematiskt 
krisberedskapsarbete i kommunens alla verksamheter 

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. 
 
 

f) Granskning av bokslut och årsredovisning  
(Dnr KS 2017/478) 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av bokslut och årsre-
dovisning 2017 
 
Sammantaget bedömer revisorerna att  

- resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning 

- redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga 
måluppfyllelsen fortfarande inte är tillfredsställande 

- förvaltningsberättelsen med fördel skulle kunna vara utförligare, 
exempelvis med beskrivningar av kommunens styrmodell samt 
bakgrunden till kommunens resultat och ställning.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. 
 

 
Carina Sjölund har den 4 september 2018 meddelat att hon lämnat 
Moderaterna och avser sitta kvar i kommunfullmäktige under resterande 
mandatperiod som politisk vilde. Dnr KS 2014/301 
 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv och granskningsrapport - Grundläggande 

granskning 
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• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning in-
tern kontroll 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Kommunens 
förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Kommunstyrel-
sens uppsikt över räddningstjänsten och hur kommunstyrelsen 
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Granskning av 
bokslut och årsredovisning 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Missiven är inte underskrivna ännu, därför är det 
noterat utkast på dem. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Förbud mot böneutrop på offentlig 
plats i Kungsörs kommun (KS 2018/154) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att berörd nämnd får i 
uppdrag att införa följande text i den lokala ordningsstadgan: 

”Inga religiösa utrop på offentlig plats som kan höras av andra 
troende eller icke troende ska vara tillåtet i Kungsörs kommun” 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Roland Jansson 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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§  
Enkel fråga - Renovering av Runnabäckens 
promenad och vandringsled (KS 2018/156) 

Madelene Fager (C) frågar, för alliansens räkning, när ett inlämnat 
medborgarförslag tillsammans med namnunderskrifter kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige för en första behandling. För-
slaget gäller renovering av Runnabäckens promenad och vand-
ringsled. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Enkel fråga från Madelene Fager 
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