






























































































































































Tjänsteskrivelse Dnr 
KK19/142 

Kommunledningskansliet, Sekretariat Datum 
2019-02-18 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

Nyköpings kommun 

611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 

Stadshuset 

Tfn 0155-24 80 00 

Fax 0155-24 83 30 

kommun@nykoping.se 

Org nr 21 20 00-29 40 

Bg 619-03 42 

www.nykoping.se 

Inrättande av personal- och jämställdhetsutskott 

Kommunstyrelsen som utgör formell personalnämnd i Nyköpings kommun har 

att fastställa och följa upp det personalpolitiska arbetet (HR), som ska gälla för 

kommunens tjänstemannaorganisation. 

De områden som särskilt är viktiga att följa ur kommunstyrelseperspektiv inom 

personalområdet är de frågor som kräver ett gemensamt förhållningssätt inom 

hela kommunen, såsom kompetensförsörjning, arbetsplatsutveckling och 

arbetsmiljö 

2018 emottog kommunstyrelsen en utredning om systematiskt 

jämställdhetsarbete; en viktig utgångspunkt i utredningen var en långsiktig 

kvalitetsutveckling i kommunens egna verksamheter samt att säkerställa 

likvärdig service till kommunens invånare oavsett kön. Det yttersta syftet för 

kommunen i jämställdhetsarbetet är att nå det nationella målet om att kvinnor 

och män, flickor och pojkar, har samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Detta kräver ett förändringsarbete inom både kommunens styr- och 

ledningssystem som kultur och förhållningssätt hos arbetsgivarföreträdare och 

medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade att inleda ett 

verksamhetsövergripande arbete med att utveckla det systematiska 

jämställdhetsarbetet i kommunen; såväl det interna arbetet i egenskap av 

arbetsgivare och det extern riktade arbetet som tjänsteleverantör till 

kommunens medborgare och kunder. 

Förslag 
Med anledning av dessa två fokusområden för Nyköpings kommun föreslås att 

utskottet får i uppdrag att 

- utgöra styrgrupp för jämställdhetsintegreringen i de kommunala

verksamheterna samt följa upp det arbete som bedrivs. I ett första

skede ska detta arbete fokusera på att initiera jämställdhetsintegrering

budgetens målstruktur i syfte att ge politiska förutsättningar för att styra

eventuella osakliga skillnader i utfall kopplat till nationella

jämställdhetsmål.
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- under mandatperioden föreslå och följa upp särskilda uppdrag i

budgeten för att lösa identifierade jämställdhetsutmaningar, kopplat till

styr- och ledningssystem eller målgrupps/verksamhetsspecifika

satsningar.

- hålla sig väl informerad om de regionala och nationella nätverk som

kommunen är delaktig i, inom sakområdet jämställdhet.

- att årligen följa upp kommunens resultat i arbetsmiljömätningar samt

efterlevnad av handlingsplaner för arbetsmiljö

- att löpande följa upp det arbete som sker enligt

Kompetensförsörjningsplanen

- att kontinuerligt hålla sig informerad om arbetsgivarens och de fackliga

organisationernas samarbete

- att utgöra styrgrupp för framtagande av

verksamhetsuppföljning/ekonomiserad personaluppföljning.

- att agera som styrgrupp i kommunens jämställdhetsarbete i enlighet

med tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett personal- och jämställdhetsutskott som beredande utskott under 

kommunstyrelsen, 

att utse xxx att ingå i utskottet,  

att utse X att vara ordförande i utskottet, 

att de tjänstemannaresurser som krävs för utskottets arbete skall tas inom 

befintlig budgetram för 2019, 

att utskottet ska arbeta med de uppdrag som anges i framskrivet förslag. 
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Anna-Karin Lindblad 

Tf Kommundirektör 
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