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Gemensam utbildning av förtroendevalda under
mandatperioden 2019 - 2022
Sammanfattning
Motala kommun har genomfört gemensamma utbildningar av förtroendevalda enligt beslut
varje mandatperiod. För innevarande mandatperiod föreslås motsvarande praxis för vilka
utbildningar som avses samt det ekonomiska ansvaret för anordnande respektive arvoden.
Syftet med gemensamma utbildningar är att utgöra stöd för de förtroendevalda genom att
utveckla samspelet mellan politiker och tjänstemän enligt LedMot, stärka kommunens utvecklingsarbete och bidra till helhetssyn samt förbättra kommunikationen av övergripande utvecklingsarbete. Utbildningarna avser därför kommunövergripande delar, främst avseende förtroendeuppdraget, ledning och styrning samt strategiska utvecklingsfrågor.
En tjänstemannagrupp under kommunstyrelsen planerar och administrerar utbildningarna.
Gruppen har utarbetat ett program för inledande utbildningar under mandatperioden. I
programmet anges målgrupper för de olika utbildningarna. Kommundirektören föreslås få rätt
att komplettera med ytterligare utbildningar under perioden.
Kostnader för de gemensamma utbildningarna i form av inbjudan, föreläsare, lokaler,
förtäring, uppföljning och dokumentation budgeteras under kommunstyrelsen. Arvoden för
angivna målgrupper finansieras av respektive nämnd samt av kommunfullmäktige för de
deltagande förtroendevalda som inte ingår i nämnd. Deltagare från andra organ än angivna
målgrupper föreslås inte ha rätt till arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen arrangerar gemensamma utbildningar för förtroendevalda under
mandatperioden 2019 – 2022 avseende kommunövergripande delar, främst avseende
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förtroendeuppdraget, ledning och styrning samt strategiska utvecklingsfrågor.
2 Upprättat förslag till inledande gemensamma utbildningar godkänns.
3 Kommundirektören bemyndigas komplettera utbildningsplanen under mandatperioden,
4 Kostnader för anordnande av utbildningar budgeteras under kommunstyrelsen. Kostnader
för arvoden etc. belastar respektive nämnd/kommunfullmäktige. Deltagare från andra organ
än angivna målgrupper för respektive utbildning föreslås inte ha rätt till arvode eller ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
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Plan för inledande utbildningar

Beslutsexpediering
Samtliga nämnder samt kommunfullmäktiges presidium, löneenheten, kommundirektören,
GLF adm.ch.
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