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Gemensam utbildning av förtroendevalda under mandatperioden 2019 2022 (19/KS 0029)
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.

Beslut
1 Kommunstyrelsen arrangerar gemensamma utbildningar för förtroendevalda under
mandatperioden 2019 – 2022 avseende kommunövergripande delar, främst avseende
förtroendeuppdraget, ledning och styrning samt strategiska utvecklingsfrågor.
2 Upprättat förslag till inledande gemensamma utbildningar godkänns.
3 Kommundirektören bemyndigas komplettera utbildningsplanen under mandatperioden i
samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.
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 har inte rätt till arvode eller ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

Behandling av ärendet
Under överläggningen yttrar sig Lena Westerlund, Elias Georges, Anneli Almérus och
ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 1 of 6
2

MÖTESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2019-02-19

Expedieras till
Samtliga nämnder, kommunfullmäktiges presidium, löneenheten, kommundirektören, GLF
adm.ch., Ledningscontroller

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse gemensam utbildning av förtroendevalda under mandatperioden
2019-2022
Utbildningsplan förtroendevalda 190130
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Utbildningsplan
Dag

Tid

Innehåll

Vad ?

Nyvald
2019-02-01

Kommunens organisation
Ledning, styrning och politikerrollen
Planerings- och uppföljningsprocessen

Internkontroll

Offentlighet, sekretess, jäv, muta, etiska
regler
Sammanträdesteknik
Att kommunicera som förtroendevald
Arbetsgivaransvaret

Vid ordinarie
sammanträden

Preliminärt
5/3 kl 13-15
28/3 10-12

Praktiska frågor
Meetings plus
Utbildningsplan
Politikerportal
Outlook
Arvoden
Uppgifter vid extraordinära händelser

Att leda ett sammanträde

Hot och våld
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Uppgifter vid höjd beredskap
Vid ordinarie
sammanträden
8/4
8.30-12.00

14-mar

CKS-utbildning
Politikerrollen
Relation politiker-tjänstemän
Olikheter i kommuner
Ekonomiska förutsättningar, statsbidrag

Arbetsmiljö
Dag 1:

Arbetsmiljölagstiftning, ansvar och roller
samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Systematiskt arbetsmiljöarbete och
kommunens processer inom
arbetsmiljöområdet

Vid ordinarie
möten

Krisledning i Motala kommun

Nanolearning Outlook
13/5 kl 16-17.

Pensionsinformation för förtroendevalda
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Utbildningsplan
Målgrupp

Ansvarig

Samtliga nya förtroendevalda samt övriga som vill
Peter Ingesson
Peter Ingesson
Therése Hjälmroth +
ekonom
Helena Göransson
Monica Carlström
Ann-Sofi Hult
Annika Krus, Sussie
Slotter
Jonas Forssell

Samtliga förtroendevalda

Administrationen
Monica Carlström
Monica Carlström

Krisledningsnämnd

Monica Carlström
Löneenheten
Jonas Birgestam

Presidierna

Helena Göransson

Samtliga förtroendevalda

Säkerhetsgruppen
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Kommunstyrelsen

Säkerhetsgruppen

Fullmäktige

Monica Carlström

Karin Salander

KF, KS och samtliga nämnder

Jonas Birgestam

Samtliga förtroendevalda
Intresserade

Löneenheten
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