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Justerandes signatur 

§ 80 Dnr 2018-00034 

Svar på motion (MP) om utbildning för politiker i kommunen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån att kommunen 
redan idag erbjuder utbildningar för förtroendevalda, inte minst i samband med ny 
mandatperiod.   

Sammanfattning 

Claes Brandén (MP) föreslår i en motion att inför nästa mandatperiod ett gediget 
och ändamålsenligt utbildningspaket utformas för varje nämnd.  

Kommunkansliet avser att liksom vid tidigare nya mandatperioder tillhanda 
grundutbildning vad gäller lagstiftning och nämndspecifika frågeställningar. Även 
under löpande mandatperiod anordnas utbildningar både med interna och externa 
resurser utifrån aktuella önskemål och i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium. Nämnderna ansvarar för att genomföra nämndspecifika utbildningar i 
exempelvis speciallagstiftning inom nämndens område. 

Utöver den utbildning som kommunen tillhandahåller har även partierna ett 
ansvar vad gäller att utbilda sina förtroendevalda för de kommunala uppdragen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-03 
Motion, inlämnad 2018-04-03  
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Motionsställaren 
Akten 
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Datum 

2018-04-03 
Diarienummer 

KINKS 2018-00034 

Kommunfullmäktige 

Motion (MP) om utbildning för politiker i kommunen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån att kommunen 
redan idag erbjuder utbildningar för förtroendevalda, inte minst i samband med ny 
mandatperiod.   

Sammanfattning av ärendet 

Claes Brandén (MP) föreslår i en motion att inför nästa mandatperiod ett gediget 
och ändamålsenligt utbildningspaket utformas för varje nämnd.  

Kommunkansliet avser att liksom vid tidigare nya mandatperioder tillhanda 
grundutbildning vad gäller lagstiftning och nämndspecifika frågeställningar. Även 
under löpande mandatperiod anordnas utbildningar både med interna och externa 
resurser utifrån aktuella önskemål och i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium. Nämnderna ansvarar för att genomföra nämndspecifika utbildningar i 
exempelvis speciallagstiftning inom nämndens område. 

Utöver den utbildning som kommunen tillhandahåller har även partierna ett 
ansvar vad gäller att utbilda sina förtroendevalda för de kommunala uppdragen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-03 
Motion, inlämnad 2018-04-03  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 
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Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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Motion Mp Kinda -  Utbildning för politiker i kommunen 

Varje mandatperiod får de nyvalda politikerna en introduktionskurs i kommunallagen. Det är 
bra, men vi i Miljöpartiet menar att det behövs mer utbildning för politiker.  

Under lång period har tjänstemannasidan vuxit oerhört mycket på grund av att ansvarsområdena i  
kommunen har ökat. Samtidigt har antalet politiker minskat i antal, av olika orsaker.  

Nämnderna ska sätta sig in i ett stort spektra av ärenden och därför är det viktigt att fritidspolitiker får 
utbildning i de områden som nämnderna ansvarar för. Det är annars mycket stor risk för fortsatt 
tjänstemannastyre, något vi i kommunen har fått kritik för.  

Utbildningarna kan bl.a. bestå av föreläsningar, fallstudier tillsammans med tjänstemän, 
bokseminarier, relevanta kurser och studiebesök. 

Miljöpartiet föreslår: 

att inför nästa mandatperiod ett gediget och ändamålsenligt utbildningspaket utformas för varje 
nämnd. 

För miljöpartiet de gröna i Kinda 

Claes Brandén 




