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Utbildning för nya förtroendevalda i Lunds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

erbjuda nya presidialer samt nya förtroendevalda i Lunds
kommun utbildning enligt förslaget nedan.

Sammanfattning
Utbildningen kommer ha sin utgångspunkt i förhållandet mellan
politiker och tjänstepersoner. Vidare erbjuder utbildningen en
sammanfattning av kommunallagen och offentlighetsprincipen samt
en genomgång av den sammanträdesteknik som används inom
kommunpolitiken.
Erbjudandet om utbildning för förtroendevalda i Lunds kommun
riktar sig i första hand till nya presidialer och i andra hand till
nyvalda politiker.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (p. ö:12) kan
kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om förtroendevaldas
deltagande i kurser.
Utbildningen kommer ha sin utgångspunkt i förhållandet mellan
politiker och tjänstepersoner. Vidare erbjuder utbildningen en
sammanfattning av kommunallagen och offentlighetsprincipen samt
en genomgång av den sammanträdesteknik som används inom
kommunpolitiken.

Föredragning
Lunds kommun har sedan mandatperiodens start fått in flertalet nya
politiker. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför besluta
att erbjuda nya presidialer samt nya förtroendevalda i Lunds
kommun utbildning inom bland annat kommunallagen och
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sammanträdesteknik. Syftet med utbildningen är att ge nya
förtroendevalda goda förutsättningar att lyckas med sina respektive
uppdrag och på så sätt bidra till att sammanträden blir effektivare
och utvecklande för både förtroendevalda och förvaltning.
Separat inbjudan innehållande uppgift om datum, tid, plats samt
annan nödvändig information kommer att skickas till samtliga
nämnder och styrelser när erforderligt beslut fattats. Utbildningen
kommer att hållas under september 2020 och kommer att anpassas
efter rådande hälsoläge och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.

Beredning
Ärendet har beretts på kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Den totala kostnaden för utbildningen med 15 deltagare förväntas
uppgå till 15 000 kronor. Därefter sker debitering med 800
kronor/ny deltagare.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kansli
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser

