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Dnr 2020/971

Gemensam  nämndsadministration

INLEDNING

Per—Olov Rapp [S) och Ulrika Spårebo (S) har i en skrivelse inkommen 24 juni  2020

lyft frågan om nåmndsadministrationen, de föreslår att kommunen måste införa ett

gemensamt systemför hur ärenden hanteras, hur föredragningar ska ske, hur

handlingar ska distribueras; så att alla kommunala nämnder har en likartad

hantering av sammanträdet. Ett förslag är att presidier ska utbildas i

sammanträdesteknik och samtliga ordföranden och protokollssekreterare måste ha

en likartad processordning samt utformning av protokoll och de regelsystem som

ingår (reservation, protokollsanteckning etc.). Information om pågående arbete med

Riktlinjerför politiska protokoll i Sala kommun och nämndssekreterargruppen.

Frågan diskuteras och förslag om att genomföra en gemensam grundutbildning

lämnas. Vidare diskussion kring annan form för den utbildning som genomförs i

början av varje mandatperiod.

Beredning

Bilaga DB  2020/6/1, Skrivelse från socialdemokraterna, 2020-06—24.

Yrkande

Carola Gunnarsson (C) yrkar,

att demokratiberedningen beslutar,

att inför kommande mandatperiod uppmärksamma behovet av en välfungerande

utbildning kring kommunallagen, samt

att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en gemensam grundutbildningi

sammanträdesteknik för styrelse och nämnders presidier.

BESLUT

Demokratiberedningen beslutar,

a_tt inför kommande mandatperiod uppmärksamma behovet av en väl fungerande

utbildning kring kommunallagen, samt

a_tt föreslå kommunstyrelsen att genomföra en gemensam grundutbildning i

sammanträdesteknik för styrelse och nämnders presidier.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Ett rättssäkert och demokratiskt samhälle bygger på delaktighet,

engagemang och möjlighet till insyn i de politiska processerna.

Då är det också viktigt att de förtroendevalda får del av kommunala
handlingar och beslutsförslag i så god till att man hinner sätta sig in i

ärendet och har möjlighet att diskutera frågorna med sin partigrupp.

Föredragningarna på ett kommunalt sammanträde måste vara så tydliga att
de kompletterar handlingarna i ärendet och gör de beslutande trygga när
beslut ska fattas. Som opposition är det viktigt att vi får samma möjlighet till

insyn och i tid får ut skriftligt beslutsunderlag. Enligt kommunallagen har alla

ledamöter samma kommunaljuridiska ansvar för de beslut som fattas.

Vår uppfattning är att detta inte fungerar på ett korrekt sätt i kommunen.
Som exempel kan nämnas att handlingar allt för ofta läggs fram i samband

med sammanträdet, att ärenden som det inte finns underlag till tas upp i

plenum, att sammanträdestekniken i vissa fall är undermålig och att flera

föredragningar borde ha varit bättre. Särskilt illa har det varit i Vård- och
omsorgsnämnden och Skolnämnden.

Kommunen måste införa ett gemensamt system för hur ärenden hanteras,
hur föredragningar ska ske, hur handlingar ska distribueras; så att alla

kommunala nämnder har en likartad hantering av sammanträdet.

Presidier måste utbildas i sammanträdesteknik och samtliga ordföranden
och protokollssekreterare måste ha en likartad processordning samt

utformning av protokoll och de regelsystem som ingår(reservation,

protokollsanteckning etc.).



Från Socialdemokraterna föreslår vi att demokratiberedningen tar upp och

diskuterar detta ärende på nästa sammanträde.
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