2018-12-10

Politikerutbildningar år 2019
Omvalda och nyvalda politiker erbjuds fyra olika utbildningar i början av året.
Gruppledaren samlar in anmälningar från sitt parti och skickar dessa till
marianne.steene@vetlanda.se senast 24 januari.
Del 1: Förtroendemannautbildning för omvalda och nyvalda 31 januari kl 9:00-16:00
Del 2: Intern politikerutbildning 13 februari kl 13:00-16:30
Del 3: Intern politikerutbildning 26 februari kl 8:30-12:00
Del 4: Introduktionsutbildning läplatta och app för möteshantering ges vid två tillfällen:
antingen 20 mars kl 16:30-18:30 eller 2 april kl 16:30-18:30

Förtroendemannautbildning för omvalda och nyvalda
Kursen hålls den 31 januari kl 09:00-16:00 i KF-salen
Utbildare är Jan Turvall, lektor och expert på kommunal förvaltning och rätt: Jan har
undervisat i mer än 45 år vid Göteborgs universitet där han också har varit studierektor i
30 år. Han har specialistkunskaper inom främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och
offentlighet/sekretess. Förbered er gärna med frågor inför utbildningstillfället. OBS! Ta
med mobil eller surfplatta för att kunna läsa lagtext.
Ur innehållet:
• Kommunala kompetensen
• Kommunal organisation
• Kommunala befogenheter
• Vilka regler gäller för förtroendevalda?
• Uppgifter för nämnder och förvaltningar
• Rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda – vem gör vad?
• Regler för kommundirektörer och delegationsbeslut
• Struktur
• Nyheter i nya kommunallagen
• Förslag som EJ genomförts
• Styrelsens roll
• Fullmäktiges roll
• Delegation
• Vad kan prövas? Av vem? I vilka instanser? Och när?
• Offentlighet och sekretess – vad gäller?
• Inkomna och upprättade handlingar – allmänna och/eller offentliga?
• Vad är mitt ansvar som politiker?
• Hur utövar jag mitt uppdrag och styr den verksamhet jag ansvarar för?
• Vilka är mina rättigheter och skyldigheter som politiker?

•
•
•
•
•
•

Krav på serviceskyldighet
Tydligare motivering av beslut
Snabbare underrättelse om beslut
Myndighetens utredningsansvar
Dröjsmålstalan – nytt institut
Rättelse – myndigheters möjligheter/skyldigheter att ompröva och ändra sina
egna beslut

Program för Vetlanda kommuns interna politikerutbildning 2019
Program samt utbildare är preliminärt.

Program för del 2

Datum: 13 februari, kl 13:00-16:30
Lokal: KF-salen
13:00-13:05
Kommunalrådet hälsar välkomna
13:05-14:00
Politisk organisation och politikerrollen
Förvaltningsorganisation
Fullmäktiges roll
14:00-15:50
Ekonomistyrning och budgetprocess
Mål, visioner, kommunrevision och målstyrning
Inklusive kaffepaus
15:50-16:30
Arvodesreglementet

Henrik Tvarnö
Henrik Tvarnö och
Magnus Färjhage
Magnus Färjhage,
Andreas Eliasson och
Maria Gromer
Laszlo Pállfy

Program för del 3

Datum: 26 februari, kl 08:30-12:00
Lokal: KF-salen
08:30-09:45
Vetlanda Stadshus AB, Witalabostäder AB,
Njudung Energi, Höglandets
Räddningstjänstförbund, Höglandets IT,
Regionförbundet och andra samarbetsformer
09:45-10:00
Kaffe
10:00-11:00
Vetlanda kommun – en attraktiv arbetsgivare.
Personalpolitik, samverkansavtal, pågående
utvecklingsprojekt.
11:00-12:00
Informationskanaler; Hemsida, intranet, kris,
media, varumärket Vetlanda.
Mail, diarie, rutin för tillträde till
Stadshuset/Merkurius samt synpunkt Vetlanda.

Henrik Tvarnö och
Magnus Färjhage

Laszlo Pállfy

Personal från
Kommunikation och
Medborgarservice

Program Introduktionsutbildning läsplatta och app för
möteshantering
Program för del 4

Datum: välj ett av dessa tillfällen antingen 20 mars eller 2 april kl 16:30-18:30
Lokal: KF-salen
16:30-18:30
Utdelning samt genomgång av
Ulrika Svensson och Andreas
läsplattor. Genomgång av appen
Karlsson
Netpublicator som används för digital
möteshantering.

