Avdelningen för juridik inbjuder till

Utbildning för nyvalda politiker,
hösten och våren 2014 /2015
Avdelningen för juridik vid Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder – liksom tidigare
– utbildningar för nyvalda politiker i kommuner och landsting. Syftet med utbildningen är
att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och en
grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och landsting och
kan i viss mån anpassas efter lokala behov och önskemål. Av resursskäl ordnar vi gärna
utbildningar genom de regionala förbundens försorg. Utbildningarna kan dock även hållas
hos enskilda kommuner och landsting.
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Besök: Hornsgatan 20
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www.skl.se

Grundkurs (en dag)
Målgrupp: Nyvalda politiker i fullmäktige och nämnder i kommuner och landsting. Inga
förkunskaper krävs.
Innehåll:
1.

Den kommunala självstyrelsen
- Vad betyder den kommunala självstyrelsen i praktiken?

2.

Den kommunala kompetensen
- Något om vad kommunerna och landstingen får göra. EU-rätten och statsstödsreglerna.

3.

Kommunernas/landstingens organisation
- Fullmäktige, nämnder, revisorer, beredningar, utskott, överförmyndaren
- Kommunala företag, kommunalförbund, gemensam nämnd
- Kommunala entreprenader
- Nämndernas verksamhetsansvar

4.

De förtroendevalda
- Valbarhet
- Återkallelse av uppdrag
- Ekonomiska förmåner
- De förtroendevaldas initiativrätt
- Omröstning och beslut
- Reservationer
- Förhållandet förtroendevalda – tjänstemän
- Delegering av beslutanderätt

5.

Sammanträden
- Sammanträdeskungörelse till fullmäktige
- Kallelse till nämndsammanträde
- Utomståendes medverkan i sammanträden
- Ersättares tjänstgöring samt närvaro och yttranderätt
- Jäv
- Medborgarförslag
- Folkomröstning
- Nämnds initiativrätt i fullmäktige
- Beredningsplikt i fullmäktige
- Bordläggning och återremiss
- Motioner, interpellationer och frågor
- Protokollet

6.

Ekonomisk förvaltning och ansvarsprövning
- Budget, ansvarsfrihet och anmärkning

7.

Överklaganden
- Laglighetsprövning
- Förvaltningsbesvär

8.

Kort om offentlighetsprincipen
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Fördjupningskurs (en dag)
Målgrupp: Ordförande/presidier i fullmäktige och nämnder i kommuner och landsting.
Erfarenhet av uppdrag i fullmäktige eller nämnd är önskvärd.
Innehåll:
1.

Mer om den kommunala kompetensen
- Mer om vad kommunerna får göra. Vad säger speciallagstiftningen?

2.

Sammanträdesteknik med praktiska övningar
- Fullmäktiges arbetsformer
- Nämndernas arbetsformer
- Förberedelser inför sammanträdet
- Ordförandens roll
- Ledamöternas rättigheter
- Olika slag av yrkanden, formella och materiella
- Ordningen för att ställa proposition
- Yrkanden om återremiss och bordläggning
- Alternativ-/andrahandsyrkanden
- Godkännande av propositionsordningen
- Praktiska övningar

3.

Offentlighet, sekretess och yttrandefrihet
- Allmän handling
- Hemlig handling
- Meddelarfrihet och yttrandefrihet

4.

De viktigaste reglerna i förvaltningslagen
- Allmän serviceskyldighet
- Muntlig handläggning
- Dokumentation av uppgifter
- Parts rätt att få ta del av uppgifter
- Motivering av beslut
- Underrättelse om beslut
- Överklagande

5.

Den kommunala revisionen
- Revisorernas roll och ställning. Revisionsberättelsen

6.

Olika sorters ansvar
- Politiskt ansvar
- Revisionsansvar
- Straffansvar
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Medverkande
Som föredragshållare medverkar Lena Dalman, Helena Linde och Staffan Wikell, alla
förbundsjurister vid Sveriges Kommuner och Landsting. Utbildningarna kan emellertid
komma att ske även med andra föredragshållare. Kurserna ordnas med två föredragshållare.

Dokumentation
Som dokumentation används:


Kommunallagen, lagtexthäfte, 13 uppl. 2014, Sveriges Kommuner och Landsting och
SKL Kommentus



Kommunal vardagsjuridik, 12 uppl. 2014, Sveriges Kommuner och Landsting och
SKL Kommentus



Åhörarkopior på förekommande ppt-presentation som kopieras av beställaren.

Priser

Endagskurs (grund- eller fördjupningskurs)
35 000 kr exkl. moms
Två dagar i följd (grund- och fördjupningskurs)
45 000 kr exkl. moms
Två separata dagar
50 000 kr exkl. moms
Tillägg för deltagarantal över 50 personer
300 kr/person vid endagsutbildning
400 kr/person vid tvådagarsutbildning

Alla priser är för två föredragshållare inklusive reskostnader, logi och dokumentation,
men exklusive moms. Beställaren ordnar lokal.

Kontakt
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För ytterligare upplysningar, bokningar eller offerter vid särskilda önskemål, kontakta:
Lena Dalman, tfn: 08-452 79 73, e-post: lena.dalman@skl.se
Helena Linde, tfn: 08-452 79 76, e-post: helena.linde@skl.se
Staffan Wikell, tfn: 08-452 75 51, e-post: staffan.wikell@skl.se

