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Närvarande: 

 Camilla Westdahl 

 Daniel Jönsson 

 Magnus Nilsson 

 Miklos Liewehr 

 Tomas Carvonen 

 Mikael Torberntsson 

 Bertil Jönsson, kommunrevisionen, (p 5) 

 Sven Bolling, kommunrevisionen, (p 5) 

 Lars Eriksson, sakkunnig revisor E & Y, (p 5) 

 

Punkter vid mötet 

1. Föregående mötesanteckningar 
Gås igenom. Daniel Jönson meddelar att det i anteckningarna felaktigt anges att fram-

tidsberedningen redan i maj haft en första ”läsning” av rapporten i fullmäktige. Denna 

genomförde vid junimötet den 16/6. 

 

2. Gårdagens kommunfullmäktige (16/6) 
Intrycken från gårdagens kommunfullmäktige är positiva. Stämningen var bra och tonen god. 

Ganska mycket diskussion om jämställdhet under gårdagens KF. Tyvärr är det många av le-

damöterna som inte går upp i talarstolen, det är ofta samma personer som talar. Om vi skall 

bli Sveriges bästa KF är det nödvändigt att det blir fler aktiva ledamöter vid sammaträdena. 

Sveriges bästa kommunfullmäktige kräver också att kunskapsnivån hos ledamöterna är hög. 

Här finns en del att göra. Ett exempel på bristande kunskap är ett yrkande om att skattefinan-

siera VA-investeringar som ju skall bäras av VA-kollektivet självt.  Vi bör därför överväga att 

genomföra en utbildning i kommunal ekonomi efter sommaren för ledamöterna i fullmäktige. 

Det kunde vara lämpligt med en halvdag under hösten.  

 

Vi bör också genomföra en utbildning i kommunalkunskap för dem som har kommit till nya 

under mandatperioden. Utgångspunkten kan vara den presentation som Tommy Johansson 

genomförde för nyvalda under början av 2015. Den skulle lämpligen kunna genomföras från 
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klockan 15:00, före ett av kommunfullmäktiges sammanträden på kvällen.  Alla förtroende-

valda bjuds in men med fokus på nyvalda ledamöter.  

 

Föreslås också en utbildning i lagom tid före valet av personer som kan vara aktuella för upp-

drag efter valet. Matnyttigt kan då vara information om ansvarsförhållanden mellan fullmäk-

tige och nämnder, vilken roll och vilket uppdrag som utskott, beredningar etc. har. Utskotts-

ordförandena skulle kunna delta vid denna information.  Kontakta utskottens ordföringar 

kring detta. 

 

3. Kommunchefen informerar om aktuella årshjul etc. 
Kommunchefen presenterar revisorernas årsplanering, som tagits fram i samverkan mel-

lan Lars Eriksson E & Y och kommunchefen. Han informerar också om att det pågår ett 

arbete i kommunstyrelsen med att ta fram en liknande mandat- och årsplanering som den 

fullmäktiges planeringsberedning har. Tomas Carvonen håller idet arbetet. Planeringen  

för KS skall samordnas med planeringsberedningens och fullmäktiges planering.  

4. Möte med revisionen 

Revisorerna presenterar sin årsplanering (årshjul). Bestäms att ta fram en planering för att 

revisionen löpande i fullmäktige rapporterar från sin verksamhet/granskning; vad är på gång, 

vad granskar man nu, vilka risker ser man och vad innebär det för granskningsprocessen etc. 

Fyra sådana tillfällen per år kunde vara lagom. Bestämdes att Lars Eriksson och Tomas Car-

vonen tar fram en sådan planering. Samtidigt bör vi se över om detta skall tas in i fullmäktiges 

arbetsordning. 

 

Revisorerna går igenom sitt budgetäskande. Konstateras att det i tidigare presenterad lång-

tidsbudgeten är planerat för en högre kostnadsökning 2017 än 2016 och 2018, vilket av-

speglas i det presenterade äskandet. Arvoden till revisorerna finns inbakat i budgetäskandet. 

Det bör övervägas att lyfta ut arvodeskostnaden ur revisorernas budgetäskande, eftersom det 

är kostnader som i princip är opåverkbara och som beror av vilka som väljs till revisorsupp-

dragen; ålder yrke och inkomstbortfall i samband med uppdragets genomförande. 

 

Revisorerna arbetar för närvarande med sin riskanalys och vill efterhöra planeringsberedning-

ens syn på risker som bör ligga till grund för revisionsplanen. Risken för att de nyanlända som 

kommer till kommunen inte kommer in på arbetsmarknaden utan fastnar i bidragsberoende 

och utanförskap framhålls som väsentlig. Detta är en stor utmaning för kommunen inom ett 

område som till stora delar ligger utanför kommunens kontroll. De negativa effekterna av 

utanförskap och bidragsberoende är bland annat ökade sociala spänningar i lokalsamhället 

och kraftigt ökade kostnader för kommunen i form av socialbidrag.   

 

Attityder i skolan bland elever (och föräldrar) framhålls också som en risk för en negativ ut-

veckling.  Det upplevs att föräldrarna inte ställer tillräckligt höga krav på att barnen skall pre-

stera i skolan, de får ingen riktig matchning hemifrån. Detta avspeglas i elevernas egna attity-

der till skolarbetet. Andra attitydfrågor handlar om tilltal och förekomsten av bristande re-

spekt mellan elever och avsaknad av respekt för lärare och ”auktoriteter”.  Hur jobbar skolan 
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mot mobbning och vad händer i korridorerna och på sociala medier, har man kunskap om det? 

Och hur arbetar skolan med att höja elevernas motivation? Detta är väsentliga frågor som det 

är viktigt att få svar på. Hur dessa riskbedömningar sedan på ett lämpligt sätt kan utgöra un-

derlag för revisorernas granskning är däremot en särskild fråga. 

 

Bertil Jönsson efterlyser en bred diskussion i kommunen om attityderna i skolan för att syn-

liggöra problemen och för att finna sätt att arbeta med dem.  

 

Magnus Nilson efterlyser ett slags ställningstagande från kommunen genom vilket man ut-

trycker sitt stöd för läraren i rollen i skolan och i klassrummet och vilka värderingar som skall 

gälla för umgänget i skolan. 

5. Rapport från beredningar 

Inget att rapportera just nu. 

6. Överläggningar 

KF:s presidium har träffat ledningen för Sverigedemokraterna i kommunen (Mats Rosenqvist 

och Lennart Ekström) för att påtala problemet med att så få av SD:s ledamöter kommer på 

fullmäktigemötena. Inom partiet tycker man också att det är ett problem och har diskuterat det 

internt men det har inte lett till någon förändring. Fullmäktiges ordförande avser att ta kontakt 

med de av SD:s ledamöter som inte kommer till fullmäktiges möten och som inte har haft 

”laga förfall”.   

7. Demokratipolicy 

Förslaget till demokratipolicy har diskuterats vid överläggning mellan KF:s och KS presidier. 

Avsikten efter denna överläggning är att i policyn tydligare lyfta fram kommunens värde-

grund och partiernas överordnade roll vid t.ex. medborgardialog. Policyns skall också, efter 

sommaren, behandlas i förvaltningens ledningsgrupp varefter den åter tas upp i PPB.  

8. Framtida beredningsuppdrag 

Framtida beredningsuppdrag diskuteras. Följande områden nämns: 

 

- Arbetsmarknadsområdet är viktigt men frågan är vad som ytterligare kan göras på 

beredningsnivå för närvarande. Beredningen för Kunskap, Kompetens, och Arbete tog 

fram en programhandling för ett par år sedan. Kommunstyrelsen arbetar nu med flera 

olika arbetsmarknadsprojekt, bland annat för bättre samverkan mellan myndigheter 

och mellan myndigheter och andra aktörer. Kanske är det nu mer fråga om återrap-

portering och uppföljning av det arbete som sker på kommunstyrelsenivå och i för-

valtningen. 

 

- Aktualisering av översiktsplanen.  Översiktsplanen skall aktualiseras under 

mandatperioden. En beredning som ansvarig för detta arbete bör tillsättas. Arbetet bör 

starta under hösten 2016 eller början av 2017 för att hinnas med. En aktualisering av 
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ÖP:n kommer att kräva en hel del resurser av förvaltningen. En diskussion med kom-

munchefen om lämplig tidpunkt för genomförandet är nödvändig. 

 

- Folkhälsoprogram. 

 

- Attityder och ”ordning och reda” i skolan. En diskussion med ledorden respekt och 

hänsyn kan vara ett bra underlag för medborgardialog med ungdomar och för en mål-

diskussion inför nästa mandatperiod. 

 

 

 

Tomas Carvonen 

SPU 
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