
Ytterligare lärdomar 

Arbetet är lång~iktigt och kräver uthållighet 
A.tr integrera jämställdher i etc budgerförfarande enlige modell för ett gender budgeting-arhere 

är etc långsiktigt arbete. När målet om jämställdhetsintegrering är nått och offentliga budget

ars konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar och för jämsrälldheten lokalt och i 

samhället kontinuerligt och självklart synliggörs bör arbetet ändå fortsätta. Detta för att följa 

utvecklingen och kvalitetssäkra verksamheter ur jämställdhets- och genusperspektiv. Här kan 

korta poliriska mandatperioder utgöra hinder for långsiktighet. 

Det är komplext och intressant 
Erfarenheten efter knappt ett års projekt är att arbetet med att jämställdhetsintegrera budget

processen är omfattade och svårt men samtidige intressant. Det breda analyriska perspektiv som 

ingå!: i ett gender budgeting-arbete bidrar inte minst till detta. Man behöver vara påläst om 

samhället och dess utveckling. Samtidigt berörs man som man eller kvinna och deltagare av der 

som synas och diskuteras vilket sannolikt bidrar till att göra arbetet intressant. 

En mångfald av kompetenser behöver samlas i gemensamrna forum for diskussioner. I der här 

projektet har planerare, ekonorner och ibland chefer deltagit och samtliga har före projektstart 

fått en grundläggande utbildning i jämställdhet och genuskunskap. Genom planerarna och 

ekonomerna finns utredningskompetensen och de chefer som deltagit har stått for mandatet i 

arbetet och den vidare integrationen på arbetsplatsen. När arbetet successivt utvecklas i dessa 

kommunala organisationer ser jag ett behov ~v att skapa en organisation for arbetet som syste

matiskt in~olverai även verksamhetsexperter och genusexperter. 

Jämställdhet oftare på agendan nu 
En ofta forekommande bieffekt av projektarbetet tycks vara att jämställdhersfrågor oftare 

dryftas vid fikabord och a'rbetsmöten. Deltagare berättar vidare att frågan oftare hanteras mer 

professionellt och mindre raljerande. Jämställdhetstemat har i dagens samhälle en större plats 

i media och forskning än för några decennier sedan, vilket är en källa till både kunskap men 

fungerar också som bränsle till diskussioner och initiativ i arbetslivet. 

Man stöter på motstånd 
Det hade varit överraskande om inga tendenser till motstånd mot projektet hade märkts. Allt foränd

ringsarbere mörer motstånd. "Man ve r vad man har n~ en inte vad man f'ar". Osäkerhet och rädsla in

för vad förändringen innebär kan bidra till olika former av motstånd.40 Inom projektet forekonuner 

både passivt och aktivt motstånd.41 Deltagama har beskrivit att t ex ingen fuigar efter deras arbete, de 

glöms helt enkelt bort. Andra har nåtts av ned~derande kommentarer om projektet "vad ska det där 

vara bra for?". I andra fall har det visat sig svårt att la fTåm uppgifter trots att dessa finns och också 

svårt att få till mötesrider. Frånvaro vid de olika momenten· inom projektet kan i vissa fall. ha med 

motstånd att göra. Hur "man prioriterar utgår från grundantaganden, normer och värderingar .. 

Glapp mellan förväntningar och möjliga resultat 

I rapporten har konstarerats att arbetet med att jämställdhersintegrera budgetprocessen och 

arbeta med gender budgeting är ett komplext, omfattande, långsiktigt arbete som stöter på 

visst motstånd. Inom projektet ~ar vi tampats med uttryck för höga forväntningar i relation till 

vad som är möjligt åstadkomma urifrån givna förutsättningar och begränsad rid. Detta glapp 

meUan förväntningar och möjliga resultat kan forhoppningsvis motverkas av ökad kunskap och 

vunnen erfarenhet hos fler i organisacionerna. 

40. AMo Wo hl m A 2008 

41. ingr!d P"ll'oCO.I 1997 
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Rapportens fortsatta upplägg 
Rapporten faresätter nedan med de spännande redovisningarna av deltagarnas kartläggnings- och 

analysarbete inom ramen för projekcer. Först ut är två serviceverksamhecer; Kultur- och fritids

forvaleningen i Askersunds kommun och kultur-· och fritidsfi;irvaltningen i Örebro kommun. 

I Askersund var anslaget ti.l.l en början brett inom förvaltningen och en he.l del resultat korn fram 

som presenteras inledningsvis i deras dokuJJ1entation. Därefter görs en fördjupad analys i 

Musikskolms verksamhet. I Örebro kommun har två fritidsgårdar vari~ i fokus för kartläggningen 

som handlar om hur flickor och pojkar kornmit att använda material som köpts in under en viss 

period. Därefter följer rapporten från Karlskoga kom mun, Såmhäl.lsbyggnadsförvalll1ingen, ·som 

korn att studera en del i förvaltningens investeringsbudget. Genom att intervjua personer med 

koppling till investeringsbudgeten kom många frågor_ att synliggöras och diskuteras. 

De därpå följande fem kartläggningarna och an_alyserna behandlar behovsprövade verksamheter. 

Den första är Örebro kornmun och skolförvaltningen. Deltagarna där har granskat hur de sam

ordnade särskilda stödåtgärderna inom grundskolan i Skolnärnnd sydväst fårdelas mellan flickor 

och pojkar. Efter detta rapporterar Örebro kommun, socialförvaltningen, om sitt arbete med 

syfte att synliggöra skillnader och likhe~er mellan flickor och pojkar när dec gäller olika former 

av placeringar samt grmska resursfördelningen mellan könen avseende institutionsplaceringar av 

unga. Hos Övcrförmyndarkansliet i Örebro kommtm pågår r~dan ett arbec~ ror att nå en likvärdig 

handläggning. Inom projektet tog mm sig an frågan om arvodering av scällförecrädare i ett 

genusperspektiv. Nästa rapport är från deltagargcuppen från Vård- och omsorgsförvaltningen i 

Örebro kommun. De har kartlagt skillnader i hjälp till äldre kvinnor och m än avseende beviljad 

och utförd tid och diskuterar sina resultat i ett s.k. intersektionelit perspektiv. Sist ut är Örebro 

läns landsting, Karlskoga lasarett som utrett diabetessjukvården ur ett jänmälldhetsperspekciv. 

Avs lutning 
Som nämndes inledningsvis överlämnar vi ett första bidrag till att utveckla metoder och strate

gier för att jämställdhetsintegrera budgetP-rocessen i kommunala och lmdstingskommuna.la 

organisationer. Alla de gemensarnma erfarenheter som gjorts har kommit till användning i 
planeringen av det motsvarande projekt som kommer att bedrivas år 2.013. 

Deltagarna har gjort egna erfarenheter och lärdomar som forhoppningsvis tas tillvara i deras 

organisationer för framtida arbete. Denna grupp av pionjärer kan fungera som erfarenhetskällor 

och bollplank till de nyrekryterade deltagarna inför årets projektarbete. · 

q_~ 
jÄ/V.STÄllDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS l KOWiiUNER OCH lANDSTING 
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~Tingsryds 
\;!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

(Jd;i;7 

Au§ 345 Dnr 2014/22 101 

Svar på motion om arbetsldäder för förskolans och 
skolbarnsomsorgens personal 

Göran Mård (V) har lämnat in en motion om att personal inom forskolan och 
skolbarnsomsorgen ska få arbetskläder. Kommunstyrelsen remitterade 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 77, 2014-08-27 att ställa sig 
positiv till inköp av arbetsjacka till personalen på Tingsryds kommuns 
förskolor, fritidshem och forskoleklasser samt att lämna föreslaget yttrande, 
bilaga l, till konununfulhnäktige som svar på remiss. 

Beslutsunderlag 
B am- och utbildningsnämnden § 77, 2014-08-27 
Motion om arbetskläder för forskolans och skolbarnsomsorgens personal 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att betrakta motionen som bifallen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens beslut. 

13 
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Bilaga Ks Au § 346 2014-10-06 

~ringsryds 
\'.::)kommun 

SAl~TRÄDESPROTOKOLL 13(17) 

. Bam- och utbildningsnämnden 2014-08-27 

Justerande 

l 

BUN § 77 Dnr 2014/23 041 

Presentation av undersökningsresultatet rörande arbetsldäder för 
förskolans och skolbarnomsorgens personal 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-05-19, BUN §52, att· 
återremittera ärendet laing motion angående arbetskläder för förskolans och 
skolbarnomsorgens personal till barn- och utbildningsförvaltillngen. Barn
och utbildningsnämnden ville att barn- och utbildningsförvaltningen s.ku1le 
genomföra en undersökning om önskan av inköp av gemensamma 
arbetskläder för uteverksamhet (ytterkläder) bland personal på förskolor och 
fritidshem. Undersökningen skulle omfatta både byxa och jacka. 

Undersökningen är genomförd och planeringsledare Mats Ingolf presenterar 
resultatet. 

Föreligger förslag till svar på motion om: Arbetskläder för förskolans och 
skolbarnomsorgens personal, bilaga l . 

NIBL-information har ägt rum den 21 augusti 2014. 

Brun- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till inköp av arbetsjacka till personalen på 
Tings1yds kommuns förskolor, fritidshem och förskaleklasser samt 

att lämna föreslaget yttrande, bilaga l, till kommunfullmäktige. 

Exp: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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bilaga l BUN § 77 2014-08-~7 

Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Mats lngolf 
0477 444 02 2014-08-27 

Yttrandd över motion angående arbetskläder för förskolans ochfritidshemmens personal 

Vänsterpartiet genom Göran Mård yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden skall er
bjuda arbetskläder för sin personal inom förskola och fritidshem. . 
Undertecknad har tagit fram ett kostnadsförslag som :innebär att inköp av kläder för att· 
användas både inolnhus och 1,1tomhus skulle kosta ca 600 000 kr. Enligt prisuppgifter 
kostar ·ett inneställ ca l 000 kr. En ytterjacka· ca. 800 kr och ett par ~ermobyxor ca. 800 
kr. Kläderna byts ut vart tredje år. . 
Någon ekonomi för ·detta :6nns inte i Barn- och utbildningens ·ramar för varken 2014 
eller 2015 års budget. · 
Man kan också tänka på olika alternativ och det som här presenteras är att göra inköp av 
j ack a· med löstagbart foder. Detta medför en kostnad på 18 5 000 kr om man gör inköp 
till samtliga samtidigt. F ör att göra kostnaden mer överkomlig kan man fördela inköpen 
under tre år, samma tid som den beräknade livslängden, och då hamna på en inköps
summa på 60 000 kr per år. Detta :innebär CJ.tt vi kommer att ha några jackor på varje 
förskola och fritidshem som personalen kan använda vid utevistelse. Jackorna kommer 
inte att bli personliga utan kommer att finnas till hands för den personal som är ute med 
.barngruppen. När inköp till samtlig personal skett, efter tre år, finns möjlighet att vid 
utbyte av jackor göra de till personliga. . 
En förfrågån till personalen, hur de ser på j'ackor eller termobyxor för utlåning, har ge
nomförts. Vi fick in 107 svar. Av dessa svarar 86 personer att de är in-qesserade av att 
det köps in kläder för utlåning och huvuddelen säger att det är en jacka man är intresse
rad av. 

R- och utbildningsförvaltningen 

o ;./h . .--r-----
Mats Ingolf 
Planeringsledare 

Fö~slag till yttrande . 
Barn- och utbildningsnämnden ~äller sig positiva till inköp av arbetsjacka till persona

. len på Tillgsryd~ kommuns förskolor, fritidshem och förskaleklasser 

postad~!=!SS 
Box 88 
362· 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan'12 
Tingsryd . . 

telefon · 
.0477 441 oo (vx} 

f ax 
·(}477 444 09 

e7post/hemsiga · . 
barn.utbilaning@tingsi)'d.s.e 
wwW .tingsry.(f.s,e 
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Tingsryds kommuns Kommunfullmäktige 2014-01-20 

:<0:~.-,_f (;L/~ol y 
' 1/iVGSJiy~UN 

2014 :·Dl: 2 0 

Dnr 2014 '1..?... ( 0( 

Motion ang arbetskläder för förskolans och 
~~ J" 1Vjo2o;y 

skolbarnomsorgens personal 

Personalen inom förskolan och skolbarnomsorgen sliter enormt mycket 
på sina privata kläder inom sitt yrke, man får bl. a färg på dem, sliter på 
dem när man är på golvet m. m. 

Vi inom Vänsterpartiet anser att det är en jämställdhetsfråga att även 
personal inom denna yrkeskår ska få arbetskläder och att man inte ska 
bekosta dessa själva utan att kommunen ska bistå till viss del med 
sommar-vinterkläder (inom manliga yrken som t. ex vaktmästare, 
renhållning os. v är det en självklarhet att få arbetskläder.) 

Vänsterpartiet yrkar på att 

Bu n får i uppdrag att ta fram arbetskläder till sin personal in o ni 
förskola/skolbarnomsorg. 

~~d: .................................. .. . ................. . 

Göran Mård, kommunfullm.ledamot Tingsryds kommun 

l 
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Ärende 9 

Betänkande om privat 

införsel av 

alkoholdrycker 
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~ Tingst-yds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 341 Dnr 2014/403 705 

Betänkande, Privat införsel av alkoholdrycker 

Socialnämnden har yttrat sig över ett betänkande från socialdepartementet 
som gäller förändrade regler för privat införsel av alkohol (SOU 2014:58). 

Utredningens arbete har inriktats på att tydligare reglera gränserna för vilka 
åtgärder som ska vara tillåtna vid e-handel och hemleverans av 
alkoholdrycker till svenska konsumenter. Syftet med de föreslagna 
förändringarna är att säkerställa att reglerna för privatinförsel av 
alkoholdrycker ska framstå som konsekventa i förhållande till den svenska 
alkoholpolitiken och inte går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta syfte med ED-rätten. Nämnden tillstyrker de förslag som betänkandet 
för fram. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 224, 2014-09-23 
Betåkande över privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anta socialnämndens yttrande som sitt eget och översända det till 
socialdepartementet. 

9 
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Bilaga Ks Au § 342 2014-10-06 

TINGSRYDS KOMMUN 

o2otLfjvo3 7--v 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-09-23 

SN § 224 2014/279 SN 705 

Remiss, Betänk~nde, Privat införsel av alkohohlrycker (SOU 
2014:58) 

15 

Tingsryds kommun har av socialdepattementet utsetts som 
remissinstans när det gäller betänkande av utredningen Privat injtJrse/ 
av allwholdiycker. Utredningens arbete har imiktats på att tydligare 
reglera gränserna för vilka åtgärder som ska vm·a tillåtna vid c-handel 
och hemleverans av alkaholdtycker till svenska konsumenter. Syftet 
med de fårändringar som utredningen fåreslår är genomgående att 
säkerställa att reg1ema får privatinfdrsel av alkaholdtycker ska framstå 
som konsekventa i förhållande till den svenska alkoholpolitiken och 
inte gåt' längre än vad som är nödvändigt fdr att uppnå detta syfte med 
hänsya till BU-rätten. 

Socialnämnden har i remiss 2014-08-13 från konummstyrelsen beretts 
tillflille att yttra sig senast 2014-09-29. Remissvaren ska ha kornmit in 
till Socialdepmtementet senast den31 oktober 2014. 

Föreligger fårvattningen förslag till yttrande. 

Socialnämnden beslutar 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt fårslag i tjänsteskrivelse. 

Exp: 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 

l Utdragsbestyrkande 
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2 o l If, fl L/ lf 

r.lTingsryds 
'\!!:) l~ornmun 

Socialförvaltningen 

Carina Petersson 
Utredningssekreterare 
0477 443 19 
carina.oetersson@linosrvd.se 

2014~09-09 

Till 
Socialnämnden 

Re1niss, Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) 
dnr:S2014/5406/FST 

Baltgrund 
Tingsryds kommun har av socialdepal'tementet utsetts som remissinstans när det gäller 
betänkande av utredningen Privat införsel av alkoholdTycker. Utredningens arbete har 
imilctats på att tydligare reglera gränserna för vilka åtgärder som ska vara tillåtna vid e
handel och hemleverans av alkoholdrycker till svenska konsumenter. Syftet med de för
ändringar som utredningen föreslår är genomgående att säkerställa att reglerna for pri
vatinförsel av alkoholdrycker ska framstå som konsekventa i förhållande till den 
svenska alkoholpolitiken och inte går längre än vad som är nödvändigtför att uppnå 
detta syfte med hänsyn till BU-rätten. 

Socialnämnden har i remiss 20 14-08~ 13 från kommunstyrelsen beretts tillfåll e att yttra 
sig senast 2014-09-29. Remissvaren ska ha kanunit in till Socialdepartementet senast 
den 31 oktober 2014. 

Utredningen Privat införsel av alkoholdrycker 
Utredningens övergripande uppdrag var .att bedöma dels vilka typer av åtgärder vid e
handel och hemleverans av alkoholdrycker som är tillåtna respelctive otillåtna idag, dels 
vilka sådana åtgärder som, med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de för
plilctclser som följer av BU-medlemskapet, bör vara tillåtna respektive otillåtna. 

Utredningens överväganden och förslag 
Tingsryds kommun yttrar sig enelast över utredningensforslag och inte om utredningens 
bedönmingar. 

8.3 Ett förtydligat undantag för privatinförsel 

Utreduiugens förslag: 
En enskild person som fyllt 20 år som förvärvat spritd!Jicker, vin, starköl eller andra 
jästa alkohold1ycker utanför Sverigefår själv eller genom säljarensförsorgfora in 
dessafrån ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom transport 
som anordnats av en av sälj'aren oberoende yrkesmässig eller privat transportör, allt 
underflirutsättning att d1yckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familj's per~ 
sonliga bruk 

VCt5 /l-~ 

1 (3) 

Tingsryds kommun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

e-posUhemslda 
socialtjansten@ti ng s ryd .se 
www.tlngsryd.se 
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Det ska varaförbjudet att i kommersiellt syftefrämja sådan införsel som avses ovan, 
med undantagfrån sådana tmnsporter som avses i stadgandet. Utan hinder av främ
jandeforbudet får säljaren vidta marknadsföringsåtgarder i enlighet med svensk lag
stiftning. 

De skattemässiga regler som gäller vid privatinförsel ska lyftas fram på ett tydligare 
sätt genom en ufflycklig hänvisning i alkohollagen 

Kommentar, Tingsry<ls lwmmuu: 
Vi tillstyrker förslaget. 

8.4 Särskilda villkor vid hemleverans av aUcoholdryclc.cr 

Utred u iugeus förslag: 

2(3) 

Alkaholdlycker som fors in i landet genom privatinförsel får endast levereras till den 
enskildes privata adress under tider eld motsvarande (l!ycker tillhandahålls av System
bolaget, genom försttljningsställen eller vid hemleveranser. 

Kommentar, Tingsryds kommun: 
Vi tillstyrker förslaget. 

8.5 straffsanktioner 

Utred n inge11s förslag: 
Den som uppsåtligen eller av oaldsamhet i kommersiellt syfte ji·ämjar privatinforsel av 
alkoholdJycker ska kunna dömas för olovligt kommersiellt främjande av alkoholinförsel 
till böter ellerfängelse i högst sex månader. 

Kommentar, Tingsryds lmuunun: 
Vi tillstyrker förslaget. 

l 0.1 Ikraftträdande 

Utreduiugeus förslag: 
Andringarna ska träda i kraft den l april 2015. 

Kommentat·, Tingsryds komrmm: 
Vi tillstyrker förslaget. 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
S. Storgatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 194 02 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2014-09-09 3(3) 

Förslag till beslut: 
Att socialnämnd avger yttrande till kommunstyrelsen enligt ftirslag i tjänsteskl'ivelse. 

Carma Petersson 
Utredningssekreterare 

Tlngsryds lwmmun 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. s targatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 194 02 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Svar på revisionens 

granskning av kallelser 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 

Justeran e 

Au§ 342 Dnr 2014/355 007 

Granskningsrapport kallelser och protolwll 

Revisionen har genomfört en granskning av kallelser och protokoll. 

Tf. kanslichef Jörgen Wijk anger i yttrande att i och genom 
nämndsekreterargruppen pågår ett förbättringsarbete som bedöms lösa många 
av de frågor och bedömningar som revisionen lyft fram. Nya mallar för 
tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll tas fram som kommer att tas i bruk i 
januari 2015. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att 
köpas in under 20 15. Ett arbete för att förenkla språket (klars p råksarbete) i 
tjänsteskrivelser och protokoll bör också intensifieras de kolllinande åren för 
att medborgarna lättare ska få tillgång till de kommunala besluten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse tf. kanslichef Jörgen Wijk, 2014-09-23 med tillhörande bilagor 
Revisionens granskning av kallelser och protokoll 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 

att anta den tillförordnade kanslichefens skrivelse med tillhörande bilagor 
som sitt eget yttrande samt översända det som svar till revisionen. 

JO 
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Bilaga Ks Au § 343 2014-10-06 

r.ITingsryds 
\;!!:) kommun 

l<ommunlednings-
förvaltningen 2014-09-23 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

Dm 2014/355 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag till svar på revisionens granskningsrapport gällande kallelser och 
protokoll 

Inledning 
Revisionen har genomfört en granskning av granskning av kallelser och protokoll. I den 
fitms revisionella bedömningar som rör enskilda nänmders förehavanden, men också 
kommunövergripande synpunkter. I detta förslag till yttrande finns svar som rör alla 
nämnder och styrelser, medan nämndsspecifika bedömningar från revisionen bemöts i 
de bilagor som följer yttrandet. 

Yttrande 
Enligt både konmmnallagen (5 kap, § 57) och Tingst-yds konmums reglemente (§§ 28-
29) för styrelser och nänmder är ordförande i styrelsen eller nämnden den som har det 
beslutanderätt över kallelser och protokoll. De tjänstemän som är huvudansvariga för 
revisionens granskningsonll'åde är sekreterare i nämnder och styrelser. I Tingsryds 
kommun samlas dessa i den s.k. nänmclsekreterargruppen som vanligen träffas 4-5 
gånger per år för en kontinuerlig översyn och förbättring av hela proeecluren kring 
kommunens sammanträden i styrelser och nämnder. Alla de sekreterare som har ansvar 
i de nänmder som nu granskas har under 2014 gått gedigna påbyggnadsutbildningar 
medlandets ledande sakkunniga inom området. Kunskap därifrån tas med i det utveckl
ingsarbete som nu pågår. 

Nämnclsekreterargruppen ställer uneler hösten 2014 samman en ny mall för protokoll, 
vilken ska gälla för samtliga nänmder från och med den nya mandatperiodens inledning 
den l januari 2015. I och med att mallen tas i bruk blir struktur och rubriksättning i pro
tokollen densamma i nänmder och styrelser. Förslaget i1mebär även att Tingst-yds kom
muns nämnder ansluter sig till det många myndigheter (även kommuner) numera an
vänder sig utav: beslutselelen läggs främst i protokollet. Mallen kanuner att läggas fram 
för beslut i centrala chefsgruppen (CCG) innan årsskiftet 2014/2015. 

Likaså kommer nämndsekreterargruppen föra fram förslag till ny mall för tjänsteskri
velser som ska bö1ja gälla från sanm1a datum som ovan. Fokus kommer bland mmat 
ligga på att alla tjänstemän behöver författa en sammanfattning i sin tjänsteskrivelse. 
Den ska sedan oredigerad kmma lyftas rakt in i protokollstexten under rubriken "sam
manfattning av ärendet". 

En av revisenens frågor är om Tingsryds kommuns protokoll är tillräckligt informativa 
och lättförståeliga för utomstående läsare. 
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I de mallar som nu utformas eftersträvas ett enkelt och direkt språk. För att nå till ett 
enklare språkbruk krävs också ett långsiktigt arbete tillsammans med de många tjänste
män som skriver yttranden till nämnder och styrelser. En tänkbar åtgärd är att förvalt
ningschefen utser någon eller några på förvaltningen med ett särskilt ansvar att vara stöd 
for tjänstemännen i utformningen av och formuleringar i tjänsteskrivelser. Det kan 
också nämnas att det finns goda hjälpmedel i detta arbete. Bland annat har regerings
kansliet utformat en svart lista för de svåra ord som inte bör förekomma i myndighets
texter. Flera kommuner har tagit fram råd får klarspråk och läsbarhetsindex (LIX) kan 
användas for att se över kommunens texter innan publicering. I nämndsekreterargrupp
en och samordningsgruppen har dessa verktyg använts. 

Ett särskilt fokus bör läggas på elen trio som är navet i nämndernas beslutshantering: 
ordförande, förvaltningschefen och sekreteraren. Vid den utbildning av de förtroende
valda som genomförs i böljan av januari 2015 inbjuds också förvaltningschefer och sek
reterare. Hur deras samarbete kan utvecklas kommer att bli ett av de teman som behand
las. Eftersom flera nya mallar tas i bruk under 20 15 är det också angeläget med kortare 
utbildningar för både förtroendevalda och tjänstemänunder året. Förslagsvis kan 
nämndsekreterargruppen samordna och genomföra dessa. Det är bra att ha en rutin lik
nande den som finns för 01mådet (Rutin för post- och ärendehantering), men ännu bättre 
att dokumentet levandegörs i det dagliga arbetet och i dialog mellan de berörda. 

Ett planerat införande av dokument- och ärendehanteringssystem kanuner också i hög 
grad påverka hela elen kommunala nämnclsadministrationen. Konkurrensverkets gransk
ning av ett erbjudande om uppgradering av det befintliga systemet har tillsanunans med 
en pågående upphandling av serverutrymme försenat detta införande. När väl det nya 
systemet är infört fitms en mycket stor forbättringspotential i allt som har med kallelser, 
protokoll och tjänsteskrivelser att göra. 

Specifilm synpunkter på protolwll från kommunstyrelsen 
Rubriksättningen har ändrats vid ingången av år 2014 så att elen är konsekvent i sin ut
fornming. Likaså har yrkande om bordläggning och återremiss tydligt tagits upp proto
kollen då dessa förekommit. 

Sammanfattning svar på revisions granskning av Imllelser och protokoll 
I och genom nämnclsekreterargruppen pågår ett förbättringsarbete som i mycket bedöms 
lösa de frågor och bedönmingar som revisionenlyft fram. Nya mallar for tjänsteskrivel
ser, kallelser och protokoll tas fram som konm1er att tas i bruk i januari 2015. Ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem kanuner att köpas in uneler 2015. Ett arbete för 
att förenkla språket (klarspråksarbete) i tjänsteskrivelser och protokoll bör också inten
sifieras de kommande åren för att medborgarna lättare ska få tillgång till de kommunala 
besluten. 

2014-09-23 

T~ 
r*nWijk 

kJagor: 
Yttrande förvaltningsjurist Anna Arviclsson, 2014-08-18 
Yttrande nämndsadministratör Renate Tschap, 2014-08-13 
Yttrande fritidschefKenth Andersson, 2014-08-05 
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Yttrande nämndsadministratör Elisabet Ekberg, 2014-09-1 O 

Protokollet expedieras till: 
Tingsryds kommuns revisorer 
Samtliga nämnder och styrelser 

Tingsryds kommun 
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besöksadress 
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r.lTingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anna Arvidsson 
0477-44 230 

anna.arvidsson@tingsryd.se 

Granskning av lm1lelser och protolwll 

BAKGRUND 

2014-08-18 
Dnr: 2014-0914-200/2 

KOMMUNENs REVISORER 

Tingstyds kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra rubri
cerad granskning. Remisstiden sattes till 19 september 2014, men har för
längts till 31 oktober. 

ÄRENDE 

Yttrande ges är i de delar som är specifika för samhällsbyggnadsnänmden. 

YTIRANDE 

Budgetuppföljning 
I rapporten står det: "Vi anser att en nänmds budgetuppföljning bör vara ett 
eget ärende på dagordningen. Vid behandlingen av budgetuppföljningen 
bedömer vi att nämndens ekonomiska läge bör framgå av protokollsparagra
fen". 

Kommentar: 
Budget11ppföljning har länge varit ett eget ärende. Rubrikerna är: Månads
rapport, delårsrapport och bokslut år XXXX. Rapporterna ligger med som 
bilagda handlingar i protokollet. 

Från augusti 2014 skrivs nämndens ekonomiska läge även ut i protokollspa
rag:rafen. 

Kallelser- utformning och beslutsunderlag 
I rapporten står det: "Vi bedömer dock att det är för stor variation vad gäller 
sanm1anfattningar och bakgrundsbeskrivningar samt kostnadsberäkningar 
och förväntade effekter". 

Konunentar: 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är synnerligen komplex. Förvalt
ningen består av nio avdelningar: Stab, kost, städ, bygg- och miljö, gator, 
renhållning, park, V A och fastighet. En del verksamheter har ärenden till 
vmje utskott/nänmd medan vissa har det mycket sporadiskt. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-08-18 

Verksamhetens komplexitet och tidsintervallerna för de olika verksamheter
na torde göra det rimligt att det films en variation vad gäller sammanfatt
rungar och bakgrundsbeskrivningar. 

Målsättningen ska dock givetvis vara att så långt det är möjligt och rimligt 
skriva enligt beslutade mallar. 

Kostnadsberäkningar och förväntade effekter behöver uppmärksanunas i 
högre grad. 

Publicering av protokoll på hemsidan. 
I rapporten står det: Enligt vår bedönming är det en brist utifrån ett tillgäng
lighets- och medborgarperspektiv att det inte är möjligt att ta del av SBN's 
protokoll på hemsidan. Vi anser att SBN snarast bör undersöka möjligheten 
att publicera sina protokoll. 

Kommentar: 
Enligt nu gällande "Rutiner för post- och ärendehantering" i Tingsryds 
konunun" (fastställdes av nämndsekreterargruppen 2008-05-22, redaktion
ella ändringar har gjorts senare) var dåvarande miljö- och byggnämndens 
protokoll undantagna publicering. Anledningen var att dessa protokoll inne
håller så många personuppgifter att det bli omöjligt att rensa ut vad som är 
offentligt. 

Samhällsbyggnadsnänmdens protokoll innehåller ärenden av varierande 
slag. Det är en hel del myndighetsärenden mot enskild, som tidigare låg 
under miljö- och byggnämnden, men även många av allmän konununal ka
raktär. Dessa senare är lämpliga att publicera. 

Samhällsbyggnadsnänmdens protokoll publiceras från augusti 2014 på 
kommunens hemsida. Alla myndighetsärenden mot enskild är bortplockade. 
Samtliga ärenden, utan personuppgifter, står dock upptagna i protokollets 
i1mehållsförteckniug. Det är alltså lätt att härleda de myndighetsärenden 
som varit uppe på nämndens sammanträde. 

Jävsnänmclens protokoll publiceras på hemsiclan från augusti 2014. 

Publicering av Jmllelscr på hemsidan. 
I rapporten står det: "Vidare bedömer vi att samtliga nänmder bör efter
sträva att publicera kallelser med bilagda handlingar för att ytterligare öka 
tillgängligheten ur ett medborgarperspektiv" 

Målsättningen är att även publicera samhällsbyggnadsnämndens kallelser 
med bilagda handlingar på hemsidan. Ä ven här tas då myndighetsärenden 
mot enskild bort. 
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Samhällsbyggnadsföi"Valtningen 2014-08-18 

Målsättningen är även att publiceras jävsnämnds kallelser med bilagda 
handlingar på hemsidan. 

STABEN 

Anna Arvidsson 
Förvaltningsjurist 
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Socialförvaltningen 

Rena te Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@llngsryd.se 

Granskning av kallelser och protokoll 

Bakgrund 

2014-08-13 

Utkast till nämndsekreteraregruppen 

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nänmdernas kallelser och 
protokoll. Frågeställningen har varit humvida styrelsens och nämndernas kallelser och 
protokoll är ändamålsenligt utformade utifrån kraven i kommunallagen och Ia·av att vara 
bra underlag till be8Iutsfattande. 

Aktuellt 
Föreligger revisorers granskningsrapport med följande syppunlcter avseende social
nämndens kallelser och protokoll: 
• Vid granskning av socialnämndens protokollkonstateras att den ekonomiska uppfolj
ningen alltid redovisas under den stående punlcten ,Infonnationsärenden". Det fi.·amgår 
ingen ytterligare information om den ekonomiska uppföljningen än att den redovisas. 

Vått svar: 
Vi instänm1er med revisorema att nämndens budgehtppföljning ska vara ett eget ärende 
på dagordningen och ska dessutom även informera om det akh1el!a budgetläget. 
Ändring kommer att åtgärdas genast. 

•Revisorerna konstaterar att det ytterst sällan som det förekommer yrkanden i social-
nämndens protokolL 

Vått svar: 
Vi instämmer med revisorerna att redovisning av yrkanelen måste förbättras i social
nämndens protokoll. 
Ändring kommer att åtgärdas genast. 

•Revisorerna bedömer att det är för stor variation vad gäller tjänstskrivelser och be-
slutsundel'lag som sidekas nt med kallelsen. 

Vårt svar: 
Utfornming av tjänsteskrivelse och beslutsunderlag disk'uteras regelbundet under social
förvaltningens lednings- och stabsmöten. 

oRevisorema rekommenderar att lägga in bokmärken i med klickbara länkar så att den 
som läser protokollet på nätet enklare kan navigera fram till en ensldld paragraf. 

Vå1t svar: 
Ändring kommer att åtgärdas genast. 
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Utvecld~ngsarbetc utifrån revisionsrapporten 
•Revisoremas bedömning är att styrelsens och nämnders protokoll inte är tillräcldigt 
informativa och lättförståeliga för en utomstående läsare. Det saknas en enhetlig, 
kommunövergripande protokollsmall med fasta underrubriker. Dessutom bedömer re
visorerna att det salmas tillräcldiga bakgrundbeskrivningar och sammanfattningar av 
ärenden för att ge läsaren en tillräcklig kontext. 

Konununens nämndsekreteraregrupp har redan påböljat ett utvecklingsarbete med mål
sättning att ta fram en kommungemensam protokollsmall och att se över mallen för 
tjänstshivelsen samt att utveclda en ny mall för föredragningslistan. Utvecklingsarbete 
kmmner att intensifieras uneler hösten 2014 och de nya mallarna ska vara klara att an
vända efter årsskiftet. 
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2014-08-05 

Kultur- och fritidsnämnden 

FÖRSLAG TILL 

YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV KALLELSER OCH PROTOKOLL juni 2014 

Inledningsvis kan påpekas att samtliga revisionella bedömningar kommer att beaktas i det påbörjade 

utvecklingsarbetet avseende kallelser och protokoll som genomförs av kommunens sekreterare 

under ledning av kommunsekreteraren. 

Beslut om återremiss och bordläggning förekommer utan att föregående yrkande redovisas. Kommer 

att anges i fortsättningen. 

Budgetuppföljning är ett eget ärende och det ekonomiska läget redovisas i samband med detta. 

En enhetlig kommunövergripande protokollsmall med fasta underrubriker kommer att fö ljas l iksom 

redovisning av bakgrundsbeskrivningar och sammanfattningar. 

Viktigt att kallelserna kompletteras med sammanfattningar och bakgrundsbeskrivningar samt 

kostnadsberäkningar och förväntade effekter. 

Kultur- och fritidsnämnden ska aktualisera frågan om nämndspecifika rutiner för beredningsarbetet. 

Nämnden kommer även att ta upp frågan om publicering av kallelser och handlingar på kommunens 

hemsida. 

Kenth Andersson, fritidschef 
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Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av kallelser och protokoll'·' 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndemas kallel.ser och 
protokoll. Granskningens syfte har varit att få svar på frågan hmuvida styrelsens och 
nämndemas kallelser och protokoll är ändamålsenligt utformade. 

Bedömning, respons och åtgärd . 
För att få svar på ovanstående fråga har revisorerna utgått ifrån fem revisionskriterier. 
Nedan följer de fem kriterierna med efterföljande respons och åtgärd ifrån barn- och 
utbildningsnämnden. 

-· 
l. Det-första kriteriet handlar om hl.lluvida styrelsens och nämndemas protokoll upp

fyller kommunallagens krav. Revisorerna bedömer att granskade nämnders proto
koll huvudsakligen lever upp till de fmmella kraven.på protokoll i korn.mtmalla
gen. Genomgången av barn- och utbildningsnämndens protokoll visar att det i 
några ärenden har förekommit felaktigheter i hur yrkanden och propositionsord
ningar har återgivits i paragraferna. (Exempel § 17/2014, § 21120 14) Vidare upp
manar revisorerna samtliga nämnder att beslut om åt enemiss eller bordläggning 
bör föregås av ett formellt yrkande. 

Barn- och utbildnirigsnämnden instämmer i revisorernas bedömning och kommer 
att förbättra redovisningen av yrkanden och propositionsordningar så att dessa 
anges på ett konekt sätt i protokollen. Nämnden kommer även att ta till sig av den 
uppmani.llg som revisorerna ger till samtliga nämnder rörande att beslut om åter
remiss eller bordläggning bör föregås av ett formellt yrkande. · · 

2. Det andra kriteriet handlar om humvida protokollen är tillräckligt informativa och 
lättförståeliga för en utomstående läsare. Revisorema bedöm~r att granskade 
nämnders protokoll inte är tillräckligt informativa och lättförståeliga. När det gäl
ler dispositionen för bani- och utbildningsnämndens protokoll påpekar revisorerna · 
att protokollsparagraferna endast har huvudntbrik. Avsaknaden av undenubriker 
förvårar för läsaren. De påpekar också att det för bam- och utbildningsnämnden, 
såväl som för övriga nämnder, råder stor variation när det gäller s~anfattningar 

. och bakgrundsbeskrivningar av ärenden. Många ärenden besklivs mycket kmtfat
tat, medan vissa beskrivs mer ingående. 

Barn- och utbildningsnämnden instämmer i revisorernas bedömning och kommer 
att vidta åtgärd med undermbr~er ocli mer utförliga och enhetliga sammanfatt
ningar och bakgrundsbeskrivningar i ~ainbarid med att en kommtingemensam pro-
tokollsman fastställs. · 
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3. Det tredje kriteriet handlar om humvida kallelsen är utformad så att nämndsleda
möterna har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet inom ri.rnlig tid för 
sammanträdet . Revisorerna be9ömer att kallelserna huvudsakligen är utf01made så 
att nämndsledåmötema har ett beslutsunderlag av tillfredsställande kvalitet. För 
barn- och utbildningsnämnden, såväl som för övriga nämnder, råder dock stor va
riation mellan tjänsteskrivelserna. Det handlar om i vilken utsträckning som band
läggarenas ärendebeskrivning omfattar kostnadsberäkningar och förväntade effek~ 
ter, samt längden för sammanfattningarna och bakgrundsbeskrivningama. När det 
gäller kallelseutskick konstaterar revisorerna att ledamöterna i barn- och utbild
ningsnämnden får kallelsen med bilagda handlingar endast fyra dagar innan sam
manträdet Enligt revisoremas bedömning bör ledamöterna få kallelsen minst fem 
dagar innan sammanträdet. 

Barn- och utbildningsnämnden instämmer i revisorernas bedömning och kornmer 
att vidta åtgärd i form av mer enhetliga tjänsteskrivelser. Detta kommer att ske i 
samband med att enkommungemensam mall för tjänsteskrivelse fastställs. Vidare 
har nämnden Jedan åtgärdat påpekandet av kallelseutskick, numera får ledamöter
na kallelsen minst fem dagar innan sammanträdet. 

4. Det fjärde kriteriet handlar om huruvida det finns ändamålsenliga och fastställda 
rutiner för beredningsarbete i respektive nämnd. 'Revisorerna bedömer att grans
kade nämnder har ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbetet 
grundat på den kommunövergripande rutinen för post~ och ärendehantering. 

Precis som framkom i revis9remas bedömning, anser barn- och utbildnings!färnn
den att nämnden har ändamålsenliga och fastställda mtiner för beredningsarbetet. 
Ingen åtgärd behöver vidtas. 

5. Det femte kriteriet handlar om huruvida det finns mtiner för att tillgängliggöra 
kallelser och protokoll för allmänheten. Revisorerna bedömer att det finns n1tiner 
hos visa nämnder för att tillgängliggöra kallelser och protokoll via kommunens 
hemsida. När det gäller barn- och utbildningsnämndens protokoll finns dessa till
gängliga på kornm1mens hemsida, däremot finns inte brun- och utbildningsnämn
dens kallelser upplagda. De påpekar också att det på barn- och utbildningsnämn
dens protokoll, såväl som på övriga nämnders protokoll,. saknas bokmärken med 
klickbara länkar så att den som läser protokollet via hemsidan enklare kan navi
gera fram till en enskild paragraf. 

Barn~ och utbildningsnämnden ilf,stämmer i revisorernas bedömning och kornmer 
i fortsättningen att publicera både nämndens kall~lser och protokoll på kommu
nens hemsida. Nämnden ska också undersöka möjligheten att lägga in bokmärken 
med klickbara länkar på protokollen. 

Tingsryd 2014~09-10 

Elisabet Ekberg 
Näti)lldsadministratör 
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Granskning av kallelser och protokoll 
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granslmjng. 
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Granskning av kallelser och protokoll 

1. Inledning 

1 .1. Bnkg1'tntd 
I kommunallagen finns regler för vad de kommunala protokollen ska innehålla. 
Utöver att uppfylla lagkraven ska protokollen kunna läsas och förstås av såväl 
förtroendevalda och anställda inom organisationen som intresserade medborgare 
utan ingående kunskaper om kommunal verksamhet och organisation. Detta ställer 
krav på språk, uppställningar och förmåga att i korta drag ge läsaren en god bild av 
ärendet. Av förvaltningslagen framgår också att myndigheterna ska sträva efter att 
uttlycka sig lättbegripligt. 

Ytterligare en viktig aspekt i det demokratiska arbetet är att underlagen till besluten 
i kallelsen är av god kvalitet. Bristande beredningsrutiner innebär risker i 
beslutsfattandet som ofta leder till felaktiga beslut. Målsättningen är att 
nämndernas ledamöter ska känna ttygghet i förvaltningens grundläggande 
beredningsarbete. 

Revisorerna i Tingsryds kommun har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk 
ansett det angeläget att granska styrelsens och nämndernas kallelser och protokoll . 

1.2. Revisionsjl'eLga och revisionsT~1·iterier 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Är sty1·elsens och nämndemas lcallelse1· och protokoll ändamålsenligt utformade? 

Revisionsfrågan har besvarats med hjälp av följande revisionskriterier: 

• Uppfyller styrelsens och nämndernas protokoll kommunallagens krav? 

• Är protokollen tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående 
läsare? 

~ Är kallelsen utformad så att nämndsledamöterna har ett beslutsunderlag av 
tillfredsställande kvalitet inom rimlig tid för sammanträdet? 

• Finns ändamålsenliga och fastställda rutiner för beredningsarbete i 
respektive nämnd? 

o Finns rutiner för att tillgängliggöra kallelser och protokoll för allmänheten, 
exempelvis via kommunens hemsida? 
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Granskning av kallelser och protokoll 

1. :3 . 1l v g1·änsning 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

1.4 . 1l'l et o el 
Granskningen har genomförts genom studier av dokumentation och intenjuer. För 
va1je granskad nämnd har protokoll och kallelser med bilagda handlingar från och 
med april2013 till och med april2014 granskats. Vidare har samtliga nämnders 
sekreterare intervjuats. Vi har också tagit del av annan relevant dokumentation 
såsom skriftliga rutiner, reglementen etc. 

Rapporten har sakavstämts av respektive nämndsekreterare. 
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Granskning av kallelser och protokoll 

2o Regelverl\: 
I kommunallagens 5 kap 57-62 §§ställs dejuridiska kraven på protokollen. 
Reglerna ska tillämpas både på kommunfullmäktige och på nämnder och styrelse. 
(KL 6 kap 30 §) 

Protokollen ska redovisa; vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort och vilka 
ärenden som har handlagts, lagda yrkanden och förslag som inte har tagits tillbaka, 
i vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut, genomförda omröstningar 
och hur de har utfallit, vilka beslut som har fattats, vilka ledamöter som har deltagit 
i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar och vilka reservationer som 
har anmälts mot besluten. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 
nämnden har bestämt. Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska 
justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska 
framgå var protokollet finns tillgängligt och vilken dag det har anslagits. Bevis om 
anslagsdag ska tecknas på protokollet eller utfårdas särskilt. 

De juridiska kraven på protokollen är att betrakta som minimikrav. Protokollen bör 
innehälla den information som allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän 
behöver för att förstå vad ärendena handlar om. Protokollen utgör också en viktig 
del i kommunens historieskrivning, varför väl formulerade protokoll med en 
informativ beskrivning av ärendet är av stor vikt. 

Information söks idag av ett stort antal människor via Internet. I syfte att underlätta 
för den som tar del av protokollen på en dataskärm eller surfplatta, är det lämpligt 
att i bö1jan av protokollet ha en ärendelista som visar vilka ärenden som har 
behandlats. När det hänvisas till bilagor bör de dateras så att man vet att man tar 
del av rätt version. Bilagor bör i största möjliga utsträckning refereras kortfattat så 
att läsaren direkt kan få en uppfattning om innehållet i dessa. 

Enligt kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina 
sammanträden. I nämndernas och styrelsens reglemente regleras vad som ska gälla 
för tidpunkter för utskick av föredragningslista med bifogade handlingar 
(kallelsen). 

Ansvar för protokollets förande ligger formellt på ordföranden även om protokollets 
förande och hantering praktiskt sköts av nämndsekreteraren el1er annan 
tjänsteman. Det är ordförande som svarar för protokollets riktighet och att anslag 
om justerat protokoll med uppgift om var protokaHet finns tillgängligt, sätts upp på 
kommunens officiella anslagstavla. 
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Granskning av kallelser och protokoll 

3· Ial~ttagelser 

3 .1. Uppfy lle1· s Lyrelsens och ncbnnclernas 
p1•o Loko ll k o11111Htnallagens krav? 

Vår genomgång av nämndernas protokoll visar att samtliga granskade nämnders 
protokoll huvudsakligen uppfyller de formella kraven i kommunallagen. 

Vid genomgången av kommunstyrelsens protoko1l noteras att ett par ärenden har 
bordlagts eller återremitterats utan att det framgår att någon ledamot har yrkat 
detta. (Se exempelvis§ 84/2013 och§ 51/2014). Det har också förekommit att ett 
parti lämnat yrkande istället för enskilda ledamöter. (Se § sB/2013). 

Genomgången av barn- och utbildningsnämndens protokoll visar att det i några 
ärenden har förekommit felaktigheter i hur yrkanden och propositionsordningar 
har återgivits i paragraferna. (Se exempelvis§ 17/2014, § 21/2017) 

Vid gransimingen av socialnämndens protokoll kan konstateras att den ekonomiska 
uppföljningen alltid redovisas under den stående punkten "Informationsärenden". 
Det framgår ingen ytterligare information om den ekonomiska uppföljningen än att 
den redovisas. Vidare kan konstateras att det är ytterst sällan som det förekommer 
yrkanden i socialnämndens protokoll. 

Genomgången av kultur- fritidsnämndens protokoll visar att det förekommit beslut 
om återremiss utan att någon ledamot har yrkat det. Det saknas också 
propositionsordn_ing i vissa ärenden där det förekommit mer än ett yrkande. (Se 
exempelvis§ 36/2013, § 53/2013, § so/2013, § 3!2014, § 34j2014, § 50/2014 och§ 
51/2014). 

Granskningen av samhällsbyggnadsnämndens protoko1l visar att det även hos 
samhällsbyggnadsnämnelen har förekommit beslut om återremiss utan att någon 
ledamot har yrkat det. (Se exempelvis§ 236/2013). Vidare kan konstateras att det 
är ytterst sällan som det förekommer yrkanden i samhällsbyggnadsnämndens 
protokoll. 

Revisionell bedönu1ing 

Vi bedömer att granskade nämnders protokoll huvudsakligen lever upp till de 
formella haven på protokoll i kommunallagen. Enligt vår bedömning behöver 
nämnderna förbättra redovisningen av yrkanden och propositionsordningar så att 
dessa anges på ett korrekt sätt i protokollen. Vi vill uppmärksamma nämnderna på 
att bes l ut om återremiss eller bordläggning bör föregås av ett formellt yrkande. 

Vi anser att en nämnds budgetuppföljning bör vara ett eget ärende på 
dagordningen. Vid behandlingen av budgetuppföljningen bedömer vi att nämndens 
ekonomiska läge bör framgå av protokollsparagrafen. 
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3 .2 .1. 

Granskning av kallelser och protokoll 

Ä r pro t-of.·ollen lill1'i:Lc!·lig l i11jo1'11laliva ocl1 
ltillj() , ·s tåcliga~(cj l · e n ulontslå.endc läsa 1·e? 
1Hnll och clisposilioll 

Kommunens centrala chefsgrupp har år 2008 antagit skriftliga rutiner för post- och 
ärendehantering. Dessa innehåller även skriftliga rutiner för protokoll. I 
dokumentet anges att rutinerna avseende protokollen är en rekommendation för 
nämndernas/styrelsernas protokollskrivning och att avvikelser kan förekomma. 

Rutinerna anger att protokollen ska ha en ärendemening/huvudrubrik, 
ärendebeskrivning, sammanfattning, bakgrund, eller utredning beroende på vilket 
som är lämpligast. Vid korta beslut behöver dock ingen rubrik användas. Rutinen 
beskriver också mycket kort vad som kan skrivas under dessa rubriker. Därefter 
anger rutinen även hur yrkanden, propositionsordning, omröstning, beslut, 
reservationer, jäv och protokollsanteckning ska formuleras i protokollet samt hur 
anmälan av delegationsbeslut ska redovisas. Det anges också vad som ska gälla för 
meddelanden och rapporter i kallelsen och hur dessa sedan kan protokollföras. 

Av intervjuerna med nämndsekreterarna framkommer dock att det i praktiken inte 
finns någon enhetlig mall eller enhetligt sätt att skriva protokoll i TingSl')'ds 
kommun. Detta hmebär att protokollsparagrafernas disposition skiljer sig mellan 
nämnderna. 

Kommunstyrelsens protokoll har huvudrubrik och oftast underrubriken 
"Beslutsunderlag". Hos kommunstyrelsen kan det förekomma fler underrubriker 
såsom "Beredning", "Beslutsgång" och "Beslutsordning" men dessa används inte på 
ett konsekvent sätt. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens protokoll 
har endast huvudrubrik. Dispositionen på samhällsbyggnadsnämndens 
protokollsparagrafer skiftar beroende på om ärendet avser myndighetsutövning 
eller är att betrakta som ett ärende av mer allmän karaktär. Om ärendet rör 
myndighetsutövning förekommer ett antal underrubriker och dessa kan också 
skifta. Underrubriker som förekommer är exempelvis "Ärende", "Bakgrund", 
"Beslutsunderlag", "Handläggning" och "Förslag till beslut". I vissa 
protokollsparagrafer salmas helt underrubriker. Samtliga nämnder har beslutet sist 
i paragrafen och formulerat i att-satser. 

Det varierar hos samtliga nämnder hur informativa protokollen är och hur ingående 
ärenden sammanfattas. Många ärenden beskrivs ytterst kortfattat, medan vissa 
beskrivs mer ingående. Av intervjuerna framkommer att hur protokollsparagrafen 
ser ut ytterst avgörs av hur handläggaren har redovisat ärendet i tjänsteskrivelsen, 
då text i tjänsteskrivelserna klipps direkt in i protokollet. 

Intervjuade för samtliga nämnder uppger att det förekommer att de 
förtroendevalda har synpunkter på protokollen. Det rör sig främst om språldiga 
synpunkter men det kan också vara synpunkter på innehållet. Det har inte 
förekommit några specifika synpunkter på protokollens disposition eller 
lättförståelighet utifrån ett meclborgarperspektiv. Enligt de inten~juade har det inte 
heller förekommit några synpunkter från allmänheten avseende protokollen eller 
besluten. 
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