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Motion om möten i egna lokaler inom Karlskoga
kommun
Sammanfattning av ärendet
Richard Sandström (SD) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ska
besluta
-

-

Att alla möten/utbildningar i kommunal regi sker inom Karlskoga
kommun, så långt detta är möjligt och därigenom håller vi nere
kostnaderna.
Att vid besök på annan ort ska antalet deltagare hållas så lågt som
möjligt.

Intentionen i motionen är god; dock inte rimlig helt ut. Karlskoga
kommun arbetar redan idag efter den principen, dock med skillnaden att
deltagare och kostnader anpassas efter vad som är lämpligt; inte möjligt.
Det är alltid möjligt att minimera resor samt deltagare. Det är dock inte
alltid rimligt utifrån syfte med resa/konferens. Kommunstyrelsens
ledningskontor föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 1 juli 2019
Motion från Richard Sandström (SD) angående möten i egna lokaler
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till motionen.
Daniel Ekelund (MP) yrkade avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag att avslå
motionen mot Patrik Nyströms (S) yrkande om bifall av motionen under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt
kommunstyrelsens ledningskontors förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
Reservationer
Patrik Nyström (SD) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Anette Jonson

Svar på motion från Richard Sandström (SD) om möten i egna
lokaler/inom Karlskoga kommun
Sammanfattning
Richard Sandström (SD) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ska
besluta
•
•

Att alla möten/utbildningar i kommunal regi sker inom Karlskoga
kommun, så långt detta är möjligt och därigenom håller vi nere
kostnaderna.
Att vid besök på annan ort ska antalet deltagare hållas så lågt som
möjligt.

Intentionen i motionen är god; dock inte rimlig helt ut. Karlskoga
kommun arbetar redan idag efter den principen, dock med skillnaden att
deltagare och kostnader anpassas efter vad som är lämpligt; inte möjligt.
Det är alltid möjligt att minimera resor samt deltagare. Det är dock inte
alltid rimligt utifrån syfte med resa/konferens. Kommunstyrelsens
ledningskontor föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 1 juli 2019
Motion från Richard Sandström (SD) angående möten i egna lokaler
Beskrivning av förslag
Richard Sandström (SD) föreslår i en motion att alla möten/utbildningar i
kommunal regi sker inom Karlskoga kommun så långt detta är möjligt
för att därigenom hålla kostnaderna nere. Vid besök på annan ort ska
antalet deltagare hållas så lågt som möjligt. Motionär framhåller att
Karlskoga kommun har väldigt många fina lokaler som skulle passa
utmärkt. Vid studiebesök på annan ort ska inte en hel nämnd åka utan
motionären föreslår att man bör skicka en representant och en
tjänsteperson.
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Överväganden
Då kommunen anordnar utbildningar är kommunens egna lokaler alltid
förstahandsvalet. Dock är det väldigt svårt att hitta lämpliga lokaler om
antalet deltagare blir lite större. Vid en utbildningssituation är det
dessutom många delar som ska fungera såsom teknisk utrustning,
möjligheter till lunch/fika, toaletter, parkering med mera. Det är alltså
många parametrar att ta hänsyn till. Utbudet av funktionella kommunala
lokaler som är tillgängliga för en större grupp är inte tillräckligt för att
uppfylla kommunens behov. Det är snarare svårt att hitta lämpliga
lokaler.
Vid de tillfällen konferenser arrangeras utanför kommungränsen görs de i
möjligaste mån inom närområdet – kort restid till och från
konferensanläggningar är ofta det som avgör valet av anläggning.
Beträffande antal deltagare bör man alltid fundera över vilka personer
som är aktuella för en konferens, utbildning, studiebesök eller dylikt.
Ibland har det dock ett värde att en hel nämnd och/eller en personalgrupp
åker bort tillsammans. Nämnder anordnar ofta någon form av
utbildningskonferens i samband med ny mandatperiod. Då många brukar
vara nya på sina uppdrag eller helt nya i det politiska arbetet har det ett
stort värde att tillsammans med respektive nämnd få dels utbildning inom
nämndens verksamhetsområde men dels också möjlighet att lära känna
varandra under trevliga former där rollerna inte är givna på det sätt som
sedan förekommer under de formella nämndsammanträdena.
Varje nämnd/förvaltning bör själv avgöra vilken form av
utbildning/konferens som ska anordnas, vilken lokal som ska användas
och vilka som är berörda.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
En konferensresa ger ofta ett mervärde då man får möjlighet att lära
känna varandra i en annan miljö – ibland över partigränser och ibland
de tjänstemän som på olika sätt arbetar med en nämnd/ett uppdrag. En
viktig aspekt av att resa bort är också att det blir lättare att fokusera på
uppgiften och inte lika lätt att ”smita-ifrån” för att kanske delta på andra
möten under tiden/gå tidigare/komma senare vilket är ett vanligt
problem. Ett studiebesök på annan ort, vänortsbesök eller deltagande i
andra arrangemang är också en viktig del av att utveckla kommunen.
Ekologiska konsekvenser
Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Karlskoga kommun
(KF § 206 2016-12-20) ska alltid följas. Det innebär att man som anställd
eller förtroendevald ska välja ett hållbart färdsätt. Tjänsteresor ska
genomföras så att påverkan på den yttre miljön minimeras.
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Ekonomiska konsekvenser
Att hyra ej kommunala lokaler medför en kostnad varför man i första
hand alltid bör se om det finns en för ändamålet lämplig lokal i egen regi.
I de fall man hyr extern lokal är det en sammanvägning av behoven som
styr vilken lokal som är lämplig.
Utifrån Rese- och trafiksäkerhetspolicyn så gäller att tjänsteresor ska
utföras till lägsta samhällsekonomiska kostnad utan att tumma på
trafiksäkerhet och miljöanpassning.
Hur stort antal deltagare en utbildning/konferens ska ha är alltid en
avvägning av nyttan av densamma. Det är alltså inte rimligt att fatta
beslut kring vad som är möjligt utan om vad som är lämpligt. Detta bör
avgöras av respektive nämnd/behörig chef vid varje aktuellt tillfälle.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Anette Jonson
Kanslichef

