1(3)
PROTOKOLL 12.3.2021

Av fullmäktige tillsatt utskott för behandling av initiativ enligt fmges protokoll §8 av den
11.02.2021

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

12.3.2021 kl. 14:00 – 15:40
Elektroniskt via Teams

Kallade till mötet
Stig Östdahl, ordförande
Ida-Maria Skytte
Anita Spring
Jonas Heikkilä
Kari Hagfors
Annika Strömberg, sekreterare
Bo-Erik Grönholm, sakkunnig

Ärende
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 14:03.

§ 2.Konstateras närvarande
Konstaterades att samtliga kallade var närvarande från början förutom Jonas Heikkilä
som anslöt sig till mötet kl. 14:20.
Konstaterande att det behövs två protokolljusterare för detta möte som är utskottets tredje
och sista möte.
Ida-Maria Skytte och Anita Spring valdes till protokolljusterare.
§ 3.Uskottets förslag i förtroendeärandet
Utskottet var inte eniga i frågan om styrelsens fortsatta förtroende och ordförande
konstaterade att det fanns två förslag inom utskottet och att utskottet därför ska rösta. Den
som understöder Jonas Heikkiläs förslag om att sittande styrelsen inte har fortsatt
förtroende röstar Ja och den som understöder Anita Springs förslag om att styrelsen ska
sitta kvar mandatperioden till slut röstar Nej.
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Omröstningen gav
Ja – röster 3
Nej – röster 2
Anita Spring och Ida-Maria Skytte anmälde avvikande åsikt.

§ 4.Utskottets utlåtande efter utredning av styrelsearbetet och hur få styrelsearbetet att fungera
i framtiden i samarbete med fullmäktige och samkommunens ledande tjänstemän enligt
förvaltningsstadgan och god förvaltningssed.
Utskottet fäste uppmärksamhet vid det missförstånd som uppstod i o m fullmäktiges
seminarium med fullmäktige då styrelsens och fullmäktiges behandling av
samkommunsdirektörens förtroende diskuterades.
På seminariet gavs ett utlåtande av kommunförbundets jurist som styrelsen kunde förstå
som att de inte behövde följa fullmäktiges beslut. Kommunförbundet korrigerade sitt
utlåtande följande dag men då hade styrelsen redan tagit sitt beslut. Enligt god
förvaltningssed borde styrelsen ha tagit ett nytt beslut när det var uppenbart att man agerat
fel. Utskottet anser att detta var olyckligt men vi förutsätter att man som förtroendevald har
grundläggande kunskaper inom kommunalförvaltning.
Utskottets förslag på åtgärder för framtiden för att motverka att liknande situationer
uppkommer:
Ledande tjänstemän inom Kårkulla och de förtroendevalda får utbildning i Kårkullas
grundavtal, förvaltningsstadgan och vad man anser är god förvaltningssed. Olika
seminarier hålls, ett för förtroendevalda och ett för tjänstemännen och ett till tillsammans.
Förvaltningen bör ses över och förbättras såväl som i ledningen som bland förtroendevalda.
Protokollen bör offentliggöras i tid.
För att förbättra samarbete mellan styrelse och fullmäktige borde man sträva till att öka
dialogen och transparensen t.ex. genom att protokollen publiceras i tid på nätet.
Utskottets arbete har bestått av:
Hörande av Revisionsutskottets ordförande.
Hörande av och styrelsens ordförande.
Samtliga styrelsemedlemmar + deras ersättare hörda via en enkät. Sammandrag av
enkäten bifogas.
Tagit del av styrelseprotokoll och fullmäktiges protokoll samt fastighetssektionens
protokoll.
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Utskottet beslöt att följande dokument skickas till fmge: protokollen från utskottets möten,
sammandrag av enkäten som skickades till styrelsemedlemmarna samt ersättare.
Stödmaterial PM 26.2, 5.3.2021
Sammandrag av enkäten som skickades åt styrelsemedlemmarna samt deras ersättare

§ 5.Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat kl. 15:40.

____________________________
Stig Östdahl
Ordförande (undertecknat elektroniskt)

_____________________________
Annika Strömberg
Kanslist, protokollförare (undertecknat elektroniskt)

____________________________
Anita Spring
Protokolljusterare
Protokollet justerat elektroniskt

______________________________
Ida-Maria Skytte
Protokolljusterare
Protokollet justerat elektroniskt

Delgivning

Utskottets medlemmar, fullmäktigepresidiet, Tf samkommunsdirektören
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