POLITIKERUTBILDNING | LÄNKAR
1. Fakta om kommunen och organisationen


https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Politiska-namnder/
Länk till Kungsbackas hemsida. Här kan du få en överblick över vilka politiska nämnder som
finns i kommunen.



https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/
Länk till Kungsbackas hemsida. Här kan du läsa mer om dagordningar, handlingar och
protokoll.



http://kungsbackaextern.infocaption.com/media/20181127/17/valmaendeartikel.pdf
Pdf - här kan du läsa mer om "Främja välmående-dagen" då fyra förvaltningar inom
kommunen kraftsamlade för att utveckla hur vi tillsammans kan arbeta mer främjande.

2. Så styrs kommunen (två delar)


https://www.kungsbacka.se/
Länk till Kungsbackas hemsida/startsida.



https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Styrdokument/
Länk till Kungsbackas hemsida. Här kan du läsa mer om politiska styrdokument.



https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresa
styrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
Länk till SKL:s hemsida. Här kan du läsa mer om hur en kommun styrs.



https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-334-6.pdf?issuusl=ignore
Länk till SKL:s broschyr/pdf: På den säkra sidan. Här kan du läsa mer om intern kontroll för
förtroendevalda i kommuner och landsting.



https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-ochpolitik/dokument/styrdokument/policy/policy_kvalitet.pdf
Pdf - här kan du läsa mer om Kungsbacka kommuns policy för kvalitet.



https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/
Länk till Kungsbackas hemsida. Här kan du läsa mer om Vision 2030.

3. Nämndernas arbete och ärendeberedning


https://insidan.kungsbacka.se/Global/Dokument/Arbetsstöd/Ärendesystemet%20Lex/Lathunda
r/Sammanträdeshantering/3.%20Efter%20sammanträdet/C%20Digital%20signering%20i%20Lex
%20för%20politiker.pdf
Pdf – detta är en lathund för justering av protokoll digitalt



https://www.regeringen.se/496fea/contentassets/5103b8e113a64bd6909596372eddd66a/enny-kommunallag-prop.-201617171
Regeringens proposition 2016/17:171 - En ny kommunallag. Innehåller bland annat:
Utförligare beskrivning av jävsgrunderna i nämnder, sidorna 373–375.



https://www.regeringen.se/496fea/contentassets/5103b8e113a64bd6909596372eddd66a/enny-kommunallag-prop.-201617171
Regeringens proposition 2016/17:171 - En ny kommunallag. Innehåller bland annat:
Utförligare beskrivning av jävsgrunderna i kommunfullmäktige sidorna 347–349.

4. Arbetsgivarrollen


http://kungsbackaextern.infocaption.com/media/20181106/7/Kungsbacka%20kommuns%20sa
mverkansavtal%20%20-%20Broschyr%20i%20%20Kba%20samarbetar%20vi.pdf
Pdf – här kan du läsa mer om samverkan i Kungsbacka kommun.

5. Ekonomi


https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Fakta-om-kommunen/Ekonomi/Budget/
Länk till Kungsbackas hemsida. Här kan du läsa mer om kommunens budget.



https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/mal-ochresultat/arsredovisning/arsredovisning_kungsbacka_2017.pdf
Pdf – här kan du se kommunens årsredovisning för 2017.

6. Hållbarhet


http://www.globalamalen.se/bli-malmedveten/#/
Länk till Quiz - Bli målmedveten. Här kan du testa dina kunskaper kring hållbarhet.



https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globalamal-for-hallbar-utveckling/
Länk till Regeringskansliet. Här kan du läsa om 17 globala mål för hållbar utveckling.



https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
Länk till Regeringskansliet. Här kan du läsa om agenda 2030 och globala målen.



http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
Länk till Sveriges miljömål. Här kan du se en översikt över miljömålen.

7. Kungsbacka och omvärlden



http://eu.riksdagen.se/
Länk till Sveriges riksdag. Här kan du läsa mer om EU-information.



https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverka
rlokalt.1753.html
Länk till SKL:s hemsida. Här kan du läsa mer om hur EU påverkar lokalpolitiken.



https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Internationellt/Eurocities/
Länk till Kungsbackas hemsida. Här kan du läsa mer om Eurocities.

