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Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015-2018 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216, en parlamentarisk grupp med uppgift 
att genomföra en översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisation samt 
arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandatperioden 2015-
2018. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/1, förslag från parlamentariska kommitten 
Bilaga KS 2014/106/2, förslag till bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda 2015- 2018 
Bilaga KS 2014/106/4, skrivelse från Per-Olov Rapp (S) 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 112 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/2, reviderat förslag till bestämmelser om ersätt
ningar och arvoden 
Reviderad Bilaga KS 2014/106/3, skrivelse från Salas Bästa 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, dock att fjärde att-satsen i ledningsutskottets 
förslag revideras enligt följande: att rätten till insynsplats i kommunst;yrelsen be
gränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till 
insynsplats i ledningsutskottet begränsas till att gälla partiets representant ur full
mäktigegruppen eller kommunst;yrelsegruppen, samt 
att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare. 

Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Glenn Andersson (S), Ulrika Spårebo (S), 
Monica Fahrman (MP) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att kommittens förslag i sin helhet ska avslås, 
att vård-och omsorgsnämnden samt bildnings- och lärandenämnden från och med 
2015-01-01 avskaffas och att respektive nämnds verksamhetsområde överförs till 
kommunstyrelsen. Reviderade delegationsordningar för detta ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast 2014-11-01. 
att kommunalrådslönen fastställs till40.000 kronor per månad, 
att oppositionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut 
proportionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen, 
vilka hädanefter ska tituleras oppositionsledare envar, 
att det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till 30.000 kronor per månad, samt 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande avseende fjärde att-satsen i ledningsutskottets 
förslag. 

Utdragsbestyrkande 

drL 
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Glenn Andersson (S), Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
avslag på Hanna Westmans yrkande. 

Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande ändringsyrkande: att opposi
tionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet ska fördelas ut propor
tionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i kommunstyrelsen. 

Ulrika Spåreho (S) och Lars Alderfors (FP) yrkar 
avslag på Gunnel Söderströms tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag, ledningsutskottets 
reviderade förslag och Hanna Westmans yrkande och finner ledningsutskottets re
viderade förslag bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Gunnel Söderströms ändringsyrkande mot avslag och 
finner ändringsyrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka parlamentariska gruppens förslag med följande tillägg/förtydligande; 

att kommunala pensionärs- och handikapprådet fortsätter ligga direkt under 
kommunstyrelsen 

att antalet ersättare i kultur-och fritidsnämnden fastställs till fem ersättare 

att rätt till insynsplats bör endast parti ha, som är representerat i kommunfull
mäktige i Sala och som saknar ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens ledningsutskott, 

att rätten till insynsplats i kommunstyrelsen begränsas att gälla partiets repre
sentant ur fullmäktigegruppen samt att rätten till insynsplats i ledningsutskottet 
begränsas till att gälla partiets representant ur fullmäktigegruppen eller kom
munstyrelsegruppen, 

att flytta§ 18 Uppräkning av arvoden och ersättningar, i Förslag till bestämmel
ser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2015-2018, som punkt 2, 
samt 

att i§ 8 Arvoden kommunalrådjoppositionsråd,lägga till att det gäller kommu
nalt arvode. 

Utdragsbestyrkande 
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Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation 
samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 
2015-2018. 

Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216/2013 en parlamentarisk grupp 
med uppgift att: 

"genomföra en uppföljning och översyn av politisk organisation och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i 
Sala kommun" 

"översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att 
gälla fr. om 1.1 2015, kan fattas senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2014" 

Den parlamentariska gruppen har nu överlämnat ett förslag i dessa frågor till 
kommunstyrelsen vilket även omfattar regler för lokalt partistöd i Sala 
kommun mandatperioden 2015-2018 

Syftet med att ta beslut beträffande politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar innan 
val till ny mandatperiod sker är att de som blir valda till olika kommunala 
uppdrag skall känna sig trygga i sina uppdrag under perioden men också att 
de inte själva ska kunna påverka storlek på arvodena när de väl är valda. 
stabilitet, transparens och neutralitet i besluten bör vara ledstjärnor. 

jag kan konstatera att den parlamentariska gruppen inte redovisar ngt 
dokument som belyser på hur den organisation som beslutades gälla fr. o m 
1/7 2012 utfallit beträffande" enklare, effektivare och mer medborgarvänlig" 
kommun. Det hade varit intressant att få svar på frågor som "huruvida den 
politiska styrmodellen har stärkt och utvecklat den politiska demokratin, om 
effektiviteten och styrningen blivit bättre, om helhetssyn och 
koncerntänkande slagit igenom i förvaltningarna. Och om fokus legat på 
kvalitetsarbete och medborgarvänlighet." 
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SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommu n.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande 

per -ofov. ra p p@ sa la. se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Gruppen föreslår att kommunfullmäktiges nuvarande beredningar avskaffas, 
utom presidieberedningen och demokratiberedningen som kvarstår. Vidare 
föreslås en återgång till fler nämnder. Kultur- och fritidsnämnd och Bygg- och 
miljönämnd återinförs, den senare nu enbart som myndighetsnämnd. 
jävsnämnden försvinner därmed. 

Alla utskott under kommunstyrelsen, utom Ledningsutskott och 
Arbetsgivarutskottet, föreslås upphöra. Insynsplatser föreslås endast för 
kommunstyrelsen och dess ledningsutskott. 

Antalet ledamöter och ersättare föreslås minska i Kommunstyrelsen, 
skolnämnden (namnbyte av Bildnings- och lärandenämnden J och Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Pensionärs- och handikapprådet föreslås ingå i demokratiberedningens 
uppdrag. Frågan om kommunal representation i föreningar överlämans till 
kommunstyrelsens ledningsutskott för vidare hantering. 

En gemensam förvaltningsorganisation föreslås också för hela kommunens 
förvaltningsorganisation. Det helägda kommunala SIFAB avvecklas och 
verksamheten överförs till kommunstyrelsen. 

Vänsterpartiet och Salas Bästa har beträffande ett antal förslag redovisat 
avvikande meningar. 

Bred politisk enighet är utomordentligt värdefullt och det finns ingen 
anledning till betydande förändringar i den parlamentariska gruppens 
förslag. jag vill dock anföra två synpunkter värda att beakta. Den första gäller 
Pensionärs- och Handikapprådet. Idag ligger råden under kommunstyrelsen 
efter en lång och mödosam process där pensionärs- och handikapporganisa
tionerna varit delaktiga i framtagande av reglementen och riktlinjer mm. Det 
vore djupt olyckligt att efter en mycket kort tid återigen riva upp den 
organisationen som nu sjösatts. 

Den andra synpunkten gäller insynsplats. Rätt till insynsplats bör endast 
parti ha, som är representerat i kommunfullmäktige i Sala och som saknar 
ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
ledningsutskott. Den rätten bör begränsas till att gälla partiets representant 
ur fullmäktigegruppen. Detta för att ha en folkvald förankring. 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsen ordförande 
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Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun 2015- 2018 

Kornmunstyrelsen tillsatte 2013-09-10, § 216/2013 en parlamentarisk grupp med uppgift att genomföra en 
översyn av politisk organisation och förvaltningsorganisation samt arvodes och ersättningsbestämmelser i 
Sala kornmun för mandatperioden 201S- 2018. 

Den parlamentariska gruppen har bestått av Glenn Andersson(s) ordförande, Ragge jagero (sd), Peter 
Molin( m), Marcus Andersson(sbä), Håkan Pettersson (kd), Christer Eriksson (c), Lars Alderfors (fp), Joachim 
Nordlund (v), Beatrice W oldert (rnp), kornrnunchefjenny Nolhage, förhandlare Lars-Göran Carlsson. 

Parlamentariska gruppen har efter remissyttrandena från de politiska partierna över parlamentariska 
gruppens förslag vid mötet 2014-04-10 enats om följande förslag till politisk organisation, förvaltnings
organisation, arvodes.-och ersättningsbestämmelser samt regler för lokalt partistöd i Sala kornmun för 
mandatperioden 201S - 2018. 

Kornmunfullmäktige föreslås oförändrat 4Sledarnöter och 21 ersättare. Nuvarande beredningar föreslås 
avskaffas förutom presidieberedning och dernokratiberedning. I demokratiberedningen föreslås 
gruppledarna ingå. Pensionärs-och handikapprådet föreslås ingå i demokratiberedningens uppdrag liksom 
ungdornsråd och integration. Föreslås vidare att kornmunfullmäktige kan inrätta tidsbegränsade beredningar 
för specifika tidsbegränsade uppdrag. 

För kornmunstyrelsen föreslås 13 ledarnöter och 13 ersättare. Kornmunstyrelsen har ett övergripande ansvar 
för alla ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige. Kornmunstyrelsen har ansvar för plan, mark, 
infrastrukturfrågor som bostäder, kommunikationer, investeringar i gata, park, VA. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås bestå av S ledarnöter och S ersättare. Insynsplats i 
kommunstyrelsens ledningsutskott gäller för småparti med plats i kommunstyrelsen. Insynsplats i 
kornmunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott gäller för småparti som har plats i 
kommunfullmäktige. För insynsplats gäller rätten att närvara för att få information men inte delta i besluten. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslås oförändrat bestå av 3 ledarnöter varav en är ordförande. 

Föreslås avskaffande av övriga utskott under kornmunstyrelsen samt jävsnärnnden. 

Föreslås att en bygg-och miljönämnd bestående av S ledarnöter och S ersättare inrättas som 
myndighetsnämnd med ansvar för frågor som handlar om myndighetsutövning och tillsyn. 

Föreslås att bildnings-och lärandenämnden byter namn skolnärnnden. skolnämnden föreslås bestå av 7 
ledarnöter och 7 ersättare. Vänsterpartiet har avvikande uppfattning och föreslår istället att skolnämnden får 
9ledarnöter och 9 ersättare. 

För vård-och omsorgsförvaltningen föreslås ?ledamöter och 7 ersättare. Vänsterpartiet har avvikande 
uppfattning och föreslår istället 9ledarnöter och 9 ersättare. 

Föreslås inrättande av en kultur-och fritidsnämnd bestående av S ledarnöter och 3 ersättare. Vänsterpartiet 
har avvikande uppfattning och föreslår istället 7 ledarnöter och 7 ersättare. 

För revisionen föreslås oförändrat ?ledamöter. 

För överförmyndaren föreslås oförändrat en överförmyndare med en ersättare. 
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Föreslås att SIFAB avvecklas och överföres till kommunstyrelsen. 

Föreslås vidare att rekommendera att kommunen ej har representation i ideella föreningar. 

Föreslås vidare att förvaltningsorganisation förändras från tre förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, 
skolförvaltning samt vård-och omsorgsförvaltning till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 

Föreslås nya arvodesbestämmelser och ersättningar för förtroendevalda för mandatperioden 2015- 2018. 
Vänsterpartiet anser att arvodet för oppositionsråd bör delas av samtliga oppositionspartier. Vänsterpartiet 
efterlyser en kostnadskonsekvens av förslaget till arvodesbestämmelser och ersättningar samt att det görs 
en konsekvensanalys av såväl förslaget till ny politisk organisation samt förvaltningsorganisation före beslut. 

Föreslås regler för kommunalt partistöd med anledning av ändrade regler i kommunallagen. 

Den parlamentariska gruppen får härmed överlämna sitt förslag till politisk organisation, 
förvaltningsorganisatio n, arvodesbestämmelser och ersättningar till förtroendevalde, samt förslag till regler 
för lokalt partistöd för mandatperioden 2015- 2018. 

Sala 2014-04-11 

Glenn Andersson 
Ordförande i parlamentariska gruppen 
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FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH 
ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 

§ 1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen(1991:100), och de av kommunfullmäktige valda 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer inom de kommunala bolagen. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid, 40% gäller endast§ 8, §§ 10- 11, 13-20. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid benämns enligt kommunallagen kommunalråd, oppositionsråd. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på betydande del av heltid, 40% 
av heltid erhåller endast ett fast arvode för uppdraget/uppdragen, dvs ej 
arvode för sammanträde/förrättning. Förtroendevalda med 40% av heltid 
har rätt till semester som motsvarar semester för anställda i kommunen med 
motsvarande ålder, jämte semesterdagstillägg. 

§ 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar 

Dessa bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sala 
kommun och dess bolag följer riksdagsmannarvodet och uppräknas utifrån det 
av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsmannaarvodet per den 
31/10 varje år. 

§ 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i§§ 4 
- 7, § §10- 11, §§ 12- 16 för, 

a. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktige beredning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, beredningar liksom 
revisorernas sammanträden 

b. Förhandlingar eller förberedelser inför förhandling med arbetstagarorganisation 
eller annan motpart till kommunen 

c. Presidiemöte i fullmäktigefullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

§ 4 Övrig ersättningsberättigad tid 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i§§ 4-
7, § 10, §§ 12-16 för, 
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a. Protokollsjustering, då särskild tid och plats härför bestäms 

b. Sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbets
grupper 

c. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunala angelägenheter och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdrag. 

d. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än vad den 
förtroendevalde själv tillhör 

e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ 

f. Överläggning med personalansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, såvida inte detta ersätts 
på annat sätt 

g. Besiktning eller inspektion efter det att berörd nämnd har fattat beslut i frågan 

h. Överläggning med extern myndighet eller organisation 

i. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

j. Deltagande som företrädare för kommunen i vänortsmöte n, vänorts
utbyten samt internationella besök 

För ersättning enligt ovanstående punkter krävs särskilt uppdrag av styrelse, 
nämnd eller utskott genom protokollfört beslut. l undantagsfall får prövning 
ske i efterhand. 

§ 5 Förlorad arbetsinkomst 

Vid deltagande i sammanträde/förrättning enligt§§ 2 och 3 utgår ersättning 
för den del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för själva 
sammanträdet/förrättningen. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för sammanträde/förrättning 
som ägt rum på arbetstid och som medfört förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med 0,36% av riksdagsmannarvodet, 
fn maximalt 215 kronor per timme och för högst åtta timmar per dag. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas av den förtroende
valde genom skriftligt intyg från huvudarbetsgivare på årsinkomst. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst från förtroendevald som är egen 
företagare eller fri yrkesutövare förutsätts styrkas genom exempelvis timlön, avtal 
eller på något annat underlag som är lätt tillgängligt. 
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Förtroendevald som på grund av kommunala uppdrag går miste om arbetslöshet
ersättning, har rätt till ersättning för styrkta förluster från arbetslöshetskassa. Den 
som förlorar förmåner från arbetslöshetskassa ska lämna intyg från utbetalaren 
som visar vilken tid förlusten avser och vilket belopp som avses. 

Med ersättning från arbetslöshetsersättning jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

§ 6 Kommunal pension/förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald omfattas av pensionsförmån enligt O P F-KL, P B F-KL, PR F-KL eller 
tidigare beslutade pensionsreglementen i kommunen. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från huvudarbetsgivare som innebär förlorad tjänstepensions
förmån vid fullgörandet av uppdraget som förtroendevald ersätts årligen genom 
en utbetalning på 4,5% av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbets
inkomst. Genom denna årliga utbetalning har kommunen/bolaget fullgjort sin 
lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad tjänstepensions
förmån. 

Förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige omfattas av pensions-
förmån såväl vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen som vid full
görande av förtroendeuppdrag i kommunala bolag, gemensamma nämnder, 
kommunalförbund eller motsvarande. l underlag för pension inräknas även för
troendeuppdrag i kommunala bolag, gemensamma nämnder, kommunalförbund 
och motsvarande. Utbetalning av pensionsförmån bekostas av respektive juridisk 
person, kommun, bolag, nämnd, kommunalförbund eller motsvarande. 

§ 7 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
0,23 %av riksdagsmannaarvodet, fn 1375 kronor per dag. 

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt§§ 4-6 gäller även för de förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses som skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter 
i direkt anslutning till sammanträde eller motsvarande Ersättning utgår för 
maximalt åtta timmar. 

Förtroendevald som på grund av förtroendeuppdraget måste ta ledigt från 
skiftarbete och annat arbete med oregelbundna arbetstider har rätt till er
sättning vid sådan ledighet för deltagande i sammanträde/förrättning under 
nästkommande dag med styrkt förlorad arbetsinkomst. 

§ 9 Arvoden kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett 
månadsarvode motsvarande 100% av riksdagsmannaarvodet, f n 59 800 
kronor per månad. 



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

4 

Kommunalråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som här angivits 
och ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt§§ 2-3. 

Bilersättning ska inte heller utgå till kommunalråd för resor mellan bostad 
och arbetsplats. 
Om kommunalråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet minskas 
i motsvarande mån. Fast arvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget. 

Oppositionsråd, tillika 2 v ordf i kommunstyrelsen, 80% av riksdagsmanna
arvodet fn 47 840 kronor per månad. 
Oppositionsråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som 
här angivits och ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt§§ 2-3. 

Bilersättning ska ej heller utgå till oppositionsråd för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Om oppositionsråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. 

§ 10 Fasta arvoden 

Fasta arvoden ska utgå till ordförande/oppositionsledare enligt följande. 

Kommunfullmäktige 4S st ordinarie, 21st ersättare 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

Ordförande 7% av riksdagsmannarvodet, fn 4186 kronor per månad 

1 v ordförande 1,S %av riksdagsmannarvodet, fn 897 kronor per månad 

2 v ordförande 1,S% av riksdagsmannarvodet, fn 897 kronor per månad 

Beredningen för demokrati 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet, fn 1794 kronor per månad 

Tidsbegränsad beredning utsedd av kommunfullmäktige i specifik fråga 

Ordförande 3% av riksdagsmannarvodet, fn 1794 kronor per månad 
för den tid beredningens uppdrag pågår 

Partigruppledare 3% av riksdagsmannarvodet, fn 1794 kronor per månad 
Partigruppledarna ingår som ledamöter i demokratiberedningen 

Kommunstyrelsen 13 st ordinarie, 13 st ersättare, insynsplats 

Kommunstyrelsens ledningsutskott S st ordinarie, s st er
sättare, insynsplats 

Ordförande, tillika ledningsutskott och kommunalråd, se§ 8 
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1 v ordförande, ledningsutskott 20% av riksdagsmannarvodet, fn 11960 kronor 
per månad 

2 v ordförande, tillika oppositionsråd, ledningsutskott, 80% av riks
dagsmannarvodet ,fn 47 840 kronor per månad 

Arbetsgivarutskottet 3 st ordinarie 

Ordförande 2S% av riksdagsmannaarvodet, fn 14 9SO kronor per månad 

Bygg- och miljönämnd S ordinarie, S st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannarvodet, fn s 980 kronor per månad 

Oppositionsledare 2,S% av riksdagsmannaarvodet, fn 149S kronor per månad 

Kultur- och fritidsnämnd s st ordinarie, 3 st ersättare 

Ordförande 10% av riksdagsmannaarvodet, fn s 980 kronor per månad 

Oppositionsledare 2,5% av riksdagsmannarvodet, fn 149S kronor per månad 

skolnämnd 7 st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannarvodet, fn 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4;167% av riksdagsmannaarvodet, fn 2492 kronor per 
månad 

Vård-och omsorgsnämnd 7st ordinarie, 7 st ersättare 

Ordförande 40% av riksdagsmannaarvodet, fn 23 920 kronor per månad 

Oppositionsledare 4,167% av riksdagsmannaravodet, fn 2492 kronor per 
månad 

Socialjour 1% av riksdagsmannaarvodet, fn S98 kronor per månad 

Revision 

Ordförande 4;167 %av riksdagsmannaarvodet, fn 2492 kronor per månad 

Revisorer 2,083% av riksdagsmannaarvodet, fn 1246 kronor per månad 

Valnämnd 

Ordförande 4,167% av riksdagsmannaarvodet, fn 2492 kronor per månad/ 
valår 

Annat år 1,2S% av riksdagsmannaarvodet, fn 748 kronor per månad 



KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

6 

Överförmyndare 

10% av riksdagsmannaarvodet, fn 5980 kronor per månad 

Ersättare 3% av riksdagsmannaarvodet, fn 1794 kronor per månad 

§ 11 Frånvaro för förtroendevald med fast arvode 

Om fast arvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid över
stigande en kalendermånad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
Fast arvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget. 

Om förtroendevald med fast arvode begär att bli entledigad från upp
draget ska arvodet upphöra den dag då kommunfullmäktiges besluts
protokoll justerats. 

§ 12 Uppgifter som förtroendevald ska utföra inom ramen för fast 
ordförandearvode 

Förtroendevald med fast arvode äger ej rätt till ersättning i form av 
sammanträdes/förrättningsersättning samt förlorad arbetsinkomst 
för nedan angivna uppdrag. 

Ordförandenas genomgång och beredning av ärende med sekreterare/ 
tjänsteman 

Föredragande eller annan anställd i anledning av styrelse, nämnds, ut
skottssammanträde (ordförandeberedning) 

Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 

Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör vid genomgång och beredning 
av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd med anledning 
av besiktning, förrättning eller dylik 

Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling 

Mottagning för allmänheten, telefonssamtal och dylikt utövande av delegations
beslut, överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ, restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Justering av protokoll 

För deltagande i i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller mot
svarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda 
sammanträden med kommunal styrelse/nämnd. 

För oppositionsråd/oppositionsledare gäller att följande ska utföras inom 
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ramen för fast arvode 

Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 

Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalda tillhör 

Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling 

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt 

Delegationsbeslut 

Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ 

Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Justering av protokoll 

Kommunala bolag 

Ersättning tillledamöter och ersättare i de kommunala bolagen, hel
och delägda utgår enligt§§ 4, 10. 

Fasta arvoden för ordförande utgår enligt följande: 
Sala-Heby Energi AB 
Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet 4983 kronor per månad 

Sala-Heby Energi El nät AB 

Ordförande 2,5% av riksdagsmannarvodet, fn 1495 kronor per månad 

Hesa b 

Ordförande 2,5% av riksdagsmannaarvodet, fn 1495 kronor per månad 

salabostäder AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet, fn 4983 kronor per månad 

Sala Silvergruva AB 

Ordförande 8,333% av riksdagsmannaarvodet, fn 4983 kronor per månad 

Lekmannarevisorerna i bolag 

Fast arvode utgår med 0,166% av riksdagsmannaarvodet fn 99 kronor 
per månad. 

Fast arvode utgår med 0,833% av riksdagsmannaarvodet, fn 498 kronor 
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Arvode utgår med 0,32% av riksdagsmannarvodet, f n 191 kronor per timme. 
Vid deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som sammantaget 
varar högst upp till fyra timmar/dag utgår alltid arvode för fyra timmar, så 
kallat grundarvode fn 764 kronor. För sammanträde/förrättning som sammantaget 
varar utöver fyra timmar/dag utgår ersättning för det antal timmar som samman
trädet varat, dock högst för åtta timmar/dag. 

För protokollsjustering enligt§ 3 p a, då särskild tid och plats bestämts härför utgår 
ersättning med två timarvoden, fn 382 kronor. 

§ 14 Ersättning för kostnader, resekostnader och traktamenten 

Kostnader för resor till och från sammanträde eller förrättning ersätts 
enligt grunderna i det kommunala reseavtalet. Ersättning utgår endast 
i de fall avståndet mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdes
lokalen överstiger 8 kilometer( enkel resa). 

Förtroendevald som använder egen bil bör låta annan förtroendevald som 
deltager i sammaträdet/förrättningen och färdas i huvudsak samma väg i 
mån av utrymme medfölja i bilen samt söka att medverka till att dylik sam
åkning kommer till stånd i största möjliga utsträckning. 

Ersättning utgår inte för resor som normalt är att betrakta som resor till och 
från arbetet. 

Förtroendevald, vilken har merkostnader för kost och logi, i samband med för
rättning i förtroendeuppdraget utanför kommunen äger rätt till ersättning i en
lighet med det kommunala trakta mentsavstalet 

§ 15 Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd 
av deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård och till
syn av barn som vårdas i den förtroendevaldes eller av anlitad barnvakt och som 
under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen utgå även för äldre barn. Ersättning 
utgår med 0,27% av riksdagsmannararvodet, f n 161 kronor per timme 
dock fn högst 1288 kronor per dag. 
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§ 16 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden/förrättningar eller motsvarande för vård och tillsyn av funktions
hindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad där om
sorgen utförs av en personlig assistent eller annan personal. 

Ersättning utgår med 0,27% av riksdagsmannarvodet, fn 161 kronor 
per timme, dock fn högst 1288 kronor per dag. 

§ 17 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden/förrättningar och 
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, led
sagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Er
sättning utbetalas med 0,27% av riksdagsmannaarvodet, f n 161 kronor 
per timme, dock fn högst 1288 kronor per dag. 

§ 18 övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i§§ 14-16 utbetalas ersättning om den för
troendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat och kan styrka dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna upp
kom. 

§ 19 Arbetsavgifter 

Såväl arvode som ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och 
semesterförmån är belagda med sociala avgifter för kommunen. Arvode och er
sättningar för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån är att hänföra till inkomst 
av tjänst. 

§ 20 Begäran om ersättning 

För att få ersättning enligt§§ 2-4, 6-7, 12- 17, ska den förtroendevalde anmäla 
sina förluster och kostnader. 

Nämndsekreterare/motsvarande ansvarar för att uppgifter om förtroendevalds del
tagande i sammanträde/förrättning i kommunfullmäktige, kommunfullmäktige
beredningar, nämnder/styrelser, utskott rapporteras. 

Förtroendevald ansvarar för att uppgift om förlorad arbetsinkomst 
lämnas till nämndssekreterare/motsvarande. 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst/motsvarande ska fram
ställas senast inom ett år från dagen för sammanträde/förrättning till vilken 
förlusten hänför sig. 
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Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från den dagen för sammaträdet/förrättningen till vilken kostnaden 
hänfört sig. 

§ 21 Utbetalning 

Fast arvode utbetalas med en tolftedel varje månad. Ersättning i övrigt utbetalas 
månadsvis i efterskott. 

§ 22 Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa 
regler. 
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SALAS BÄSTA FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRSLAGET FRÅN DEN PARLAMENTARisKA 
KOMMITTEN 

Vår representant, Marcus Andersson, har inkommit till Kommunstyrelsen med avvikande 
uppfattning gentemot det förslag som ligger (även bilagd detta yrkande). 

Jag noterar med stor förvåningen att ledningsutskottet valt att ta bort insynsplatser för de 
ledamöter och ersättare i Kommunsstyrelsen som ej är representerade i Kommunfullmäktige. 

Det innebär att om Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen 
som ej får plats i ledningsutskottet, och som samtidigt ej är invalda i kommunfullmäktige, så får 
dessa ej ta del av Ledningsutskottets sammanträden från insynsplats. 

Såsom det ser ut idag så skulle undertecknad, som är ledamot i Kommunstyrelsen men ej invald 
i Kommunfullmäktige, inte få insyn Ledningsutskottets möten medan Sverigedemokraterna som 
ej har varken ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsen får insyn i Kommunstyrelsens 
ledningsutskott Jag finner detta både ologiskt och en aning riktat mot vårt parti. 

Det finns ingen majoritet i Sala idag, i och med valet kan det dessutom komma in fler politiska 
partier, det finns med andra ord inte lika tydlig blockpolitik som tidigare. Detta innebär att det 
troligen kommer att finnas många olika oppositionsledare efter valet. Med det i åtanke föreslår 
vi därför att oppositionsrådet tas bort och arvodet istället delas upp på alla oppositionsledare. 
Vi anser också att oppositionsarvodesdelen sänks till30 000 totalt för alla ledare och att 
oppositionsledararvodet skall fördelas ut proportionellt. För att ytterligare spara pengar anser 
vi också att kommunalrådets arvode sänks till40 000 kr. 

Det är glädjande att se att Socialdemokraterna och Moderaterna som drivit linjen hårt i 
kommitten att Handikapp- och pensionärsrådet skulle avlägsnas från Kommunstyrelsen nu 
äntligen tagit sitt förnuft till fånga i och med liggande förslaget och lägger tillbaka dem under 
kommunstyrelsen. 

så yrkar jag härmed att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige: 

Att 

Att 

Att 

Att 

Kommittens förslag i sin helhet skall avslås samt 

Vård- och omsorgsnämnden samt Bildnings- och lärandenämnden fr.o.m. 2015-
01-01 avskaffas och att respektive nämnds verksamhetsområde överförs till 
Kommunstyrelsen. Reviderade delegationsordningar för detta skall redovisas för 
Kommunstyrelsen senast 2014-11-01 

Kommunalrådslönen fastställs till40 000 kronor per månad. 

Oppositionsrådstiteln avskaffas och att oppositionsledararvodet skall fördelas ut 
proportionellt på gruppledarna för respektive oppositionsparti i 
Kommunstyrelsen, vilka hädanefter skall tituleras oppositionsledare envar. 
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Det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till 30 000 kronor per månad. 

Om dessa ovanstående Att-satser ej vinner bifall så föreslår jag att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att: 

Att 

Att 

Sala den 

Sala Industrifastigheter AB (SIFAB) bevaras som näringslivsfrämjande bolag men 
att fastighetsförvaltningen i framtiden bör utföras av annan aktör. 

Inskränkningarna gällande insynsplatserna i Kommunstyrelsens ledningsutskott 
tas bort. 

Hanna Westman (SBä) 
Ledamot av Kommunstyrelsen i Sala 
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Jag anmäler härmed avvikande uppfattning mot det föreliggande förslaget från den 
parlamentariska kommitten avseende ny politiska organisation och arvodesbestämmelser enligt 
följande: 

• Kommitten skulle enligt tidigare beslut ha till uppgift att titta över och förbättre den nu 2 

år gamla införda beslutsmodellen. Det som nu kommitten lagt som sitt förslag är en 
återgång till den gamla nämndsmodellen, vilket vi från Salas Bästa anser är förkastligt 
både ur en ekonomisk, demokratisk och styrningsmåssig aspekt. 

• Vi anser att nämndsmodellen, som siktar in sig på att se delarna men inte helheten, har 
tjänat ut sitt syfte redan för tio år sedan vilket tydliggjorts genom att väldigt många 
kommuner nu överger den till förmån för en enda styrelse. l dagens snabbföränderliga 
samhälle är flexibilitet, förmåga till helhetsgrepp samt handlingskraft något som gynnar 
kommuner som vill vara proaktiva och få fler att flytta till sin kommun. Långsamma 
beslutsprocesser med revirspinkande mellan nämnder är Sala för litet för och kommer 
att slå tillbaka mot kommunens medborgare och övergripande vision. 

• Vi anser att VON och BLN avskaffas och läggs in under KS. 
• Vi anser att pensionärs- och handikapprådet ska ligga direkt under Kommunstyrelsen. 

• Vi anser att arvodena ska sänkas för Kommunalråd till40 000 kronor per månad och för 
den samlade oppositionen till 30 000 kronor per månad. Oppositionsråd bör avskaffas. 

• Vi anser att SlFAB ska vara kvar som näringslivsbolag och låta fastighetsförvaltningen 
utföras av Lokalförvaltarna eller av annan aktör. 

• Vi anser att en kommunal koncern borde utredas för att i förlängningen kunna 
resultatsutjämna mellan bolagen och i slutändan ge bättre förutsättningar för 
Silvergruvan att fungera utan årligen återkommande kommunala aktieägartillskott. 

Om Kommunstyrelsen väljer att anta Salas Bästas förslag till förbättringar av organisationen så 
är vår uppfattning att Sala kommun initialt kan spara in c:a 2 000 000 kronor årligen men att de 
stora besparingarna ligger i effektiviteten som kan uppnås ute i förvaltningen. 

a~O'l+\ 

//_:: 

Ledamot av kommitten 


