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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2023-01-11 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2022/1149 

KS § 9 Revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensam 
Hjälpmedelsnämnd  

INLEDNING 
I samband med att den nya mandatperioden börjar den 1 januari 2023 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras.  

Förslag till reviderat reglemente och reviderat samverkansavtal bifogas och 
Hjälpmedelsnämnden rekommenderar regionen och respektive kommun att anta 
det redovisade förslaget till reglemente och det redovisade förslaget till 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla från den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.5645, protokollsutdrag Gemensam Hjälpmedelsnämnd, § 39, 2022-
09-30 
Bilaga KS 2022.5646, Förslag på reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 
2023-2026 
Bilaga KS 2022.5647, Förslag på reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd 
2023-2026 

Yrkanden 
Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till reglemente i enlighet med Bilaga KS 2022.5646 och förslag till 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden i enlighet med Bilaga 
KS 2022.5647, att gälla från den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till reglemente i enlighet med Bilaga KS 2022.5646 och förslag till 
samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden i enlighet med Bilaga 
KS 2022.5647, att gälla från den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2023-02-08 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2023/31 

KS § 18 Bildandet av Samordningsförbundet Västmanland  

INLEDNING 
I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och 
diskuterat bildande av ett samordningsförbund för Västmanlands län.  
Under 2022 undersökte länspresidiet intresset och möjligheterna att bilda ett 
samordningsförbund för hela regionen. Det visade sig att det finns en samlad positiv 
inställning från samtliga parter att bilda ett gemensamt förbund vilket har lett till att 
samtliga parter har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring. 
För att bilda ett gemensamt samordningsförbund behöver beslut fattas om ny 
förbundsordning, hantering av nuvarande förbunds tillgångar samt en interimistisk 
styrelse för att hantera själva övergången.   

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2023.123, beslut inför bildandet av Samordningsförbundet Västmanland 
Bilaga KS 2023.124, beslutsunderlag  - Bildandet av Samordningsförbundet 
Västmanland 
Bilaga KS 2023.125, Bilaga 1 Förbundsordning Samordningsförbundet Västmanland 
Ledningsutskottets beslut § 8, 2023-01-25 

Jäv 
Camilla Runerås (S) anmäler jäv, lämnar sammanträdet och deltar inte i 
handläggningen eller vid beslutet av detta ärende. 
Magdalena Fredriksson (S) träder in som tjänstgörande ersättare. 

Yrkanden 
Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Förslag till förbundsordning för ett Samordningsförbund i 
Västmanland i enlighet med bilaga KS 2023.125, samt 
att tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet fastställs 
till den 1 maj 2023 med verksamhetsstart den 1 januari 2024. 

Ingela Kilholm Lindström (MP) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Förslag till förbundsordning för ett Samordningsförbund i 
Västmanland i enlighet med bilaga KS 2023.125, samt 
att tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet fastställs 
till den 1 maj 2023 med verksamhetsstart den 1 januari 2024. 

Skickas till - Kommunfullmäktige 
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From:                                 Ann Rilegård
Sent:                                  Wed, 11 Jan 2023 08:45:01 +0000
To:                                      kommun.info@sala.se
Cc:                                      amanda.lindblad@sala.se; Anders Wigelsbo; Daniel Holmvin 
daniel.holmvin@sala.se; Elisabet Pettersson; Daniel Nylund
Subject:                             Beslut inför bildandet av Samordningsförbundet Västmanland

Hej Sala kommun! 
(Kopia för kännedom till Amanda Lindblad, Anders Wigelsbo, Daniel Holmvin, Elisabet 
Pettersson och Daniel Nylund) 
 
Här är underlagen för de beslut som behöver tas av kommunfullmäktige senast den sista mars 
2023 för att tidplanen för länssamordningsförbundet ska hålla.
 
Med vänlig hälsning 
  
Ann Rilegård 
Förbundschef 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 

                                         
  
Post- och besöksadress: von Rosens väg 1, 737 80 Fagersta 
Tel 0736 – 498 499  
E-post ann.rilegard@fagersta.se
  
Hemsida: https://nvsam.se/
Gemensam webportal Samordningsförbunden i Västmanland 
http://www.samordningvastmanland.se/
  
Besök gärna Insatskatalogen.se – ett digitalt sökverktyg över tillgängliga rehabiliterings- och 
stödinsatser
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Sammanfattning 
I Västmanland har de samverkande parterna under en längre tid utrett och diskuterat 
bildande av ett samordningsförbund för Västmanlands län. Under 2022 undersökte 
länspresidiet intresset och möjligheterna att bilda ett samordningsförbund för hela 
regionen. Det visade sig att det finns en samlad positiv inställning från samtliga 
parter att bilda ett gemensamt förbund vilket har lett till att samtliga parter har 
undertecknat en gemensam avsiktsförklaring. 
 
För att bilda ett gemensamt samordningsförbund behöver beslut fattas om ny 
förbundsordning, hantering av nuvarande förbunds tillgångar samt en interimistisk 
styrelse för att hantera själva övergången.   

Beskrivning av ärendet 
I Västmanland har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och 
samtliga kommuner i Västmanland under en längre tid utrett och diskuterat bildande 
av ett gemensamt samordningsförbund. Under 2022 beslutade länspresidiet att med 
externt processtöd ta fram ett underlag för att kunna besluta om ett gemensamt 
samordningsförbund ska bildas eller ej. Denna process har resulterat i ett tydligt 
ställningstagande från samtliga parter att det ska bildas ett gemensamt 
samordningsförbund vilket har lett till att samtliga parter har undertecknat en 
gemensam avsiktsförklaring. 

Skäl till att bilda ett samordningsförbund i Västmanland 
Det finns flera skäl till att bilda ett förbund som omfattar hela Västmanland.  

Individperspektiv 
• Fler individer kan ta del av samverkande insatser. 
• Insatser och stöd till individer kan bli mer träffsäkra. 
• Insatser och stöd kan utföras mer professionellt. 

Samverkande parters perspektiv 
• De samverkande parterna kan ”spetsa” sin kompetens i samverkan på den 

strukturella nivån 
• Genom färre möten underlättas medverkan i samverkan.  
• Möjlighet att samverka effektivt lokalt och regionalt  

Samordningsförbundsperspektiv 
• Samordningsförbundets verksamhet kan bli mer professionell både operativt 

och administrativt. 
• Samordningsförbundet kan få en mer aktiv roll i strategiskt lokalt och 

regionalt utvecklingsarbete. 
• Samordningsförbundets verksamhet blir mer stabil och mindre sårbar.   
• Nya effektiva insatser kan lättare spridas och implementeras i hela 

Västmanland 
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Samhällsperspektiv 
• Genom ökad effektivitet och tillgänglighet ökar de samverkande parternas 

legitimitet. 
• Samordningsförbundet får bättre kapacitet att medverka på nationell nivå 

som ex Nationella Nätverket för Samordningsförbund - NNS. 
• Ett större samordningsförbund blir mer kraftfullt, tydligare och ökar det 

politiska engagemanget och därmed möjlighet att påverka organiseringen av 
välfärden. 

Utgångspunkter för ett Länssamordningsförbund 
Den generella välfärdspolitiken innebär att alla ska få ta del av den. Samtidigt behövs 
en lokal anpassning för att möta människors olika behov. Samverkan utifrån 
individers samlade behov behöver ske lokalt.  
 
Samordningsförbund skapades för att organisera myndigheterna insatser utifrån 
individers behov och de lokala förutsättningar som råder. Härigenom skulle fler 
individer komma i arbete på ett effektivare sätt. Det lokala perspektivet ska 
fortsättningsvis vara en utgångspunkt för organiseringen av samordningsförbundets 
verksamheter. Det innebär: 

• Att de samverkande parterna har individens behov som utgångspunkt vid 
organisering av verksamheter. 

• De samverkande parterna tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans 
inventera lokala behov. 

• Insatser som stöds av förbundet ska vara tillgängliga för samtliga individer i 
samtliga kommuner som ingår i samordningsförbundet.  

• Lokala initiativ och förslag ska fångas upp av förbundet centralt. 
• Det lokala arbetet ska stödjas av förbundet centralt genom att t.ex. 

arrangera kommunvisa nätverksträffar för chefer och samverkansansvariga 
hos de fyra parterna. 

Samtliga kommuner i Västmanland ska finnas representerade i styrning av 
samordningsförbundet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Region Västmanland.  

Interimistisk styrelse och gemensamt samordningsförbund 
För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande parterna fatta beslut om 
att godkänna en förbundsordning, bilaga 1. När alla parter har godkänt 
förbundsordningen eller vid tidpunkt som framgår av förbundsordningen är 
samordningsförbundet bildat.  

Vid bildandet av ett gemensamt samordningsförbund är den mest lämpliga 
organisatoriska lösningen att ett av samordningsförbunden bibehålls, Norra 
Västmanland, och detta förbund utvidgas med de två övriga förbunden.  

För att få en möjlighet till en kvalitativt bra övergång föreslås att det bildas en 
interimistisk styrelse inför start av det gemensamma samordningsförbundet i 
Västmanland. Den interimistiska styrelsen bildas från 1/5 2023. Under perioden 1/5 – 
31/12 2023 kommer den interimistisk styrelsen att verka inom det nya 
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samordningsförbundet och ha ansvar för att förbereda organisatoriska 
förändringarna och start av det gemensamma samordningsförbundet den 1/1 2024.   

Den interimistiska styrelsen ska förbereda övertagande av verksamhetsansvaret från 
de nuvarande samordningsförbunden genom att bland annat rekrytera en 
förbundschef, se över och teckna nödvändiga avtal och arbeta fram underlag för 
budgetbeslutet för verksamhetsåret 2024. 

Den interimistiska styrelsens uppdrag regleras i Förbundsordningen i 4§Förbundets 
ändamål och 6§ Uppgifter och beslutanderätt. Dessa uppdrag är begränsade till 
31/12 2023.  

Överföring av tillgångar 
Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förbundsordning för ett gemensamt 
samordningsförbund i Västmanland innebär samtidigt att nuvarande tillgångar och 
skulder i Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra 
Mälardalen överförs till det nya samordningsförbundet i Västmanland. Nuvarande 
stadgar i de befintliga samordningsförbunden medger dock inte denna överföring.  
 
Enligt Nationella rådets kunskapsstöd kan överföringen ske på följande sätt: 
Återstående kapital överförs till det nya gemensamma förbundet genom att 
förbundsordningarna för Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen skrivs om, där det framgår att återstående kapital ska föras över 
till det nya förbundet. Norra Västmanlands Samordningsförbund behöver dock inte 
ändra i sin nuvarande förbundsordning, då det är samma organisationsnummer som 
att kommer användas i länssamordningsförbundet och förbundets egna kapital finns 
kvar i förbundet även efter 2023. 
  
Efter samråd med de fyra parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Region 
Västmanland och kommunerna i Västmanland föreslås denna modell.  
 
Förbundsordningarna föreslås revideras med nedanstående text under den § som 
hanterar likvidation och upplösning i förbundsordningen för att möjliggöra att 
samtliga tillgångar kan överflyttas till det gemensamma samordningsförbundet 
Västmanland:   
”Efter samråd och beslut kan förbundet träda i likvidation. Kvarvarande tillgångar, 
skulder, egendom och verksamhet överförs från och med den 1 januari 2024 till det 
gemensamma Samordningsförbundet Västmanland”.  

Framtagande av förbundsordning 
Föreliggande förslag till förbundsordning har tagits fram av länspresidiet med stöd av 
processtöd och tjänstepersoner från de samverkande parterna Förslag till 
interimistisk styrelse har stämts av med jurist på SKR.  
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska/juridiska konsekvenser och finansiering 
 
Förslaget att inrätta den nya styrelsen interimistiskt innebär en ökad kostnad under 
2023. Denna kostnad kan dock bestridas gemensamt av de nuvarande förbundens 
egna kapital. Likvidationen av de två nuvarande förbunden beräknas innebära vissa 
besparingar på det administrativa området och ett länssamordningsförbund 
förväntas kunna bidra till effektivisering av beslutade rehabiliteringsinsatser.  
 
Till den siste dec 2023 uppskattas följande kostnader i nedanstående budget: 

   
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst 6–7 sammanträden 200 000 

Tjänstepersonsstöd 20%             6 mån  150 000 
Planeringskonferens Två dagar   50 000 
Oförutsett 
 

ev juriststöd eller dyl.  100 000 

summa  500 000 kr 
 
Finansieringen av interimsstyrelsen bör kunna ske med medel från det egna kapitalet 
som finns i samtliga förbund. Vid utvidgningen kommer det förbund som ska finnas 
kvar att kunna fortsätta använda sitt eget kapital.  
Personella resurser bör också kunna ställas till förfogande av de samverkande 
parterna. Förutom att sakkompetens tillförs ökar också delaktighet och 
ansvarstagande hos parterna för sammanslagningsprocessen.  
 
Hållbarhet 

Miljöperspektiv 
Utredningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mänskliga rättigheter - prövning av barnens bästa 
Det finns inga direkta aspekter ur ett barnperspektiv att redovisa utifrån den 
föreslagna omorganiseringen eftersom rehabiliteringsinsatserna enbart riktas till 
vuxna personer. Det kan dock uppstå indirekta effekter ur ett barnperspektiv om 
sammanslagningen innebär att resurserna kan nyttjas mer effektivt och eventuellt 
riktas till vuxna med minderåriga barn.  
Att möjliggöra för föräldrar med rehabiliteringsbehov att närma sig arbetsmarknaden 
och öka möjligheten till egen försörjning genom arbete innebär förbättrade 
livsbetingelser för barnen. 

Invånarperspektiv  
En målsättning med omorganiseringen är just att öka tillgängligheten till de insatser 
som samordningsförbunden stödjer och finansierar. Det bör också innebära att fler 
kan få tillgång till adekvata insatser då omorganiseringen även medför möjlighet till 
ökad grad av specialisering hos myndigheterna.  
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Kvinnor och män erbjuds idag i olika grad rehabiliterande insatser med olika 
inriktning. Det är angeläget att uppmärksamma dessa skillnader och ur ett samlat 
Västmanlandsperspektiv torde det underlätta att vidta riktade åtgärder för att 
åstadkomma en utjämning av dessa skillnader.  
 

 

Uppföljning 

De målsättningar och ambitioner som finns i detta beslutsunderlag bör följas upp av 
de samverkande parterna. Uppföljningen bör kunna göras av externt stöd. Dock först 
efter effekter kan utläsas av vidtagna åtgärder. Uppföljningen bör därför göras först 
från och med 2026.  

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelse och kommunfullmäktige  
1. Förslag till förbundsordning för ett Samordningsförbund i Västmanland i enlighet 

med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet godkänns. 
2. Tidpunkten för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet fastställs till 

2023-05-01. 
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1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Västmanland. 

2 § Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Fagersta kommun.  

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, samt 

Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom Västmanlands läns geografiska område från 1 maj 

2023 fram till den 31 december 2023 vidta erforderliga åtgärder i förberedelse inför 

verksamhetstart den 1 januari 2024. 

Förbundets ändamål från den 1 januari 2024 är att inom Västmanlands läns 

geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och samtliga 

kommuner i regionen i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 

att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform för samverkan mellan 

huvudmännen för att gemensamt utveckla insatser och metoder för stöd till 

människor som har behov av samhällets gemensamma resurser. Förbundets insatser 

ska utgå från de enskilda individernas behov.  

Verksamheterna och samverkan mellan parterna ska präglas av lokal förankring och 

engagemang, jämlikt inflytande och lokal närvaro. Samverkan mellan parterna ska 

också bygga på långsiktiga och hållbara strukturer.  

Via samordningsförbundet skapas förutsättningar för huvudmännen att arbeta med 

förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. Samordningsförbundet utgör en 

arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, 

vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. 
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5 § Styrelse 

Förbundet ska ledas av en styrelse.  Styrelsen ska bestå av en ledamot och en 

ersättare för varje förbundsmedlem.  Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. En 

ersättare får endast inträda i stället för en ledamot som valts av samma 

förbundsmedlem som ersättaren själv. 

Ledamöter och ersättare för den interimistiska styrelsen väljs för perioden 1 maj till 

31 december 2023. Ledamöter och ersättare väljs för tiden 1 januari 2024 till den 31 

december 2026. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 

1 januari året efter det år då val av fullmäktige i kommuner och regionen ägt rum.  

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för den tid som 

styrelsen bestämmer.  

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Från den 1 maj 2023 fram till den 31 december 2023 ska styrelsen förbereda och vidta 

nödvändiga åtgärder inför verksamhetsstart 1 januari 2024 genom att bland annat 

anställa chef, se över befintliga avtal i samverkan med befintliga 

samordningsförbund och utarbeta underlag för budgetbeslutet för verksamhetsåret 

2024. 

Förbundet har från och med den 1 januari 2024 till uppgift att: 

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen, 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. besluta, utifrån det som lagstiftningen förordar, på vilket sätt de medel som 

står till förfogande för finansiell samordning ska användas, 

4. finansiera insatser för de målgrupper som är i behov av samordnade 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

7 § Personal 

En förbundschef har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.  
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8 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin 

huvudmans beslutsordning. 

9 § Samråd 

Samråd skall ske med förbundsmedlemmarna en gång årligen, senast i april månad. 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 

planläggningen, om budget och verksamhetsplan samt andra frågor av större 

ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Kvarstår behov av ytterligare samråd kan 

varje enskild huvudman påkalla medlemsmöte. Styrelsen har rätt att från 

förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att 

styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages hos 

samtliga medlemmarna samt på förbundets egen hemsida.  

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan 

medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen med 

en fjärdedel samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 

Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, med en fjärdedel.  

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet i åldern 16–67 år 

den 1 november året före det år som fördelningen avser. 

12 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta en delårsuppföljning med helårsprognos för verksamheten 

och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband 

med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 

krediter för verksamheten. 
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13 § Budget 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 

de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 

årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 

också åtföljas av mål för verksamheten.   

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 

kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 

budgeten.  

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas 

av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. För 

kommunerna samt Regionen ska utses en gemensam revisor. För kommunerna och 

Regionen ska Regionfullmäktige utse en gemensam revisor.    

Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § Finsam. Revisorer utses första 

gången för tiden från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 mars 2027. 

Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att 

val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens 

revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § 

Finsam. 

15 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 

ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det 

efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske 

endast om det beslutas enligt 16 §.  

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 

eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av 

ett samråd mellan huvudmännen.  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 

Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna 

förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av 

egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 

förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 

17 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska i första hand avgöras genom 

intern medling och i andra hand avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 

styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Västmanlands 

arvodesbestämmelser.  

Utöver mötesarvode utgår ett fast arvode till ordförande och vice ordförande i 

förbundet. Det fasta arvodets storlek beräknas för ordförande till 7 % och för vice 

ordförande till 5% av det belopp Region Västmanland fastställer för fasta arvoden för 

mer omfattande landstingsuppdrag. Arvodet justeras årligen enligt de bestämmelser 

som gäller för förtroendevalda inom Region Västmanland.  

För ledamöterna i den interimsstyrelse som fram till 31 december 2023 har ansvar för 

att förbereda starten av Samordningsförbundet Västmanland utgår mötesarvoden 

enligt ovan, men inte fast arvode till ordförande och vice ordförande. 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lag (2003:1 210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser.  

19 § Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i säteskommunen ansvarar för tillsynen av att 

samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

20 § Förbundets bildande 

Förbundets anses bildat den 1 maj 2023 eller vid den tidpunkt när samtliga 

medlemmar godkänt denna förbundsordning.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

  

2023-02-08 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2022/1130 

KS § 15 Förslag till revidering för Bygg- och miljönämnden i Reglemente 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun  

INLEDNING 
Den 1 augusti 2022 började lagen om tobaksfria nikotinprodukter att gälla, Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Tobaksfria nikotinprodukter saluförs 
främst som tobaksfritt snus, även kallat vitt snus. Produkterna har funnits på 
marknaden sedan mitten på 2010-talet och omfattningen har ökat. Beslutet innebär 
att Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att bedriva tillsyn som åligger kommunen 
enligt denna lag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2023.5547, protokollsutdrag BMN § 98, 2022-12-13 + bilagor 

Ledningsutskottets beslut § 4, 2023-01-25 

Yrkanden 
Amanda Lindblad (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta revidering för Bygg- och miljönämnden i Reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2022.5547. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta revidering för Bygg- och miljönämnden i Reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Sala kommun, i enlighet med Bilaga KS 2022.5547. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIEBEREDNING 

Sammanträdesdatum 

  

2023-01-19 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

  

KFPB § 7 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer, frågor  

INLEDNING 
Det har inte inkommit några motioner eller frågor under perioden. Genomgång av 
de fyra medborgarförslag och den interpellation som ska behandlas vid 
nästkommande kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.5615, Medborgarförslag om digital skylt på Stora Torget för butiker 
utanför stadskärnan, 2022-12-21 
Bilaga KS 2022.5696, Medborgarförslag om ställplatser , 2022-12-23 
Bilaga KS 2022.5697, Medborgarförslag om besökare Sala Silvergruva , 2022-12-23 
Bilaga KS 2023.157, Medborgarförslag om service i Sala centrum, 2023-01-12 
Bilaga KS 2023.286, Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
hanteringen av underskottet i kommunstyrelsen, 2023-01-19 

Yrkanden 
Ordförande Emil Andersson Bleckert (S) yrkar,  
att kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar,  
att Medborgarförslag om ställplatser, 2022-12-23 överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning, 
att Medborgarförslag om besökare Sala Silvergruva, 2022-12-23 överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning,  
att Medborgarförslag om digital skylt på Stora Torget för butiker utanför 
stadskärnan, 2022-12-21 överlämnas till kommunstyrelsen för beredning,  
att Medborgarförslag om service i Sala centrum, 2023-01-12 avvisas med 
hänvisning att den strider mot gällande Arbetsordning för KF då den tar upp ämnen 
av olika slag samt  
att Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av 
underskottet i kommunstyrelsen, 2023-01-19 överlämnas till kommunfullmäktige 
för beslut om den får ställas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar, 

att Medborgarförslag om digital skylt på Stora Torget för butiker utanför 
stadskärnan, 2022-12-21 överlämnas till KS för beredning,   

att Medborgarförslag om ställplatser, 2022-12-23 överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning,  

att Medborgarförslag om besökare Sala Silvergruva, 2022-12-23 överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning,  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIEBEREDNING 

Sammanträdesdatum 

  

2023-01-19 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KFPB § 7 fortsättning 

att Medborgarförslag om service i Sala centrum, 2023-01-12 avvisas med 
hänvisning att den strider mot gällande Arbetsordning för KF då den tar upp ämnen 
av olika slag samt,  

att Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hanteringen av 
underskottet i kommunstyrelsen, 2023-01-19 överlämnas till kommunfullmäktige 
för beslut om den får ställas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Interpellation:
Hanteringen av underskottet i kommunstyrelsen.

Styret i Sala kommun har genom sin majoritet i kommunstyrelsen valt
att fastslå en verksamhetsplan för 2023 som kommer att leda till ett
underskott i kommunstyrelsens verksamhet.

Förvaltningen har klargjort att medel saknas för att kunna leverera
kollektivtrafik som planerat, för att utföra det sedan tidigare planerade
underhållet av våra fastigheter. Även energieffektiviseringar får stryka
på foten. Sala kan med denna verksamhetsplan inte heller  bibehålla den
livsmedelskvalitet som våra kök för skolor och äldreboenden har.

Att hantera denna underfinansiering av kommunstyrelsens verksamhet
borde vara styrets främsta prioritet. Antingen genom en handlingsplan
för att minska kostnader och höja intäkter eller via en ändringsbudget.

Oavsett vilken väg styret väljer så förtjänar medborgarna att veta hur
Socialdemokraterna tänker gå tillväga för att lösa ut denna situation.
Det är även viktigt gentemot den egna verksamheten att man tidigt och
tydligt sätter ramarna för hur en budget i balans ska uppnås.

Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande,

1. När kommer styret att presentera ett förslag till handlingsplan för att
nå en budget i balans?

2. Avser ordförande ändra i verksamhetsplanen eller sänka kommunens
resultatmål för detta år?

För Koalition Sala

Erik Hamrin (M), oppositionsråd
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 1 (2)  
2023-02-20 

DIARIENR: 2023/61 
 
    
    

KOMMUNSTYRELSEN 
Amanda Lindblad 
Kommunalråd  

 
  

 

 

Svar på interpellation om kommunstyrelsens verksamhetsplan 
och budget 
 

Interpellanten Erik Hamrin (M) ställer två frågor i sin interpellation om 
kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget:  

- När kommer styret att presentera ett förslag till handlingsplan för att nå en 
budget i balans? 

- Avser ordförande ändra i verksamhetsplanen eller sänka kommunens 
resultatmål för detta år? 

Det är tuffa ekonomiska tider för Sveriges kommuner och regioner när år 2023 har 
inletts. Lågkonjunktur, höjda räntor och inflation, höga bränslepriser och 
elkostnader. Det påverkar givetvis även det ekonomiska läget och förutsättningarna 
för Sala kommun. Till det har vi även en relativt nytillträdd regering som leds av 
interpellanten Erik Hamrins eget parti Moderaterna. När budgeten för innevarande 
år beslutades uppgick statsbidragen till kommuner och regioner bara till hälften av 
vad som tydligt efterfrågats av Sveriges kommuner och regioner. Fram till dags 
datum har inte heller ytterligare statsbidrag aviserats i den omfattningen och ser vi 
inte ut att kunna räkna med generella statsbidrag alls i den omfattning som vi haft 
de senaste åren. Sammantaget innebär det att vi har en besvärlig ekonomisk 
situation.  

Interpellanten ställer två frågor om budgeten utifrån den verksamhetsplan som 
antagits för kommunstyrelsens verksamheter. Grundläggande för hantering av 
arbete med en ekonomi i balans är att det gäller att agera långsiktigt och väl 
genomtänkt för att vi inte vidtar överilade eller större åtgärder än vad som är 
motiverat. Vi ska ha klart för oss att varje åtgärd vi vidtar riskerar att drabba 
servicen till våra kommuninvånare.  

Vi befinner oss just nu i kalenderårets andra månad. När interpellationen i fråga 
ställdes hade det gått tre veckor på det nya året. Såsom tidigare år efter valår 
beslutas verksamhetsplanerna under årets första kvartal. I verksamhetsplanerna 
framkommer hur verksamhetens ska bidra till beslutade mål och strategier. Delar av 
verksamheten, såsom kollektivtrafiken, är beroende av planering och beslut som tas 
med lång framförhållning. Samtidigt syns också senare tids kostnadsökningar. 
Under april månad kommer de första ekonomiska månadsuppföljningarna och 
därefter följer löpande månadsuppföljningar och delårsbokslut under året.  
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2023-02-20 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående är de två frågorna från Erik Hamrin (M) för tidigt 
ställda. Det vi i den nya majoriteten kommer att göra är att systematiskt och 
genomtänkt vidta åtgärder för att ta kommunen igenom denna ekonomiskt mycket 
besvärliga situation. Det kommer vi att göra i en tät dialog med förvaltningen, vilket 
pågår löpande. Det arbetet kan komma att innebära olika delar som blir aktuella för 
politiska beslut och det kommer vi i så fall att återkomma till.  

Därmed anser jag att interpellationen är besvarad. 

 
 
Amanda Lindblad (S)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIEBEREDNING 

Sammanträdesdatum 

  

2023-02-16 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2023/90 

KFPB § 13 Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer, frågor  

INLEDNING 
Det har inte inkommit några motioner, medborgarförslag eller frågor under 
perioden. Genomgång av den interpellation som ska behandlas vid nästkommande 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2023.591, Interpellation till skolnämndens ordförande om skolnämndens 
budgetram och besparingsbehov, 2023-02-13  

Yrkanden 
Ordförande Emil Andersson Bleckert (S) yrkar,  
att Interpellation till skolnämndens ordförande om skolnämndens budgetram och 
besparingsbehov, 2023-02-13,  överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om 
den får ställas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar, 

att Interpellation till skolnämndens ordförande om skolnämndens budgetram och 
besparingsbehov, 2023-02-13,  överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om 
den får ställas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Interpellation 2023-02-13 ställd till skolnämndens ordförande 
 
Enligt skolkontoret kommer skolans verksamhet att gå back med 20-30 miljoner 2023.  Skolkontoret har 
kommunicerat att de behöver få förutsättning att arbeta för en budget i balans. Ändå är fortfarande ingen 
verksamhetsplan beslutad.  
 
Skolkontorets prognostiserade underskott är en direkt följd av att skolnämnden fick en betydligt mindre 
ram än den hade behövt. Liberalerna hade exempelvis 17 miljoner mer till skolan än den styrets vinnande 
budget. Vi liberaler anser att välfärden bör prioriteras i en lokal budget och därför ville vi ge en så mycket 
större ram till skolan. Det går ihop med vår socialliberala hållning om att alla människor ska kunna 
försörja sig själva och inte hämmas i sina drömmar, men att de som inte kan klara sig själva ska få 
samhällets hjälp. Barn har ett stort behov av en trygg skolgång med hög kvalitet under hela sin skolgång. 
 
Utbildning är  en grundläggande faktor för att kunna växa som människa. Ett barns utbildning är viktig 
för såväl barnets kunskap som för att barnet skall ha en framtid i arbete, inom ett område man drömmer 
om. Detta kan inte uppnås om skolan håller för låg kvalitet eller sviker barn med särskilda behov, vilket 
den gör om barngrupperna i förskolan blir för stora, om läroböcker inte ges i tillräckligt stor utsträckning, 
om elever i behov av särskilt stöd inte får detta, om nödvändiga resurser inte finns och om kommunen 
inte har råd att anställa behöriga lärare. 
 
Nu medför den styrande budgeten omfattande besparingar, och då behöver besparingarna läggas på rätt 
saker, på sådant som inte drabbar barn och ungdomar i förskola och skola alltför mycket, även om de 
naturligtvis kommer att drabbas till stor del ändå. Trots detta har arbetet med besparingarna kommit igång 
sent, och det finns inte ens någon verksamhetsplan från skolnämnden. 
 
På budgetfullmäktige i november uttryckte nuvarande ordförande i skolnämnden att styrets budgetram för 
skolan är tillräcklig, och att icke kostnadskrävande åtgärder skall sättas in för att skolans kvalitet skall 
vara hög med den styrande budgeten.  
 
Liberalerna vill att skolnämndens ordförande svarar på följande frågor: 
 

● Vilka är de icke kostnadskrävande åtgärderna som skolnämndens ordförande hänvisade till under 
budgetfullmäktige i november, och vilken besparing medför dessa åtgärder i praktiken?  

● Varför har arbetet med verksamhetsplanen kommit igång så sent? 
● Varför har det inte lagts fram några förslag på besparingar än, trots att förseningen innebär 

svårigheter för verksamheten och för möjligheten att kunna välja rätt besparingar? 
● Vad kommer besparingsbehovet att innebära i form av sänkt kvalitet på undervisningen? 
● Vad kommer besparingsbehovet att innebära för alla elever med behov av särskilt stöd? 
● Vad kommet besparingsbehovet att innebära avseende antalet skolenheter i Sala kommun? 

 
Mona Johansson 
Liberalerna 
Sala den 13 februari 2023 
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