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Översyn av den politiska organisationen, förvaltningsorganisa
tionen samt arvodesbestämmelser inför mandatperioden 2015-
2018 

INLEDNING 
Tillsättning av och uppdrag för parlamentarisk grupp för uppföljning och översyn av 
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestäm
melser i Sala kommun inför mandatperioden 2015-2018. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/201/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en uppföljning och översyn av politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun, 
att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden kan fattas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014, 
att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 
att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen 
att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av den politiska organisation
en och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser i Sala kommun. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en uppföljning och översyn av politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun, 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden kan fattas 
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014, 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en represen
tant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 

att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen, samt 

att uppdra till kommunchef jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av den politiska organisation
en och förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser i Sala kommun. 

Utdrag: kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALAKOMM 

Kommunstvrelsens törv 

Ink. 2013 O 4 

Översyn av politisk organisation och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser inför 
mandatperioden 2015-2018. 

Den finns en god tradition i Sala kommun att i slutet av varje mandatperiod 
tillsätta en politisk grupp med representanter för varje parti i 
kommunfullmäktige att arbeta fram förslag till justeringar i den politiska 
organisationen samt arvoden som skall gälla nästkommande period 
mandatperiod. Allt i syfte 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. Beslut inför 
mandatperioden 2011-2014 fattades av KF 2010-09-30, KF§ 76. 

Efter valet i september 2011 uppstod en ny politisk situation som ledde till 
en förnyad översyn i syfte att pröva nya politiska styrmodeller för att stärka 
och utveckla den lokala demokratin samt göra förvaltningsorganisationen 
"enklare, effektivare och mer medborgarvänlig". Under innevarande 
mandatperiod har därför ett flertal beslut fattats kring politisk- och 
förvaltningsorganisation i Sala kommun. 

Kommunfullmäktige antog 2011-12-19, KF§ 146 förslag till ny politisk 
organisation i Sala kommun att gälla från och med den l juli 2012. 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-19, KS § 25-26 om en ny 
förvaltningsorganisation från och med 1.7 2012 till följd av ändrad politisk 
organisation. Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, KS §22om ny 
utskottsorganisation för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 
2013/8/1, att gälla från och med 2013-01-10. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag godkänna förslag till 
organisation, beslut och uppdrag för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med KS § 146, Bilaga KS 2012/1/6. Kommunstyrelsen beslutade även 2013-
04-11, KS 81, att, i enlighet med förvaltningens reviderade förslag, inrätta ett 
nytt kultur- och fritidskontor. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda i den nya 
organisationen beslutades av KF 2012-06-20, § 81. I beslutet framgår att "en 
utvärdering av ersättningsnivåerna till förtroendevalda i den nya 
organisationen sker efter 18 månader". På sammanträdet den 4 juni 2013 
beslutade kommunstyrelsen, KS § 164, att under hösten 2013 tillsätta en 
arbetsgrupp med representanter från de politiska partierna med uppdrag att 
presentera förslag till hur den politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen ska se ut från och med 1 januari 2015. 

Som framgår ovan har förändringar skett under löpande mandatperiod 
gällande både politisk- och förvaltningsmåssig organisation och arvoden. 
Inför den nya mandatperioden som börjar 1 januari 2015 finns det all 
anledning till att följa upp och utvärdera vidtagna förändringar. 

Alla nämnders och förvaltningars ansvarsområden ses över och diskuteras 
utifrån gjorda erfarenheter av" enklare, effektivare och mer 
medborgarvänlig" kommun. Frågor man kan ställa sig är om 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 ligger på 
kvalitetsarbete och medborgarvänlighet En fråga som aktualiserats under 
perioden är behovet politiskt stöd till fårtroendevalda (politiska sekreterare). 

Inför den nya mandatperioden bör även en översyn av arvodesbestämm
elserna göras för förtroendevalda, dess styrelse, nämnder och bolag vad 
avser principer och nivåer för årsarvoden och timarvoden samt övriga 
ersättningar. 

Översynen av politisk organisation och förvaltningsorganisationen samt 
arvodesbestämmelserna genomförs enligt tidigare beslut av en 
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp där alla i Sala kommunfullmäktige 
ingående partier deltar med en representant Ersättare deltar endast vid 
frånvaro av resp. ordinarie representant. Arbetet i den parlamentariska 
gruppen skall bedrivas så att beslut i dessa frågor kan fattas senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2014. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag ledningsutskottet hemställa att 
kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en uppföljning och översyn av politisk organisation och 
förvaltningsorganisationen samt arvodesbestämmelser och ersättningar i 
salakommun 
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Kommunstyrelsen 

att 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 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en 
representant från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier 

att utse ordförande i den parlamentariskt sammansatta gruppen 

att uppdra till kommunchef j en ny Nolhage att som högsta ansvarig 
tjänsteman, med för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av 
politisk organisation och förvaltningsorganisationen samt 
arvodesbestämmelser i Sala kommun under mandatperioden 2015-2018 

Per-Olov Rapp (s) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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