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Svar på motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den15mars 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda angelägenheter i de föreningar som är av 
icke formell nätverkskaraktär som Sala kommun har engagemang i, att utreda och 
lämna förslag på hur Sala kommun ska minska sitt engagemang i och utreda for
merna för att ersätta systemen med kommunreprentanter och lämna förslag på hur 
man kan ersätta kommunrepresentanter med annan form av kommunal tillsyn. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/222/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/222/2. yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/222/3, motion 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

23 {38) 
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Kommunstyrelsens fllrvall!lln!l KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2013 -os- ts 

Svar på motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den15mars 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska 

utreda angelägenheter i de föreningar som är av icke formell nätverkskaraktär 
som Sala kommun har engagemang i, 

utreda och lämna förslag på hur Sala kommun ska minska sitt engagemang i de 
föreningar av icke formell nätverkskaraktär som Sala kommun har engagemang i, 

utreda formerna för att ersätta systemen med kommunrepresentanter samt att 
lämna förslag på hur man kan ersätta kommunrepresentanter med annan form 
av kommunal tillsyn. 

Motionärerna skriver att Sala kommun idag har engagemang i flera föreningar med 
olika karaktär och syften, vilket yttrar sig genom att kommunen har valda politiker i 
de föreningar som kommunen bedömer har intresse delta i. Några exempel på dessa 
föreningar är vänortsföreningen Norden, Vänortsföreningen Sala-Vändra, Sala 
Hembygds- och fornminnesförening och Sala Folkets Park. Sala kommuns 
engagemang i dessa föreningar har inte definierats och preciserats. 

Förslagsställaren anser att kommunen bör undersöka och utvärdera sin 
angelägenhet, minska sitt engagemang och utreda andra former för hur kommunens 
engagemang ska yttra sig i dessa föreningar. 

jag delar motionärernas syn på att en översyn bör ske av Sala kommuns engagemang i 
olika föreningar. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattar varje 
mandatperiod beslut om kommunens representation i olika föreningar. Flera har 
ifrågasatt det omfattande engagemanget. l samband med ny politisk organisation fick 
dåvarande kommunchef i uppdrag att påbörja en översyn av engagemang, syfte och 
ersättningsregler för kommunala representanter i olika föreningar och organisationer 
oavsett form eller status. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Att motion anses besvarad 

Per-O lov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. rapp@ sa la. se 
Direkt: 0224-74 70 00 



~S~l~ Bilaga KS 2013/222/2 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-05-27 

YTIRANDE 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Anders Johansson 

SAI.AKOM · 
Kommunstvrefsens tarval!lllng 

Ink. 20f3 -09· 2 '5 

YTTRANDE 

Motion om Sala kommuns föreningsengagemang 

Motionen har inlämnats från Andreas Weiborn (M) och Mikael PB Johansson (M). De 
föreslår att kommunen skall utreda vilka föreningar som kommunen skall medverka 
i. 

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat en sammanställning av föreningar som 
kommunen ger bidrag till och konstaterar att beslut om bidrag finns. Kommunen 
har tagit ställning till att medverka i ett antal föreningar och motivet och 
ställningstagandet till kommunens medverkan är specifika för varje förening eller 
organisation. 

Motionärerna föreslår att kommunen skall göra en utredning och ompröva 
kommunens ställningstagande till vilka föreningar kommunen skall engagera sig i. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 02.24"74 70 00 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Medborgarkontoret 
733 25 Sala 

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

anders .jo h ansson@ sala .se 



Bilaga KS 2013/222/3 

Motion om Sala Kommuns föreningsengagemang 

Idag har Sala Kommun engagemang i flera föreningar med olika karaktärer och syften. Vilket 

bland annat yttrar sig genom att Kommunen har politiker valda som kommunrepresentanter i 

de föreningar som kommunen har engagemang i. Bland annat har Sala Kommun engagemang 

i dessa föreningar: vänortsföreningen Norden, vänortsföreningen, Sala- Vändra, Sala 

Hembygds- och Fornminnesförening, Sala Heby ldeforum, Sala Folkets park, MånsOls 

Sällskapet och Vänortsföreningen Sala - Pao. Vad som är en kommunal angelägenhet i en 

förening som inte kan karaktäriseras av att vara ett formellt nätverk av andra kommuner eller 

andra parter', är inte definierat. Likväl är inte Sala Kommuns angelägenhet i dessa föreningar 

som tidigare ovan har redogjorts ej definierade och preciserade. Därför anser vi att Sala 

Kommun bör undersöka och utvärdera kommunens angelägenheter i dessa samt försöka att 

minska sitt engagemang i dessa föreningar. Likväl bör Kommunen utreda andra former för 

hur det kommunala engagemanget i dessa föreningar skall yttra sig. 

Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi att Sala Kommunfullmäktige beslutar att 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda Sala Kommuns angelägenheter i de 
föreningar som är av icke formell närverkskaraktär som Sala Kommun har engagemang i 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda och lämna förslag på hur Sala 
Kommun kan minska sitt engagemang i de föreningar av icke formell närverkskaraktär som 
Sala Kommun har engagemang i 

Att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att utreda formerna för att ersätta systemet med 
kommunrepresentanterna samt att lämna förslag på hur man kan ersätta 
kommunrepresentanterna med annan form av kommunal tillsyn. 

l 1 () ·~ &·ik' hJAA. ~~~>v : 
Michael PB Joha son (M) 

1 Med benämningen formellt nätverk aves följande definition: Sammanslutning i 
föreningsform med ett uttalat syfte bestående av en eller fler av följande aktörer: 
kommuner, landsting, myndigheter, departement eller andra statliga organisationer. l 
dessa nätverk kan även statliga eller privata företag ingå samt privata 
organisationer( exempelvis Företagarna) 


