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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 till 30 000 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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SALAS 
BÄSTA 

Det samlade arvodet för samtliga oppositionsledare i kommunstyrelsen fastställs 
till30 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 
är gamla införda beslutsmodell en. Det som nu kommitten lagt som sitt förslag är en 
återgång till den gamla nämndsmodell en, vilket vi från Salas Bästa anser är förkastligt 
både ur en ekonomisk, demokratisk och styrningsmåssig aspekt. 

• Vi anser att nämndsmodell en, 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 till30 000 kronor per månad. Oppositionsråd bör avskaffas. 

• Vi anser att S!FAB 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. 
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Ledamot av kommitten 


