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Sala kommuns medverkan i intresseföreningar 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-10 att uppdra till förvaltningen att genomföra 
en översyn av i vilka intresseföreningar som kommunen ska vara representerad i, 
samt vilken ersättning som i förekommande fall ska utgå för av kommunen utsedd 
representant vid deltagande i intresseförenings sammanträde/förrättning/årsmöte. 

KSF har genomfört en redovisning över vilka arvoden som har betalats ut av Sala 
kommun för politikers medverkan i olika intressegrupper/föreningar. KSF kan inte 
avgöra om en ledamot ska vara representerad i en intressegrupp/förening då vi inte 
har medverkat i de möten som har varit och därav inte kan bedöma om det finns ett 
kommunalt intresse att närvara. 

KSF anser att det finns tydliga bestämmelser för hur beslut om medverkan i 
intresseföreningar och vem som ska besluta om detta. 

Vi hänvisar till de Bestämmelser om ersättningar och arvoden til! förtroendevalda 
2012, som fastställdes att gälla fLo.m. 2012-07-01 enligt beslut i KF dnr2012.82. 

! dessa bestämmelser står i 3§ att tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare 
cch andra förtroendevalda som medgetts niirvarorätt, h3.r ratt till er!;ättning ... 

Sedan kommer en uppräkning av olika typer av möten som är kan uppfylla kravet på 
närvarorätt. Därefter kommer stycket: 

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

I § 21 under rubriken Tolkning och tilläulpning står att Konunuustyrelsens 
ledningsutskott beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 

Detta innebär att: 

1. Innan beslut tas om närvaro i intresseförening bör kontroll av föreningens 
stadgar och tidIgare protokoii samt en avstamnmg med tjdIgare iedamäten 
vara underlag för värdering om den kommunala närvaron är befogad. 

2. Ett protokollfört beslut om medverkan i förening ska tas av nämnd, styrelse 
eller utskott. 

3. Vid tveksamma fall har KSLU tolkningsrätt och kan upphäva beslut. Detta 
kan ske när som helst under mandatperioden. 

4. Varje ledamot som har fått närvarorätt har en skyldighet att pröva om varje 
möte uppfyller grunderna en!. § 3 och begära en upphävning av sin 
närvarorätt om grunderna till en!. § 3 inte uppfylls. 
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5. Vid tveksamma fall bör ledamot rådgöra med KSLU eller beslutande nämnd, 
styrelse eller utskott. 

Uppfylls inte grunderna till ersättningar och arvoden kan det bli fråga om bedrägeri 
av ledamoten. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår KSF att kommunstyrelsen beslutar 

att den parlamentariska gruppen får i uppdrag att ompröva besluten om 
närvarorätt i aktuella föreningar och intresseorganisationer innan 
mandatperiodens utgång 

att den parlamentariska gruppen ska tillämpa Bestämmelser om ersättningar 
och arvoden till!örtroendevalda 2012 
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Översyn av kommunens medverkan i intresseföreningar 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-10 att uppdra till förvaltningen att genomföra 
en översyn av i vilka intresseföreningar som kommunen ska vara representerad i, 
samt vilken ersättning som i förekommande fall ska utgå för av kommunen utsedd 
representant vid deltagande i intresseförenings sammanträde/förrättning/årsmöte. 

Dessutom finns ett uppdrag i den Ekonomiska kontroll- och åtgärdsplanen att 
kommunens deltagande i samverkansorganisationer samt som ledamöter eller 
ersättare i olika föreningar och organisationer ska prövas och vid behov avvecklas. 

VALDA REPRESENTANTER I STYRELSER MED ARVODEN 
Här redovisas kostnader för olika st'yTelser och föreningar som Sala konlnluns 
politiker mcd\Terkar i under mandC1tpcriod 2011--2013, med antal representanter 
och antal möten och utbetalda arvoden. Ingen kostnad betyder att antingen har 
ingen närvarat på möten eller så betalas arvodet ut från annat håll. 

I I Styrelse/förening I Medlems- I Bidrag I Valda I Antal I Utbetalda 

I 
avgift leda- möten I arvoden 

möten 

Begravningsombud 1 O 

Biogas Öst 30000 

Bygdeföreningen Tärnan tärnabadet 130000 

COOl"flpanion i VdsttndnlanJ Z O 

DaJabanans intressenter 3000 62500 2 O 

Dalälvens Vattenvårdsförening 6250 

Fondförvaltning 1 O 

Förbundet Agenda 21 45261 10807 1 O 

Företagareentrum + bidrag till 671875 15000 5 O 
evenemang + 

55000 

Revisor fondförvaltning 2 O 

Handikappråd 2 12 92 

IFK Sala Friidrottssektionen 10000 
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Intresseföreningen Bergslaget 

Kommentus 

Kommuninvest Ekonomiska förening 

Landsbygdsmentorerna 

Mälardalsrådet 

Musik i Västmanland 

Nedre Dalälvens intresseförening 

Nedre Dalälven Biosfärsområde 

Nedre Dalälven Leader 

l\. _.< ',' -.;",-~-- ~~ 1 __ ~ 

I
l~Ull d v d'!)llItal11dhd~ 

samordningsförbund Finsam 

I Patientnämnd 

I Pens!onärsråd 

Sala hembygds och fornminnesförening 

Sala stadsutveckling 

Sala sparbank huvudmän 

Sagålls Reglerillgsföretag 

Samverkan kring 
hi5.lpm~del$vcrksamhc:ten VKL 

Samrådsgruppen för RTJ 

SKL 

Svartådalens Bygdeutveckling 

Sveriges Ekokommuner 

Vafab Miljö AB 

Vattenråd 

VKL 

VKL folkhälsoarbete 

VL bolagsstämma 

Vänortsföreningen 

32000 

69000 

50000 

100 

20000 

!""AA"'n 

1000 

I 

504000 

7307 

7321900 

6000 

541000 

3 

2 

10000 

4 

40000 3 

I 
281503 

~ 

1 2 

4 

1500 

14 

1 

2 

2 

30000 

10 

85300 12 

2 

8 

12000+ 3 

1 

4 

, 
I ~ 

1 8 

14 

2 

I 

2 

1 

1 

2 

O 

< 

16 

O 

1 

10 

O 

O 

~ 
~ 

O 

O 

O 
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Norden+ungdomsutbyte 8000 

Vänortsföreningen Sala Pao 15000 

Vänortsföreningen Sala Vändra+20 år 15000+ 
jubileum 20000 

Västerås tingsrätt nämndemän 

Västmanlands Kreditgarantiförening 

Västmanlands Samtrafiksförbund 

2 2 
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