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RÅDSMÖTE
Datum
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Mötesdatum
2018-05-18

Punkt 7c på dagordningen
Bilaga 3

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar
Hällefors kommun och Nora kommun har beslutat att ansöka om medlemskap i
Mälardalsrådet. Mälardalsrådets styrelse har behandlat ansökningarna och beslutade den
15 februari 2018 att godkänna Hällefors kommun och Nora kommun som medlemmar i
Mälardalsrådet.

Styrelsen föreslår rådsmötet besluta
att

lägga ärendet till handlingarna.

Bilaga: Ansökan från Hällefors kommun och Nora kommun om medlemskap i
Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 STOCKHOLM

08-410 459 10
kansliet@malardalsradet.se
www.malardalsradet.se
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Datum

2018-01-23
Kanslienheten
Mathias Brandt, 0591-641 25
mathias.brandt@hellefors.se
Mälardalsrådet

Hej!
I enlighet med bifogat beslut, ansöker Hällefors kommun härmed om
medlemskap i Mälardalsrådet.
På kommunfullmäktiges uppdrag,
Mathias Brandt
Kanslichef

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kanslienheten
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors
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193-8950
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KOMMUN

Kommunförvaltningen
Isabell Landström

Mälardalsrådet

Ansökan om medlemsskap i Mälardalsrådet

Hej!
I enlighet med bifogat beslut, ansöker Nora kommun härmed om
medlemskap i Mälardalsrådet.
På kommunfullmäktiges uppdrag
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Kommundirektör

Post:xlross

E-postadress

Telefon

Bankgiro

Orgonisotlon sru

Nora kommun
71380 Nora
Besöksadress
Prastgatan 15

nora.kommun@nora.se

0587-81000

203-2258

212000-2007

Int&mot

www.nora.se
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dnr 166/2011

Svar på motion 7/2011 om medlemskap i Mälardalsrådet
Marie-Louise Forsberg-Fransson och Solveig Oscarsson (båda S)
överlämnade motionen på fullmäktige den 15 juni 2011 , § 72.
Motionärerna föreslog:
att Nora kommun snarast bör ansöka om medlemskap i Mälardalsrådet.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen överlämnade sedan motionen till kommunchefen för beredning.
Barn- och ungdomsutskottets sekreterare överlämnade ett svar på
motionen. Kommunchefen gjorde i oktober 2012 en inventering över de
organisationer och samarbetsgrupper som Nora kommun är delaktig i.
Samarbeten i olika former är bra och ibland nödvändigt att delta i. Men
utöver medlemsavgifter tar det också arbetstid och engagemang från
politiker och tjänstemän att delta i dessa samarbetsorgan.
Nora kommun är medlem i Intresseföreningen Bergslaget sedan många år.
Vid inventering ansåg kommunchefen att man bör ställa frågan om det finns
goda skäl att även vara medlem i Mälardalsrädet.
Syftet med Mälardalsrådet är att skapa storregionala mötesplatser mellan
politik, akademi och näringsliv. Rådets fokusområden är transporter,
kunskap- och kompetensförsörjning samt internationella jämförelser och
lärande. Ett medlemskap i Mälardalsrådet kostar 25 000 kronor i grundavgift
och därefter 85 öre per invånare.
Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för
samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området
Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket
ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamia och bidra till en
positiv utveckling av Bergslagen. Fokusomräden för föreningen är
Bergslagssatsningen Kultur och Turism, Bergslagsakademin, Kommunikationer, Gruvnäring och EU. Medlemsavgiften är 10 000 i grundavgift och
1 krona per invånare.
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För att kunna dra nytta av de samarbeten som kommunen är delaktig i måste
man kanske begränsa sitt deltagande för att kunna lägga den tid och
engagemang som krävs. Nyttan av samarbeten måste bedömas på politisk
nivå där detta är tillämpligt och av tjänstemän när samarbetena bara rör
tjänstemän. Sekreteraren föreslog att motionen skulle anses besvarad.
Under ledningsutskottets behandling av ärendet den 6 april 2016, § 30,
yrkade ordföranden på bifall till motionen vilket sedan blev kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 15 juni 2016, § 90. Kommunfullmäktige beslutade, genom minoritetsåterremiss, att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för att uppdatera den sammanställning som kommunchefen gjort över samarbeten som Nora kommun deltar i och redovisa
relevanta kostnader.
En uppdaterad sammanställning och relevanta kostnader har gjorts över de
samarbeten Nora kommun deltar i och biläggs handlingama i ärendet.
Under ledningsutskottets behandling av ärandet yrkar ordföranden bifall till
motionen.
Tom Rymoen (M) yrkar på avslag på motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ledningsutskottet
beslutar enligt ordförandens yrkande.
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M),
Birgitta Borg (L), Pi a-Maria Johansson (LPo), Bertil Roden (NP), Ove Göthlin
(SD) och John SundelI (KD) avslag på ledningsutskottets förslag.
David Stansvik M yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag .
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Tom Rymoen, Håkan Kangert (M), John Sundell, Birgitta Borg, Ove Göthlin
Pia-Maria Johansson och Bertil Roden reserverar sig till förmån för avslags
yrkandet.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson
(S) , Monika Aune (MP) och Jan Larsson M bifall till kommunstyrelsens
förSlag.
David Stansvik

M

och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på förslaget.

Monika Aune (M P) yrkar på att Nora kommuns representant i Mälardalsrådet
får i uppdrag att i december 2017 i fullmäktige redogöra för sina möten i
rådet samt reflektera kring nyttan av medlemskapet.
Ordföranden ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.
Omröstning är begärd och ska genomföras. Ordföranden ställer följande
beslutsgång vilken godkänns. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag
röstar ja och den som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.
Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige avgivit 22 ja-röster och
12 nej-röster.
Ordföranden ställer sedan proposition på Monika Aunes tilläggsyrkande och
finner att det bifalls.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt
att Nora kommuns representant i Mälardalsrådet får i uppdrag att i
december 2017 i fullmäktige redogöra för sina möten i rådet samt reflektera
kring nyttan av medlemskapet.
Andreas Vidlund, Ove Göthlin (båda SO) och Pia-Maria Johansson (LPo)
reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
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