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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Daniel Stendahl

2019-04-08

Dnr KS 2019-350

Kommunstyrelsen

Redovisning av medlemskap i föreningar och nätverk,
redovisning av budgetuppdrag
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av det strategiska
utvecklingsuppdraget att ta fram en sammanställning över samtliga
föreningar och nätverk som kommunen är betalande medlem i.
2. Kommunstyrelsen överlämnar till berörda nämnder att, i samband med
arbete med internbudget 2020, pröva medlemskapens relevans.
Ärende
I kommunstyrelsens internbudget för 2019 återfinns det strategiska
utvecklingsuppdraget: ”Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en
sammanställning över samtliga föreningar och nätverk som kommunen är
betalande medlem i. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
under 2019”
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat underlag om medlemskap från
samtliga förvaltningar i kommunen. Underlagen har sammanställts och
bearbetats för redovisning till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Redovisning av medlemskap i föreningar och nätverk, redovisning av
budgetuppdrag, 2019-04-08
Bilaga - Lista redovisning av medlemskap i nätverk och föreningar
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Bakgrund
Denna tjänsteskrivelse utgör redovisning av det strategiska
utvecklingsuppdraget i kommunstyrelsens internbudget för 2019: ”Uppdrag till
kommunstyrelsen att ta fram en sammanställning över samtliga föreningar och
nätverk som kommunen är betalande medlem i. Uppdraget ska återrapporteras
till kommunstyrelsen under 2019”
Samtliga förvaltningar har ombetts inkomma med redovisning av medlemskap
i nätverk och föreningar. Inkomna underlag har sammanställts och redigerats
av kommunledningsförvaltningen.
I instruktion till förvaltningarna har de även ombetts redovisa nätverk och
medlemskap där det ej utgår en specifik medlemsavgift, men där deltagande tar
tid och eventuellt andra resurser i anspråk. Syftet är att få en sammanställning
av andra typer av kostnader för medlemskap i nätverk och föreningar.
Redovisningen
För att underlätta läsningen har redovisningen delats upp i tre olika kategorier
av medlemskap. Gränsdragningen mellan respektive kategori kan i vissa fall
vara svår. Likväl har samtliga nätverk kategoriserats:
-(1)Nätverk eller föreningar där kommunen som organisation är medlem
-(2)Nätverk eller föreningar där kommunens medarbetare (tjänstemän eller
förtroendevalda) är medlemmar, och där kommunen betalar för medlemskapet.
Typexempel är olika branschföreningar för specifika professioner eller
yrkesgrupper. Häri ligger också användarföreningar för verksamhetssystem,
chefsnätverk mm
-(3)Föreningar/Nätverk eller organisationer, där det är svårt att avgöra om det
är medlemskap, verksamhetsstöd eller annan verksamhet.
Medlemskap där det finns politisk representation har markerats med ett (P) i
den sista kolumnen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Utvecklingsstrateg, Daniel Stendahl

