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§ 20 Dnr KS 2020/00802-2.5.0 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Redovisa hur många och 
vilka organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som 
kostar pengar samt hur mycket Västerås stad betalar till 
respektive organisation 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas 

till berörda nämnder för ställningstagande. 

Särskilt yttrande 

Anna Lundberg (L), Jacob Axelson (L) och Erik Ödmansson (L) inkommer 

med ett särskilt yttrande: 

 "Vi i princip håller med om att kommunen bör gå ut ur onödiga 

organisationer men att vi är positiva till en decentraliserad kommun och 

anser att respektive nämnd är bäst lämpad att fatta dessa beslut.". 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt följande: 

"Staden har ett omfattande medlemskap i olika organisationer och 

föreningar. Många medlemskap är viktiga men andra kanske inte längre 

borde vara aktuella. Vi kan också se att det finns organisationer som flera 

nämnder är medlemmar i.  Att vara medlem i en förening eller organisation 

kanske inte är så kostsamt sett till medlemsavgiften men att vara medlem 

innebär också kostnader för hantering och deltagande. Det är viktigt att det 

finns en tydlig koppling till varför staden är medlem och att man också är 

beredd att avbryta medlemskap som inte längre är aktuella. Vi föreslår därför 

att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 

föreningar/organisationer som staden bör lämna och vilka där fler nämnder 

är medlemmar kan vara strategiska så att staden har ett gemensamt 

medlemskap som alla nämnder kan ta del av." 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige biföll vid sammanträdet den 7 maj 2020 en motion från 

Anna Hård af Segerstad (M) om stadens deltagande i olika typer av 

organisationer. I motionen föreslås att staden redovisar hur många och vilka 

organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som kostar pengar, samt 

hur mycket Västerås stad betalar till respektive organisation. Dessutom 

föreslås att staden redovisar vilka organisationer och nätverk Västerås stad 

inte har varit aktiva inom de senaste fyra åren, samt som Västerås stad skulle 

kunna lämna. 
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En sammanställning över de olika organisationer och nätverk Västerås stad 

är medlem i och betalar avgift till har utifrån motionen tagits fram. Då 

många av dessa nätverk och organisationer är professionsspecifika och 

hanteras på förvaltningsnivå föreslås att frågan om utträde överlämnas till de 

berörda nämnderna för ställningstagande. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas 

till berörda nämnder för ställningstagande. 

Yrkanden 

Staffan Jansson (S) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag. 

Elisabeth Unell (M) yrkar att beslutet kompletteras med följande: 

• Ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på vilka 

organisationer/nätverk som stadens ska gå ur, exempelvis 

Spårvagnsstäderna. 

• Ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på 

organisationer/nätverk som staden gemensamt ska vara med i istället för som 

nu varje förvaltning är medlem och betalar medlemsavgift, exempel 

Föreningen Sveriges kommunekonomer. 

Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande biträds av Amanda Grönlund (KD) och 

Emil Thessén (-). 

Anna-Maria Romlid (V) yrkar bifall till andra att-satsen i tilläggsyrkandet 

från Elisabeth Unell (M). 

Proposition 

Inledningsvis finner ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande från 

Elisabeth Unell (M) där Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkat 

bifall till båda att-satserna och Anna Maria Romlid (V) yrkat bifall till andra 

att-satsen. Det finns även ett yrkande om bifall till stadsledningskontorets 

förslag från Staffan Jansson (S) och Vicki Skure Eriksson (C). 

 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot avslag av 

de båda attsatserna. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 

propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen avslår båda att-satserna i tilläggsyrkandet.  

 

Vidare finner ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut avseende 

stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med detta. 
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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Uppdrag, redovisa hur många och vilka 
organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som kostar 
pengar samt hur mycket Västerås stad betalar till respektive 
organisation 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas 
till berörda nämnder för ställningstagande. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige biföll vid sammanträdet den 7 maj 2020 en motion från 
Anna Hård af Segerstad (M) om stadens deltagande i olika typer av 
organisationer. I motionen föreslås att staden redovisar hur många och vilka 
organisationer/nätverk Västerås stad är medlem i som kostar pengar, samt 
hur mycket Västerås stad betalar till respektive organisation. Dessutom 
föreslås att staden redovisar vilka organisationer och nätverk Västerås stad 
inte har varit aktiva inom de senaste fyra åren, samt som Västerås stad skulle 
kunna lämna. 

En sammanställning över de olika organisationer och nätverk Västerås stad 
är medlem i och betalar avgift till har utifrån motionen tagits fram. Då 
många av dessa nätverk och organisationer är professionsspecifika och 
hanteras på förvaltningsnivå föreslås att frågan om utträde överlämnas till de 
berörda nämnderna för ställningstagande. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Återrapporteringen läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

2. Frågan om ett eventuellt utträde ur organisationer och nätverk överlämnas 
till berörda nämnder för ställningstagande. 

Beslutsmotivering 

Västerås stad har cirka 10 500 anställda och verksamheterna spänner över ett 
mycket brett område. Det innebär att det finns en mängd olika yrkesroller 
och professioner i staden. Deltagande i olika nätverk och organisationer är 
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ett vanligt sätt för medarbetarna att fortbilda sig och utbyta erfarenheter. 
Antalet nätverk där Västerås stad på ett eller annat sätt deltar är därför 
väldigt stort.  

Eftersom någon central förteckning över vilka organisationer Västerås stad 
deltar i inte finns tog stadsledningskontoret kontakt med ekonomicenter som 
i samverkan med förvaltningarna hjälpte till att ta fram en sammanställning 
över de olika organisationer och nätverk Västerås stad är medlem i och 
betalar avgift till. Respektive förvaltningsledning har också granskat 
förteckningen och meddelat om de bedömer att någon eller några av 
organisationerna skulle kunna lämnas.  

Nedanstående sammanställning visar antalet organisationer och det totala 
belopp som betalats i avgift under 2019 och 2020. 

Nämnd Antal 
organisationer 

Belopp 2019 Belopp 2020 

Äldrenämnden 5 5 380 225 350 

Grundskolenämnden 28 136 589 72 605 

Tekniska nämnden 5 12 160 5 800 

Fastighetsnämnden 4 92 347 93 379 

Individ- och 
familjenämnden 

16 110 917 91 571 

Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande 

26 83 883 42 655 

Kommunstyrelsen 17 4 941 197 4 912 681 

Byggnadsnämnden 3 25 309 43 705 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

6 42 660 38 300 

Nämnden för personer 
med 
funktionsnedsättning 

2 373 220 

Kulturnämnden 26 142 045 114 543 

Kommundelsnämnd 
Skultuna 

12 7 855 12 223 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

42 320 620 233 481 

Överförmyndarnämnden 1 0 0 

 

Utifrån att många av de nätverk och organisationer som finns med i 
förteckningen är professionsspecifika och hanteras på förvaltningsnivå så 
bedömer stadsledningskontoret att det är lämpligt att respektive nämnd tar 
beslut om ifall organisationerna ska lämnas eller inte. Därför föreslås att 
förteckningen över organisationer och nätverk som Västerås stad betalar 
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avgift till överlämnas till de berörda nämnderna för eventuellt beslut om 
utträde. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Vid utträde ur organisationer eller nätverk så kommer den avgift som betalas 
till det berörda organet att sparas in. Vilka belopp det handlar om beror på 
hur stor avgiften är samt hur många organisationer eller nätverk Västerås 
stad lämnar. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 

 



Nämnd Nämndens namn
AN
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FÖRENINGEN SVERIGES 
KOMMUNEKONOMER

700    1 050,00 Ja Ja Nätverk för kommunalekonomer, används för benchmarking och 
ger billigare utbildningskostnad

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 223 500 Ja Nej Kommunmedlemskap som ej kan avslutas. Rekommenderad 
tilläggsfinansiering förkunskapsstyrning socialtjänst 2020

VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB 4380
ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS 300
SUMMA 5 380 224 550

Äldrenämnden



Nämnd Nämndens namn
B Grundskolenämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
SVENSKA DYSLEXIFÖRENINGEN 4 100 2 350 Ja Nej Personal jobbar med elever som har stort behov av 

hjälp. Rabatter för medlemar vid kursbokningar 
samt nyttiga information från tidningen till enheten.

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR 325 325 Ja Nej Årsavgift
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNEKONOMER 5 700 2 100 Ja Nej Gått på utbildningar med reducerad avgifter

VÄSTERÅS SCHACKKLUBB 8 200 8 660 Ja Nej Medlemsavgift Schack4an
RIKSFÖRBUNDET ATTENTION 880 480 Ja Nej Medlemskap Riksförbundet Attention
SVENSKA SKOLIDROTTFÖRBUNDET 2 800 700 Ja Nej Medlemsavgift. Skol IF
MARKNADSFÖRENINGEN I VÄSTERÅS 4 000 Medlemsavgift i nätverk.  Medlemskapet ger 

möjlighet att delta i flera intressanta och 
kunskapshöjande aktiviteter per år till en låg 
kostnad. 

NATURSKOLEFÖRENINGEN 1 000 Ja Nej Medlemsavgift som ger bra information  till lärare 
inför planering av undervisning.

STIFTELSEN LETS MAKE LOVE GREAT 750 Stiftelsens syfte är att verka för gemenskap, hälsa, 
jämlikhet och solidaritet mellan människor.

ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUNDET 79 Ingen aktivitet 2020
FINSKA FÖRENINGEN KATAJAISET 200 Ingen aktivitet 2020
KFUK-KFUM VÄSTERÅS 2 455 Ingen aktivitet 2020
STIFTELSEN SKANSEN  4 104 Ingen aktivitet 2020
SNILLEBLIXTARNAS VÄNNER 2 000 Ingen aktivitet 2020
STIFTELSEN HÅLL SVERIGE RENT 1 200 Ingen aktivitet 2020
SKOLHUSGRUPPEN 300 Ingen aktivitet 2020
SVENSKA KYRKAN VÄSTERÅS 1 200 Ingen aktivitet 2020
VÄSTMANLANDS SKOLIDROTTSFÖRBUND 4 384 Ingen aktivitet 2020
VÄSTMANLANDS PARASPORTFÖRBUND 10 480 Ingen aktivitet 2020
SUMMA 48 407 20 365



Nämnd Nämndens namn
D Tekniska nämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
SVARTÅNS VATTENRÅD 9 900 200 Ja/nej Ja, men ej önskvärt att 

avsluta. Vi är aktiv medlem 
och hela idén är att olika 
aktörer arbetar tillsammans.

Föreningen har till uppgift att samordna och lyfta vattenfrågor och 
att verka för en hållbar vattenanvändning i Svartåns 
avrinningsområde. Genom samverkan, diskussion och information 
vill man  öka intresset och kunskapen om vattnet och dess 
problematik i närområdet. Vattenrådet fungerar som ett 
rådgivande forum som kan hjälpa till att lyfta viktiga vattenfrågor 
till myndigheter och beslutsfattare

FÖRENINGEN VATTEN 460 400 Ja Ja, men ej önskvärt att 
avsluta.

Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening som verkar 
för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god 
vattenmiljö. Föreningen är rikstäckande, verkar för ökad 
kompetens och samarbetar med VA-branschens övriga föreningar 
och organisationer nationellt och i viss utsträckning internationellt.

SAGÅNS VATTENRÅD 5 000 Ja Ja, men ej önskvärt att 
avsluta. Vi är aktiv medlem 
och hela idén är att olika 
aktörer arbetar tillsammans.

Som medlem i vattenrådet stöttar man möjligheten till ett 
gemensamt arbete för Sagån. Man får tillgång till information om 
vad som händer i olika frågor och kan delta i temakvällar eller 
aktiviteter som vattenrådet ordnar. Man får möjlighet att påverka 
vad vattenrådet ska ägna sig åt, föra fram synpunkter och påverka 
vilka som ska sitta i styrelsen.

SVERIGES KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA 
FÖRENING

200 200 Ja, men ej önskvärt att avsluta Nätverk för alla som arbetar med eller har intressere av alla olika 
typer av geografisk informationsteknik, främst kart- och 
mätningstekniska frågor.

FÖRENINGEN SVERIGES 
STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

1 600 Ja/nej Ja, men ej önskvärt att avsluta Samarbetsorganisation (som andra föreningar texstadsarkitekter, 
cykel osv) Här sker samarbete mellan städerna ny info och 
utveckling

SUMMA 12 160 5 800



Nämnd Nämndens namn
FN Fastighetsnämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/Nej Ja/Nej Beskriv orsak och nytta
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNEKONOMER 350 Ja Ja, men ej önskvärt att 

avsluta
Nätverk för kommunala ekonomer. Kan avslutas 
men viktig information och möjlightet till 
rabatterade utbildningar utgår.

FÖRENINGEN SVERIGES STADSBYGGARE 750 250 Ja Ja, men ej önskvärt att 
avsluta

Nätverk för stadsbyggare. Tillgång till nätverk 
och information. Kan avslutas men viktig 
information och nätverk uteblir.

FÖRENINGEN SKOGEN 350 350 Ja Ja, men ej önskvärt att 
avsluta

Medlemskap som syftar till att få information 
om skogsbruk. Kan avslutas men viktig tillgång 
till nätverk och information uteblir.

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 91247 92429 Ja Ja, men ej önskvärt att 
avsluta

Viktigt nätverk för utveckling av  den strategiska 
lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen. 
Två platser ingår i medlemsskapet. 
Lokalstrateger ingår i nätverket. Kan avslutas 
men viktig information och nätverk uteblir. I 
avgiften så ingår även ett stöd till SKR för att 
bedriva sitt arbete.

SUMMA 92347 93379



Nämnd Nämndens namn
IFN Individ- och familjenämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
KOMMUNALA ALKOHOLHANDLÄGGARES 
FÖRENING

4 000 Ja Alkoholhandläggarnas förening kan avslutas, då 
verksamheten gått över till miljö- och 
konsumentnämnden.

STIFTELSEN KRIMINALITET SOM LIVSSTIL 5 000 5 000 Nej Medlemskapet är en förutsättning för att vi ska få 
använda den metoden som de har licens på. Den 
använder vi i arbetet med avhoppare från kriminella 
gäng.

TRÄNING I VÄSTERÅS AB 19 362 5 643 Ja Ingick tidigare för ungdomar placerade på HVB, på HVB-
enheten/Adelsö. Ej aktuellt längre

SAMARBETSORGANISATIONEN FÖR FLYKTING- 
OCH INTEGRATIONSFRÅGOR (SOFI)

2 500 2 500 Nej Kan inte avslutas. Medlemskapet gör att vi får tillgång 
till information och utbildning om läget avseende 
nyanlända. Ex: ska vi ta emot från ett ovanligt land som 
ex Burma så kan SOFI ge oss specifik kunskap om 
burmeser.

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BEARDSLESS 
FAMILJEINTERVENTION

200 400 Nej En licenskostnad till en medarbetare på Stödgrupperna 
för barn. Den är också aktuell 2021.

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 73 500
STÖDGRUPPSLEDARFÖRENINGEN 450 Nej Är ett medlemskap för stödgruppsverksamheten, 

öppenvård råd och stöd.

AFGANSKA MUSIKHJÄLPEN 5 000 Ja
CAN TIDSKRIFTEN ALKOHOL & NARKOTIKA 300 Nej Tidskriften alkohol och narkotika. Medlemskapet ger 

reducerade priser till utbildningar och böcker
FAMILERÄTTSSOCIONOMERNAS RIKSFÖRENING 9 750 Nej Medlemskap ger bra rabatter på konferenser och 

kurser
FRÄLSNINGSARMÉN BISTÅNDSARBETE 7 100 Ja
RIKSFÖRBUNDET FÖR FÄLTARBETE 1 600 Nej Medlemskap för omvärldsbevakning
RÖDA KORSET VÄSTERÅS 49 000 Ja
SMK VÄSTERÅS KARTING 8 835 Ja
VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB 2 270 Ja
SUMMA 110 917 91 493



Nämnd Nämndens namn
J Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNALA 
FAMILJERÅDGIVARE

2 000 Ja Nej Nationellt nätverk familjerådgivare, vi deltar i flera delar kring ex 
ny teknik och våld i nära relationer. Nätverksträffar, 
föreläsningar, mm.

SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET 4 995 Ja Nej Idéaktör för fritidsgårdar och områdesverksamheter. Nationellt 
nätverk, konferenser och kurser till rabatterat pris.

ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS 300 300 Nej Ja Medlemskap, inte aktivt. Kommer att avslutas.
KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING 413 Ja Nej Medlemskap som ger stor rabatt på utbildningar för ekonomer.

NUNI EKONOMISK FÖRENING 3 000 Ja Nej Nationellt nätverk för ungas inflytande, dvs demokratifrågor,

frågor som Förebyggarcentrum arbetar med. 
SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET 4 995 Ja Nej Idéaktör för fritidsgårdar och områdesverksamheter. 
SUMMA 8 708 7 295



Nämnd Nämndens namn
KS Kommunstyrelsen
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FORUM FÖR DATASKYDD 6 180 3 290 Ja Nej Förening för erfarenhetsutbyte och 

kunskapsdelning för GDPR-frågor
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNEKONOMER 3 500 3 650 Ja Nej En yrkesförening som tillhandahåller 

utbildningar, aktuell information inom 
kommunekonomi.

KLIMATKOMMUNERNA 36 000 36 000 Ja Nej Beslut i KS 2012 om att ansöka om medlemskap. 
Stödorganisation för Covenant of Mayors som 
Västerås skrivit på, nätverk för klimatfrågor som 
stödjer Västerås klimatarbete.

KOMMITS 2 000 2 000 Ja Nej Förening för erfarenhetsutbyte och 
kunskapsdelning för kommunal IT-samverkan 
och digital utveckling

MARKNADSFÖRENINGEN I VÄSTERÅS 7 500 7 500 Ja Nej Kompetensutveckling, nätverk för alla stadens 
kommunikatörer mm

MÄLARDALENS VATTENVÅRDSFÖRBUND 83 000 83 000 Ja Nej Ett förbund för kommuner, VA-aktörer och olika 
företag inom Mälarens avrinningsområde med 
fokus på samverkan, åtgärdsarbete för god 
status i vatten, miljöövervakning och 
kunskapsöverföring.

MÄLARDALSRÅDET 354 267 355 941 Ja Nej Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för 
kommunerna och regionerna i Stockholm-
Mälarregionen. 

SAMBRUK I SVERIGE 65 000 80 000 Ja Nej Samarbete och samproduktion av digitala 
lösningar i Sverige med ca 90 
medlemskommuner. 

SIQ 172 000 174 000 Ja Nej SIQ stimulerar och bidrar till en positiv 
kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska 
samhället genom att skapa, samla och sprida 
kunskap för ett långsiktigt och hållbart 
utvecklingsarbete.

SPÅRVAGNSSTÄDERNA 100 000 100 000 Ja Nej Bidrar i arbetet med att utveckla framtidens 
kollektivtrafik.



STIFTELSEN HÅLL SVERIGE RENT 55 000 27 500 Nej Beslut i KF 2016 att Västerås ska vara 
medlemmar. Stöd för 
nedskräpningsförebyggande arbete som 
skräpplockardagarna. Organiserar Grön Flagg 
som används i skola och förskola.

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 4 031 000 4 025 000 Ja Nej SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. 
Alla Sveriges kommuner och regioner är 
medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och 
bidra till att utveckla kommuner och regioners 
verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för 
kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår 
att ge service och professionell rådgivning till 
tjänstepersoner och förtroendevalda i 
kommuner och regioner inom alla de frågor som 
kommuner och regioner är verksamma inom. Vi 
erbjuder även kurser och konferenser 
inom många ämnen.

SVERIGES OFFENTLIGA INKÖPARE 9 250 6 300 Ja Nej Förening där både utbildning, seminarium och 
konferenser ang offentlig upphandling finns. 
Nytta för de som jobbar med upphandling. 

VIP 100 VÄSTERÅS 16 500 8 500 Ja Nej Syftet med föreningen är att stötta elitidrotten i 
Västerås och därigenom stärka idrottsprofilen i 
varumärket Västerås. Medlemskapet ger oss 
möjlighet att träffa representanter från 
näringslivet och idrottsföreningar i Västerås.

IQ Samhällsbyggnad 74 250 75 450 Ja Nej IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation 
som samlar företag, akademi, offentlig sektor 
och organisationer i samhällsbyggnadssektorn 
kring forskning, innovation och utveckling.

Nordic Cities Network 45 500 50 000 Ja Nej Nordic City Network är en nätverksorganisation 
som kopplar ihop professionella stadsplanerare 
och designers, dedikerade till att dela den 
senaste kunskapen för att utveckla hållbara 
städer i Norden.



Altinget 25 000 25 000 Ja Nej Bidrar till nätverkande och kunskapsinhätning 
med andra i branschen (så som byggföretag, 
arkitekter, fastighetsutvecklare, andra 
kommuner m.m.) om aktuella frågor inom 
bostadspolitiken.

SUMMA 4 941 197 4 912 681



Nämnd Nämndens namn
L Byggnadsnämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 25 059 43 355 Ja Nej Avser nätverk för kommuner med lantmäteriverksamhet 

tillsammans med 39 andra kommuner och deltagande är 
viktig för vår verksamhet (vår lantmäterichefchef har 
styrelseuppdrag)

FÖRENINGEN SVERIGES STADSBYGGARE 250 Inget medlemsskap Inget utfall 2020. Förvaltningen betalar inte längre 
medlemsavgifter för enskilda medlemmar.

SUMMA 25 309 43 355



Nämnd Nämndens namn
M Miljö- och konsumentnämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FÖRBUNDET AGENDA 2030 1 000 Ja Nej Förbundet är en neutral arena som med kunskap och nätverk arbetar för 

genomförande av Agenda 2030 i Västmanland med omnejd. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen representerar Västerås stad, en politisk fråga om 
vi ska vara medlem

ECOS ANVÄNDARFÖRENING 7 310 7 500 Ja Nej Ecos är miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhetssystem. 
Medlemskap i användarföreningen ger möjlighet att påverka utveckling m 
m av verksamhetssystemet.

FÖRENINGEN FÖR  FAIRTRADE 25 000 25 000 Ja Nej Västerås är en Fairtrade city enligt politiskt beslut. Fairtrade city är en 
diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. 
Medlemskap är obligatoriskt för diplomering

SVERIGES MILJÖKOMMUNER 4 800 4 800 Ja Nej En branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, 
ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. De flesta 
kommuner är medlemmar, politisk fråga om vi ska vara medlem

KONSUMENTVÄGLEDARNAS FÖRENING 1 050 Ja Nej Yrkesförening för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. 
Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, 
höja kompetensen samt vara ett forum för nätverksbyggande och 
erfarenhetsutbyten. Medlemskap ger lägre avgift för årlig konferens

MOTORBRANSCHENS RIKSFÖRBUND 
VÄSTMANLAND

4 500 Ja Ja avslutat Samverkan vid mässor m m

SUMMA 42 660 38 300



Nämnd Nämndens namn
NF Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
HJÄRNSKADEFÖRBUNDET 220 Ja Ja Verksamhetskunskap för att arbeta för 

kundgruppen
SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 373 Fackförbund för arbetsterapeuter
SUMMA 373 220



Nämnd Nämndens namn
Q Kulturnämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
AMATÖRTEATERNS RIKSFÖRBUND 7 928 1 100 Ja Nej Avgiften avser upphovsrätt för pjäser som framförs inom våra 

teaterkurser.
ARKIV VÄSTMANLAND 1 000 Nej Avslutas
FÖRENINGEN FORUM FÖR UTSTÄLLARE 350 350 Ja Nej Viktig branschorganisation
FÖRENINGEN FÖR PEDAGOGISK UTVECKLING I 
SVENSKA MUSEER

300 1 000 Ja Nej Viktig branschorganisation

FÖRENINGEN ALLMOGEGETEN 200 200 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
FÖRENINGEN BERGSLAGSARKIV 1 025 850 Ja Nej Föreningen verkar för spridning av kunskap om arkiv som belyser 

Bergslagens historia. Ger ut årsbok anordnar seminarier och 
temaresor. Stadsarkivet har arkiv som anknyter till föreningens 
inriktning. I medlemsavgiften ingår en prenumeration.

FÖRENINGEN GOTLANDSKANINEN 200 200 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
FÖRENINGEN LANDTSVINET 200 200 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
FÖRENINGEN SESAM 150 230 Ja Nej Viktig branschorganisation
FÖRENINGEN SVENSKA ALLMOGEFÅR 300 300 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNEKONOMER 287 350 ja Beslut Stadsledningskontoret Medlemsskapet överflyttat till stadsledningskontoret 

IBBY SVERIGE  400 400 nej Ja Biblioteket säger upp medlemskapet
NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD 1 000 1 000 Ja Nej Förening för arkiv med näringsliv- och företagsinriktining (sk 

enskilda arkiv). Ger ut skriftserie anordnar seminarier etc. 
Stadsarkivet förvarar företagsarkiv (t ex Outukompu, Svenska 
metallverken, Skultuna bruk) och vill därför genom föreningen 
verka för att tillgängliggöra företagens historia.

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER 19 200 38 400 Ja Nej Viktig branschorganisation
DALARNAS HEMBYGGDSFÖRBUND Ja Nej I medlemsavgiften ingår en prenumeration.
SVENSKA MUSIKBIBLIOTEKSFÖRENINGEN 1 750 1 400 Ja Nej Viktig branschorganisation
SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING 22 700 31 450 Ja Nej Viktig branschorganisation
SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET 1 466 1 466 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
SVENSKA KENNELKLUBBEN 140 70 ja Osäkert om fortsatt meleet 

inte helt säkert om det är ett 
absolut krav att vara medlem 
framöver eller om det bara var 
en registreringsavgift.

Medlemskap i kennelklubben krävdes för att kunna registrera och 
märka katterna på Vallby friluftsmuseum. Detta var bara en 
registreringsavgift. 

SVENSKT KULTURARV 3 500 3 500 Ja Nej Viktig branschorganisation



SVERIGES ALLMÄNA KONSTFÖRENING 450 450 ja nej Sveriges allmänna konstförening är landets största allmänna 
konstförening som verkar för samtidskonsten i Sverige vilket gör att 
vi prioriterat medlemskap där.

FÖRENINGEN NORDSVENSKA HÄSTEN 450 450 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
STIFTELSEN DALARNAS MUSEUM 250 Har bytt namn till Dalarnas hembygdsförbund, så kostnaden för 

2020 ligger där i stället.
SVENSKA EXLIBRISFÖRENINGEN 225 ja Nej I medlemsavgiften ingår en prenumeration.
SVENSKA LANTHÖNSKLUBBEN 400 Ja Nej Genbank, ger intäkt till staden
KULTURSKOLERÅDET 29 174 30 177 Ja Nej Viktig intresse- och branschorganisation. 2047 kr är medlemsavgift 

och resterande en serviceavgift.
SUMMA 92 045 114 543



Nämnd Nämndens namn
SN Skultuna kommundelsnämnd
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS 
FRÄMJANDE

3 000 Ja Nej Kurser, seminarier och konferenser, 
nyheter, kännedom utveckling inom 
branschen

FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNALEKONOMER 350 Ja Nej Kurser, seminarier och konferenser, 
nyheter, kännedom utveckling inom 
branschen

ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS 300 300 Ja Nej Synas och marknadsföra 
mötesplatsen i äldreboendet, 
informera vad som är på gång på 
Vallonen. 

SVARTÅNS VATTENRÅD 100 100 Ja Nej Samverkan, diskussion och 
information, verka för en hållbar 
vattenanvändning i Svartåns 
avrinningsomårde

FÖREN FÖR INSTRUKTÖRER I 
SPÄDBARNSMASSAGE

800 Ja Nej Kurser, seminarier och konferenser, 
nyheter, kännedom utveckling inom 
branschen

SUMMA 1 200 3 750



Nämnd Nämndens namn
U Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FRITIDSBANKEN SVERIGE IDEELL FÖRENING 2 500 Serviceavgift, ej medlemsavgft
FÖRENINGEN SVERIGES SPETSUTBILDNINGAR 6 000 Ja Nej Medlemsavgift (CEH). Nödvändigt då enheten 

bedriver en spetsutbildning
SVENSKA DYSLEXIFÖRENINGEN 700 1 000 Ja Nej Medlemsavgift (UG100/UG200/UB040)
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2 500 Deltagaravgift Licensfortbildning
SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET 500 1 000 Ja Nej Medlemsavgift (UG240, UB050)
SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET 1 400 700 Ja Nej Medlemsavgift (Widenska)
STYLIST & FRISÖRLÄRARFÖRBUNDET 11 500 Hittar ej i den specificerade listan
SVETSKOMMISSIONEN 2 700 Ja Nej Medlemsavgift (Wijkmanska)
RIKSFÖRENINGEN TEKNIKCOLLEGE 31 000 64 000 Ja Nej Medlemsavgift (Wijkmanska). Politiskt vald 

satsning på teknikyrken genom programmen 
Industri och Teknik. Samarbete med Eskilstuna 
och Strängnäs kommuner.

VUXENUTBILDNING I SAMVERKAN (VIS) 15 000 7 500 Ja Nej Medlemsavgift Vuxenutbildning i samverkan 
(VUC)

VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB 1 575 40 000 Avtal NIU 
ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS 300 Ja Ja Medlemskapet avslutat utnytjas inte längre. 

FOLKUNIVERSITET BALETTAKADEMIEN 2 300 Hittar inget fakturaunderlag
RIKSFÖRENINGEN LÄRVUXPEDAGOGERNA 600 Ja Ja 200 kr = medlemsavgift, 400 kr avser kursavgift 

(UB040)
RIKSORGANISATIONEN REACTA 5 980 Ja Ja Stödmedlemskap (Tranellska), troligen avslutat

SVENSKA ESTETIKERS YRKESFÖRBUND 3 275 Ja Ja Medlemsavgift/serviceavgift (Hahrska), troligen 
avslutat

STIFTELSEN AKTIV SKOLA 5 500 Ja Ja Medlemsavgift? (Wijkmanska), troligen avslutat

SUMMA 67 830 139 700



Nämnd Nämndens namn
ÖFN Överförmyndarnämnden
Förening/organisation Utfall 2019 Utfall 2020 Aktiv senaste 4 åren Kan medlemskap avslutas Orsak till medlemsskapet
Föreningens namn Ja/nej Ja/nej Beskriv orsak och nytta
FÖRENINGEN SVERIGES ÖVERFÖRMYNDARE 0 0 Ja Nej  Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar varje år en konferens där 

politiker och tjänstemän få möjlighet att nätverka med andra 
överförmyndare samt delta på olika utbildningar och seminarier. Avgiften för 
konferensen är billigare för de som är medlemmar i föreningen. Därför är de 
politiker och tjänstemän som ska åka på konferensen medlemmar respektive 
år. Föreningen delger också nyheter inom vårt verksamhetsområde.  

SUMMA
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