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Sammanträdesdatum 
ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-08-17 

Justerandes sign. 

Au§ 120 Dnr KS 0154/2016 

Partistöd för 2015 års verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 
regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 

krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 

bifogas granskningsrapport och granskningsintyg. 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapp01t och granskningsintyg 

för 2015 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs 

Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Ljusnarsberg, 

Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg, 
Centerpaitiet Ljusnarsberg och Liberalerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta regler för 
kommunalt pmtistöd för Ljusnarsbergs konunun enligt bilaga 1. Reglernas § 5 fastslår krav på 
årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisning skall bifogas 
granskningsrapp01i och granskningsintyg. 

Bilaga 2 innehåller inkomna redovisningar, granskningsrapporter och granskningsintyg från 
politiska patiier avseende 2015 års verksamhet.. 

&duhe1t~JL 
Anders Andersson 
Kanslichef 
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2014-11-07 

Regler för kommunalt partistöd i Ljusnarsbergs kommun 

I Kommunallagen anges de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd (Bilaga). 
Dessa regler utgör i huvudsak kompletterande bestämmelser till Kommunallagen. 

§1 

Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Ljusnarsbergs kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i Kommunallagen kap 2 § 9 andra stycket 

§2 

Lokala partistödets ändamål och syfte 
Ändamålet med det lokala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den 
kommunala demokratin. 

Syftet med det lokala partistödet är att främja partiernas infonnationsverksamhet samt ett stöd 
för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen 
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. 

§3 
Grundstöd och mandatstöd 
Det lokala partistödet består av 

• ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 

• ett mandatstöd, som uppgår till 14 000 kronor per ledamot och år. 

§4 

Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt Vallagen kap 14. I det fallet vald ledamot saknas, minskas partistödet i motsvarande 
grad. 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår, upphör partistödet två månader 
efter det att representationen upphört, beräknat som närmast därpå kommande månadsskifte. 
Partistöd utbetalas till den del av verksamhetsåret som partiet varit representerat. 
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§5 

Redovisning, granskning med mera 
En mottagare av partistöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen kap 2 § 9 första stycket. Till 
redovisningen skall fogas en granskningsrapport och ett grnnskningsintyg. Redovisningen, 
granskningsrapporten och granskningsintyget skall i enlighet med Kommunallagen kap 2 § 11 
andra stycket inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni året efter det år som redovisningen, 
granskningsrapporten och granskningsintyget avser. 

Redovisningen skall omfatta allt, såväl det aktuella årets som ackumulerat, det partistöd som 
använts .Av redovisningen skall framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Ljusnarsbergs kommun samt vilka motprestationer som erhållits i 
anledning av överföringen. 

Utöver redovisning, granskningsrapport och granskningsintyg, skall mottagaren av partistöd 
årligen vid samma tillfälle som inlämnade av redovisning och granskningsintyg, inlämna 
årsmötesprotokoll, gällande stadgar, årsredovisning inklusive verksamhets- och 
revisionsberättelse samt i de fall det inte framgår av årsmötesprotokoll, protokoll där styrelse 
och revisorer valts. 

§6 

Årlig utbetalning 
Partistödet utbetalas i efterskott med hela beloppet den 30 juni eller närmaste vardag efter 

detta. 

Har redovisning, granskningsrapport och granskningsintyg enligt Kommunallagen kap 2 § 11 
andra stycket inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid, utbetalas inget 

partistöd. 

Antagna av kommunfullmäktige den 20 november 2014 § 83 
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Utdrag ur Kommunallagen 

2 kap. 

Bilaga 

9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

Partistöd får ges också till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, 
dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är juridisk person. 

10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte 
utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 

11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första 
stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarnas rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 





Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast elen 30 juni 2016.) 

Partiets namn 

~l1opo/11e} o-e__. C)({)(\_o'- "i ~w}'\tV~!c>~ 

Redovisningsperiod 

1 JiU"\ - Dl ckc J.o t5 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: O~l1 Le.pf&ne.n 
Adress: K~hqeJ() 8 l 1+4 01 ~{)rCttbec1 
Tel~fonnummer: b1l ~ ~O ~<'o( ( 

E-postadress: 6\\f>t~(g) l\0~."?c'... 

Redovisning: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin ·och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna) 

:Potti tf\tlåe..t h.ov ex,rr v-Mt~ {t, CL-tt lJe:,tvJc'-- vå.r-
t ol6..l I rcppo.1b-e.~ . 'D-eJ hcv-o.\l'e\j\ °'-1,\J(Ä(\'(~ 

b LA_ 1w.Gt~Vveb/ 'v1'\/J<etx~/\\.6 kn . (+ex.. B lo) J u~b1lclrt, n.3 1 

fV\OJt:11_0,0l5tön~J 06~ fu 1 \ {\k:,<i>p Ovi ?vt v01-rfv..r\e.r

,b_ 1A lotoJ~n_. ~ 

L1+bl'e/r cluo\o'-- b~lc.lr V\ c, ~ eM. o'-~..10J1Pf-
rft, ·owt lc,l.Af\ V\.°'- lA-{n.v\-bl V\. [Ä-- regft>V\~:re~l-eAro-.re n;s k'fA 'tp 
\l\otr \/\ b~~f'ex: 
Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

Ort Datum 

{(~0~ a<\oerq den 3ö/ro ik>\G> 

Namnfö1iydligandfcutsedd granskare för ovan nämnda parti) 
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten länmas till kansliavdelningen senast den 30 juni 2016.} 

Partiets namn 

Lj c,~vt.c,r1,, ~er-&" Ar be,(o,,~o<-<.M-'-"v\. ~oci cJ J.e clAO bcc-~e(~ 

Redovisningsperiod 

Av nartiet utsedd granskare 

Namn: .To~e:Å \\) es·hv\ 
.. Adi'ess:Jvt \"" ~ v <%CJ (?,V'-. 3 ·1- tlL3 ( r-o P P AQ. f&e\2f, 

Telefonnummer: 0 s.-go to ·,. ~ 3 / o ?-o (å. c5 0 Ll 1- Q.,S
E-postadress: { o~clwe.SM V\ {i {ell4.~Co~ 

Redovisning: 

(Här anges pä vilket sätt partistödet har använts för att stärka pa1tiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hur det har ·använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna) 

\j Cl<' kCv\N f CX Ul \ I \,l '<\ kJ-tA~ cS. ko \o.. VL, 

l \ ~ tvlO\,~ · . 
~qolb\C\~ 'f e~\O<AltS.\- oo\\. \ob\+-
n-li h vi ~e, J, V i' Dl to f Pll-c lo e '( S ~ !· W ch/\ 

~ +t>ct't e c i, Le,,lt.\.f · 

';Jfcc\o..~ wecÅ ""'-eJ \o 0ci<U'.,f 

BJid \ e-vvs.~ \-~ _ 
~ e'ifl c, <A"-'-Ao. "H«i lc,lw\ ~< / f-,;;;.. t fp,,<. 

Hä1med intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

[01t] den [Datmn] 

(o_pp.I6etr---% ·· 2öJ6, .. ~-/ih _('f&Rll W$'ihl) 
Namnförtydligande (utsedd granska· för ovan nämnda parti) 
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Blanl<ett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni 2016.) 

Partiets namn 
Sverigedemokraterna Ljusnars berg 

Redov isningsperiod 

2015-01-01 till 2015-12-31 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: Andreas Forsberg 

Adress: Sjövägen 10 

Telefonnummer: 070-5808088 

E-postadress: andreas. forsberg @sve rigedemokraterna.se_ 

Redovisning: 

-=="',.....,,,_,.,..-,, 

LjU.2!1fil!~~! l~q~l}l,lllllil 
Antt 2016 -os~ 3 o 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 

riktar sig ti 11 ko111111un111edle111111arna) 

R\.Vt'\S-}a<!e.:\- ""°'\i' O,\t\\J~\\r\6S -r; \\ \,\",'· \-\~\~ o.'1 ~C-(\·{1(ok.q\, 
U·\.b\ \Jv,~\nC\~" .. c~\! {~ \-~\-aQ.."'å~ \I C\ \,! ~ Oc. L, $ '\''l ~E'.. \S,e_ W1Qc\ \~\Jv\\lV\q \: 
\f\,e.6\e,\"'Sc..\ \::;\,\/\·-\~-.\-~ '< V\r\Q ~ bew \ \\/\~ . , 
l V\ \c. c? °" \J \·t u\\t v S-\ Vt \ "'1 o c \t\ c\," -fa" t\ \r v \c.\/\··~ ""9 s t\l\c\~ t \r f c,. \ ~ 
~~-S-\~"'G.~-Je J~ . .\, ~\J ·~c~\\ ~\oc.\~~ cV<::\r ·f ö\~ .~·\ \\ \Äo.S~ 
\-e_d O\J '1 ~V\\ ""<\S:~ e._\r \~el., 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgi fter: 

Ort 

Ställdalen 

Datum 

den 16-06-30 

Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 





Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas ti ll kansliavdelningen senast den 30 juni 2016.) 

Partiets namn JI 11 I. . , / •. I . / 1 / 

/I {r, !/S fel!c/JOlfl ve , · ~ !)ft1Ch'JiJ8J 

Redovisningsperiod d?OIJ-c!JJ.-0/- c:JO/o--/2, ---Jj 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: j11 k(Jt/Jf Il> _ 
Adress: rJy 1f /Jitf S /ct,tf c{/[Ctf,{.__ // 

Telefonnu!Z'mei·{)J,? O ~ /fjg(}-:/ 
E-postadress: 

Redovisning: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i elen 
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 

,;;;g : 01:Z;;tf ;11

~/len ()ek fa1//a16dG 

t?l/4.lnlnjtvr ryc.J,c ddG111ed reteio[.frwde,r 
?dctJ+;t-z'kl-cicl rir/l5am Ael 

Hänned intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

---
Datum :20 /C --GC,- /'S 

den 
... 
Namnförtydligande ( utsedd granskare för ovan nämnda parti) 

J/}-/lJ /('/)!UCl{S 



Kopparberg 2016-06-15 

Jag har pratat med styrelsen och granskat redovisningen, jag har även granskat 
verksamhets berättelsen. 

Härmed anser jag att man har använt partistödet för att stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin som är riktad till kommunmedlemmarna. 

/ 
fo011 

Jan Kangas 
Revisor i Vänsterpartiet Ljusnarsberg 


