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1 (1)Meddelanden

2018-12-05

Meddelanden
1. Redovisningen av anslagen för särskilda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande:

Anslag från årets början Anslaget 2018 Återstår
650 000:- 400 000:- 250 000:-

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål:

Anslaget från årets början Anslaget 2018                  Återstår
18 289 400:- 2 775 000:-                    15 514 400:-
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1 (1)Förslag

2018-12-03Valberedningen

Antalet ersättare i styrelsen för AB Hultsfreds Bo-
städer
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att det ska finnas 
tre ersättare i styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder.

Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut § 51/2014-03-31 upphävs när det 
gäller antalet ersättare i styrelsen för AB Hultsfreds Bostäder.

Ärendebeskrivning
Vid tidigare genomgång av den politiska organisationen beslutade kommun-
fullmäktige § 51/2014-03-31 att inga ersättare skulle utses för styrelsen i AB 
Hultsfreds Bostäder.

Efter en mandatperiod utan ersättare har det visat sig vara behövligt att ha er-
sättare varför förslag lämnas om att utse tre ersättare. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 141/2018 Dnr 2017/111

Motion från Rosie Folkesson, S, och Lennart 
Beijer, V, om att ta vara på varje orts starka 
sidor
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen 
med hänvisning till arbetet med ”Hultsfreds kommun Makeover”. 

Sammanfattning
Det pågående projektet ”Hultsfred Makeover” ska försköna miljön för 
invånare och besökare i centrala Hultsfred. Som ett nästa steg har grunden 
för ”Hultsfreds kommun Makeover” påbörjats. Detta arbete knyter på ett 
konkret sätt samman samhällsplanering, försköning och varumärke för de 
olika orterna i kommunen. Under hösten 2018 genomförs som ett första 
steg ortsvandringar i Silverdalen och Virserum.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, S, och Lennart Beijer, V, har 
2017-07-06 lämnat in en motion om att ta vara på varje orts starka sidor. 
Motionsställarna menar att en strategi för att ta förstärka varje orts starka 
sidor vid exempelvis gatuinvesteringar, byggnation, offentliga skyltar, 
namn på vägar eller parkanläggningar bör utarbetas. 

”Du syns och hörs i Hultsfred!” är kommunens övergripande varumärke 
och värdegrund. De olika orterna har dessutom egna starka 
platsvarumärken. Under våren har en arbetsgrupp med kommunala 
tjänstemän från miljö- och byggnadskontoret, kultur- och fritid, ÖSK, 
utvecklingskontoret samt informationsenheten genomfört sonderingsrundor 
i de olika orterna. Det fortsatta arbetet ska sedan mynna ut i ”Hultsfreds 
kommun Makeover”. Genom ”Hultsfreds kommun Makeover” knyts 
samhällsplanering, försköning och varumärke för orterna samman, vilket 
bör ses som en strategi för att förstärka de olika orternas starka sidor.

Beslutsunderlag
Motion från Rosie Folkesson, S, och Lennart Beijer, V, 2017-07-06
Kommunfullmäktige § 95/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 250/2017, 251/2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 142/2018 Dnr 2017/163

Motion från John Hoffbrink, SD, om avslutande 
av Hultsfreds kommuns engagemang i 
vindkraftsprojekt
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motivering om miljövänlig energi och förbättrad ekonomi för 
vindkraftsbolaget.

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD och Åke Bergh, M avstår från deltagande i beslut samt 
lämnar följande protokollsanteckning:
”Principiellt anser vi fortfarande att vi som kommun inte ska ägna oss åt 
ägande i riskfyllda verksamheter som t ex vindkraft. Det finns andra sätt att 
stimulera omställning till mer miljövänlig energi. Man kan t ex köpa 
vindkraftsel.” 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare komplettering av ärendet ska ske 
till kommunfullmäktiges sammanträde.

Sammanfattning
En motion har lämnats in med förslag att kommunens ägarengagemang i 
vindkraftsbolaget avslutas, genom avyttring av andelarna i bolaget.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten John Hoffbrink, SD, har 2017-11-03 lämnat in en 
motion angående avyttring av ägarengagemang i vindkraftsbolaget

Emåbygdens vind AB bildades under 2014 och är ett samägt bolag av 
Hultsfreds kommun, Högsby kommun och Mönsterås kommun. Bolaget 
äger ett vindkraftverk i Sundsvall som producerar el för kommunernas 
behov.

Hultsfreds kommun äger via Hultsfreds kommunala Industri AB 40%, 
Högsby kommun 20%, Mönsterås kommun 40%, och respektive kommun 
har motsvarande resultatandel i bolaget

Efter några ekonomiskt svåra år för bolaget med sänkta energipriser och 
lägre värdering av anläggningen, gick kommunerna in med mer kapital 
under 2017. Höjda energi- och certifikatpriser gör att bolaget som helhet nu 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

redovisar ett positivt resultat på 823 000 kronor per 31 augusti 2018. För 
hela året visar prognosen en vinst på över en miljon kronor. 

Energiomställningen till mer miljövänlig energi är en viktig 
samhällsuppgift. I strategin för energieffektivisering som antagits av 
fullmäktige 2011 finns det långsiktiga målet till 2020 att andelen 
egenproducerad vind/solel ska vara mer än 50%. Med hänvisning till 
ovanstående och en förbättrad ekonomi, med framtida överskott, föreslås 
att kommunen behåller sitt ägande i Emåbygdens Vind AB

Yrkande 
Mikael Petersson, L yrkar dels på komplettering i ärendebeskrivningen om 
tidigare bakgrund för vindkraftsprojektet vad gäller ekonomin dels att 
bifalla motionen om avslutande av kommunens engagemang i 
vindkraftsprojektet.

John Hoffbrink, SD yrkar på återremiss av motionen.

Tomas Söreling, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till avslag på 
motionen.

Beslutsgång   
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om avslag på motionen mot 
yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottet förslag varpå omröstning begärs.

Omröstning
Ja-röst för arbetsutskottets förslag om avslag på motionen. 
Nej-röst för arbetsutskottets förslag om avslag på motionen.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster samt 2 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen att avslå motionen.   

Beslutsunderlag
Motion från John Hoffbrink, SD
Kommunfullmäktige § 123/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 263/2017, 259/2017
Tjänsteskrivelse 2018-10-10

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 143/2018 Dnr 2017/65 019

Motion från Lizette Wästerlund, S och Mikael 
Lång, S om gratis busskort inom Hultsfreds 
kommun
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att Hultsfreds kommun inte har rådighet att agera i frågor 
som rör subventionerad kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översända motionen 
som fråga till Landstinget i Kalmar län.

Sammanfattning
I återremittering efterfrågas kompletterande uppgifter om exempel från 
någon kommun om genomförande och uppföljning av gratis busskort.

Ärendebeskrivning
Motionsställare är Lizette Wästerlund och Mikael Lång. 
Lizette Wästerlund blev i samband med tidigare motionssvar kontaktad för 
att säkerställa motionens syfte.

Motionsställarnas önskemål är att ur ett tillgänglighets- samt 
hållbarhetsperspektiv satsa på kollektivtrafiken genom att göra den gratis 
för hela eller delar av kommunens invånare.

Arbetsutskottet remitterade motionen till Michael Leijonhud på 
Infrastrukturkansliet som lämnat följande svar:

”Sedan 2011-12-31 ingår inte denna typ av kollektivtrafikfrågor inom 
kommunal kompetens. Ansvarig Trafikhuvudman är Landstinget i Kalmar 
län där ingående förvaltningen Kalmar Länstrafik ansvarar för 
kollektivtrafiken i länet. 

För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning ska det i varje län 
finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala 
linjetrafiken för persontransporter. De länstrafikansvarigas uppgifter ska 
handhas av en Trafikhuvudman. 
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2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Stora övergripande beslut om till exempel budget eller biljettpriser tas i 
landstingsfullmäktige. Det kommunala medinflytandet i kollektivtrafiken 
hanteras i den gemensamma trafikstyrelsen, till vilken Landstinget även 
delegerat vissa myndighetsuppgifter. 

Slutsats
Hultsfreds kommun har inte rådighet att agera i frågor som rör 
subventionerad kollektivtrafik. 

Motionsställarna föreslås skicka frågeställningar och önskemål till 
Trafikhuvudmannen Landstinget i Kalmar län. Trafikhuvudmannen har 
andra möjligheter än den enskilda kommunen att agera och ge svar på 
kollektivtrafikfrågor kopplade till biljettpriser och subventioner.”

Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Lizette Wästerlund och Mikael Lång
Kommunfullmäktige § 49/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 107/2017, 252/2018
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 144/2018 Dnr 2018/30

Motion från Göran Gustafsson, SD, om att 
förbjuda tiggeri på offentlig plats
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då 
lokala ordningsföreskrifter endast får meddelas för att upprätthålla den 
allmänna ordningen.

Dessutom finns inget stöd i ordningslagen och vid flera tillfällen har 
länsstyrelsen upphävt sådana förbud.         

Sammanfattning
Yttrande över motion om att förbjuda tiggeri på offentlig plats har lämnats 
av kommunkansliet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Göran Gustafsson, SD, har 2018-03-01 
lämnat in en motion om att förbjuda tiggeri på offentlig plats.

Motionsställaren föreslår att kommunens lokala ordningsföreskrifter ändras 
så att det tydligt framgår att tillståndsplikt gäller för insamling i bössor eller 
liknande, förutom när insamlingen utgör en del av tillståndspliktig allmän 
sammankomst, offentlig tillställning eller vid insamling av 
hjälporganisationer med mera.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Arbetsutskottet har i sin tur gett kommunkansliet i uppdrag att 
lämna yttrande över motionen. Samråd har skett med motionsställaren.

I samband med det nya dokumentet ”Föreskrifter för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel” finns tydliggjort vad som gäller vid olika 
aktiviteter. I många fall krävs tillstånd. Att passivt sitta och tigga omfattas 
inte av tillståndsplikten.

Enligt sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting (2017-08-
04) skulle det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade 
platser, såsom exempelvis vid gallerior där många personer passerar. Ett 
krav är dock att förbudet behövs för att upprätthålla ordningen. Detta gäller 
också för en föreskrift i lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för 
tiggeri.
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2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Lokala ordningsföreskrifter får endast meddelas om de behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen eller för att förhindra att hälsa eller 
egendom skadas. 

Om den allmänna ordningen störs kan polisen med stöd av polislagen 
ingripa oavsett om det finns en bestämmelse införd i lokala 
ordningsföreskrifter eller inte. 

Ett generellt förbud mot tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter är med 
största sannolikhet inte förenligt med ordningslagen.

För det fall en kommun beslutar om ett sådant förbud ska detta anmälas till 
länsstyrelsen och upphävs då med stor sannolikhet. Detta har flera 
kommuner fått erfara, bland annat Vellinge och Eskilstuna. 

Vellinge har gått vidare och överklagat hos kammarrätten efter avslag hos 
förvaltningsrätten. Kammarrätten har meddelat avslag och nu har 
kommunen fått prövningstillstånd i Högsta Domstolen.    

Yrkande
Rosie Folkesson, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå 
motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Göran Gustafsson, SD, 2018-03-01
Kommunfullmäktige § 22/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 61/2018, 266/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 145/2018 Dnr 2017/95 800

Motion från Lennart Beijer, V, om återinrättande 
av nämnd för kultur, idrott, föreningar och 
turism
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 
kommunkansliet om att ta fram ett förslag om hur kultur- och fritidsfrågor 
skulle kunna beredas på annat sätt än att återinrätta en nämnd för kultur, 
idrott, föreningar och turism.

Med detta föreslås att motionen ska vara avslagen vad gäller inrättande av 
en nämnd. Till viss del kan motionen anses vara besvarad i och med 
föreslagna uppdraget till kommunkansliet.    

Sammanfattning
En motion har lämnats in med förslag att kommunen återinrättar en nämnd 
för kultur, idrott, föreningar och turism. I motionssvaret föreslås att 
uppdrag ges till kommunkansliet för att ta fram förslag på hur kultur- och 
fritidsfrågor skulle kunna beredas istället för att återinrätta en särskild 
nämnd. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer har för vänsterpartiets kf-grupp 
inlämnat en motion 22 maj 2017 med förslag att återinrätta nämnd för 
kultur, idrott, föreningar och turism.

I kommunen finns ett rikt föreningsliv inom såväl kultursektorn som idrott, 
scouting och annan föreningsverksamhet. I motionen lyfts dessa 
verksamheter och aktiviteter inom civilsamhället fram på ett positivt sätt 
och som en stor tillgång i utvecklingen av kommunen. Det finns 
verksamhet på elitnivå samtidigt som det finns ett brett engagemang i 
många föreningar som aktiverar såväl barn och ungdomar som vuxna i 
olika åldrar. I kommunen finns proffsiga kulturarrangemang samtidigt som 
många får chans att delta i eller uppleva kulturaktiviteter hos föreningar 
och studieförbund. Allt detta bidrar också till att öka attraktionen att bo och 
leva i Hultsfreds kommun. Det är också av betydelse för att vara en 
intressant kommun sett ur turistsynpunkt. 

För att kommunen på ett ännu bättre sätt ska kunna stödja engagerade 
personer, föreningar och grupper föreslår motionären att det bildas en 
nämnd för kultur, idrott, föreningar och turism. 
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2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Istället för en nämnd kan man pröva lite nya metoder för att nå samma syfte 
och kanske med ännu tydligare målsättning och fler engagerade. 

Föreslås att ge uppdrag till kommunkansliet om att se över hur frågorna 
skulle kunna lyftas.  Frågorna kan vara kulturskola, 
kulturminnesvårdsprogram, utvecklingsmöjligheter inom turistsektorn.

Modellen kan vara att utse ett råd, utskott eller beredning och hur ett sådant 
upplägg skulle se.

Yrkande
Rosie Folkesson, S och Mikael Petersson, L yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer, S, 2017-05-23
Kommunfullmäktige § 62/2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 137/2017, 193/2017, 207/2017, 
265/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 140/2018 Dnr 2018/31

Plan för Samverkan Skola -  Arbetsliv
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen för 
samverkan skola – arbetsliv.

Vidare föreslås att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden 
befogenheter att besluta om enklare revideringar. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar ge barn- och 
utbildningsnämnden detta föreslås att kommunstyrelsen ska få del av 
enklare revideringar samt uppföljningar av planen.

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola – arbetsliv har 
genomförts och föreslås antas av kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. En ny plan behöver tas 
fram då den tidigare upphörde 2015. 

Ett utkast till plan för samarbete skola – arbetsliv är framtagen. Den har 
varit på remiss till berörda. 

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola – arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-17, § 2/2018, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta planen för samverkan skola – arbetsliv 2018 - 
2021. Planen ska följas upp av barn- och utbildningsnämnden. Första 
gången planen ska följas upp är våren 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 38/2018, att återremittera 
planen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen vill att synpunkter från 
tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar samt utvecklingskontoret 
bemöts. 

Ett nytt förslag till plan för samverkan skola – arbetsliv är framtagen där 
hänsyn tagits till synpunkter från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

samt från utvecklingskontoret. 

Planen följs upp av barn- och utbildningsnämnden och första uppföljningen 
av planen ska ske hösten 2019.

Vid dragningen i arbetsutskottet togs årtalen bort för att planen ska kunna 
vara tidlös och ersättas eller revideras när behov finns, inte när tiden för 
planen löpt ut.  

Översyn hantering styrdokument
Kommunkansliet har uppdraget att ta fram ett underlag för hantering av 
styrdokument vad gäller bland annat dokumentägare, beslutsinstans och 
intervall för översyn.  

I uppdraget ingår även att se över hur dokumenten ska publiceras på 
webben för att vara lättillgängliga.

Då barn- och utbildningsnämnden önskar möjlighet att göra enklare 
revideringar föreslås att dessa meddelas till kommunstyrelsen. Enklare 
revidering kan vara svårt att tolka varför kommunstyrelsen bör få möjlighet 
att få del av de besluten. Vidare är även uppföljningarna är av intresse för 
kommunstyrelsen då det berör näringslivets samverkan.    

Vid mer omfattande revidering ska planen på nytt antas av 
kommunfullmäktige efter att tillväxt- och näringslivsrådet har fått lämna 
reflektioner.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet §§ 52/2018, 268/2018 
Kommunstyrelsen § 38/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-10-31
Förslag till plan för samverkan skola - arbetsliv 

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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1(2)

Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BUN § 99/2018 Dnr 2016/20 619

Ny plan för skola – arbetsliv 2019–2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordet case ska ändras till 
uppdrag i planen för skola – arbetsliv. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planen 
för samverkan skola – arbetsliv 2019–2021. Planen ska följas upp av barn- 
och utbildningsnämnden. Första gången planen ska följas upp är hösten 
2019. 

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen befogenheter 
att besluta om revidering av planen löpande under planperioden. 

Sammanfattning
Arbete med att ta fram en ny plan för samverkan skola – arbetsliv. 

Ärendebeskrivning
En plan för skola - arbetsliv har funnits tidigare. En ny plan behöver tas 
fram då den tidigare upphörde 2015. 

Ett utkast till plan för samarbete skola – arbetsliv är framtagen. Den har 
varit på remiss till berörda. 

Synpunkter på en ny plan för samverkan skola – arbetsliv har kommit in 
från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar ihop med 
utvecklingskontoret. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-17, § 2/2018, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta planen för samverkan skola – arbetsliv 2018 - 
2021. Planen ska följas upp av barn- och utbildningsnämnden. Första 
gången planen ska följas upp är våren 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 38/2018, att återremittera 
planen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen vill att synpunkter från 
tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar samt utvecklingskontoret 
bemöts. 

Ett nytt förslag till plan för samverkan skola – arbetsliv är framtagen där 
hänsyn tagits till synpunkter från tillväxt- och näringslivsrådets medlemmar 
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Barn- o utbildningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

samt från utvecklingskontoret. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 52/2018 
Kommunstyrelsen § 38/2018
Tjänsteskrivelse från Martin Snickars 2018-10-31
Förslag till plan för samverkan skola - arbetsliv 2019–2021

Skickas till
Kommunfullmäktige

___
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-04

1(1)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 138/2018 Dnr 2018/166

Regler för partistöd - revidering
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 
av regler för partistöd.

Detta innebär att tidigare antagna regler enligt kommunfullmäktiges beslut     
§ 109/2014-09-22 föreslås upphöra att gälla.

Ärendebeskrivning
En revidering har gjorts av regler för partistöd. Dels har uppdatering vad 
gäller hänvisningar till lagtext skett dels en enklare redigering av text.

Nuvarande regler är antagna av kommunfullmäktige § 109/2014-09-22. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 139/2018 Dnr 2018/170

Utbetalning av partistöd för 2019
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 
2019 utbetalas till de politiska partierna i kommunfullmäktige enligt 
förteckningen nedan.

Parti
Antal 

mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt
Centerpartiet 15 14 511 kr 110 160 kr 124 671 kr
Socialdemokraterna 12 14 511 kr 88 128 kr 102 639 kr
Sverigedemokraterna 6 14 511 kr 44 064 kr 58 575 kr
Moderaterna 4 14 511 kr 29 376 kr 43 887 kr
Kristdemokraterna 4 14 511 kr 29 376 kr 43 887 kr
Vänsterpartiet 4 14 511 kr 29 376 kr 43 887 kr
Summa 45 417 546 kr

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska enligt kommunens regler årligen ta beslut om 
utbetalning av partistöd till de politiska partierna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i § 109/2014 antagit ”Regler för lokalt partistöd i 
Hultsfreds kommun”. Enligt 5 § i reglerna ska partistöd betalas ut årligen i 
förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige.

Enligt 4 § ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. 
Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret.

Redovisningen av 2018 års partistöd ska vara inlämnat till kommunkansliet 
senast 2019-06-30.

Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in 
redovisningen i tid.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Partistöd utbetalas under 2019 med dels ett grundstöd om 14 511 kronor per 
parti samt dels ett mandatbundet stöd om 7 344 kronor per mandat. Baserat 
på utvecklingen för konsumentprisindex (KPI) har en justering av beloppen 
skett jämfört med 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262/2018

Skickas till
Kommunfullmäktige
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