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Informationsärenden
Inkomna motioner och medborgarförslag
Inkomna interpellationer och frågor
Partistöd 2016
Områdesbestämmelser för del av Sträckås
Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, maj 2016
Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Rättelse detaljplan för Vist 10:2 industriområde etapp 3
Förstärkning av ledarresurser inom sektor lärande
Svar på motion - Mikroplast en miljöfara
Svar om motion om bildande av föreningsråd
Valärenden

I tur att justera 2016-05-31 kl 18.00:

Dnr

2016/66
2015/112
2016/185
2016/199
2016/131
2016/236
2016/60
2015/342

Margareta Juliusson (M) och Peder Danesved (L)
Ers: Birgit Andersson (L) och Liselotte Andersson (C)
Reserver: Roland Karlsson (C) och
Cristina Bernevång (KD)

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ledamot - eller ersättare som skall tjänstgöra i
ledamots ställe - snarast möjligt anmäla förhinder att närvara vid sammanträdet.
Ring kansliet, tel 59 50 15 eller e-post mona.brolin@ulricehamn.se
Om Du inte har möjlighet att justera, meddela detta senast måndag före
kommunfullmäktigemötet till kansliet, tel 59 50 15 eller e-post mona.brolin@ulricehamn.se

Information

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2016-05-04
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§ 129/2016

Partistöd 2016
Dnr 2016/66

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för partistöd att gälla från och med mandatperioden
2014-2018. Samtliga partier har lämnat in ansökan för partistöd 2016. Av 2 kap 12 §
kommunallagen (KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i
kommunfullmäktige varje år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-04-07 från kanslichef

Protokollsanteckning
Roland Karlsson (C) yrkar att partiernas ordningsföljd utgår från antalet röster i valet till
Kommunfullmäktige 2014-09-14 såsom redovisas i tjänsteskrivelsen.
Ordföranden (S) ställer proposition mellan ordförandens förslag till beslut och Roland
Karlssons (C) yrkande. Ordföranden (S) finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Roland
Karlssons (C) förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Partistöd 2016 betalas ut enligt följande:
Grundstöd

Mandatstöd (antal mandat)

S
44 300 kr
(13) 172 770 kr
C
44 300 kr
(10) 132 900 kr
M
44 300 kr
(10) 132 900 kr
SD
44 300 kr
(3)
39 870 kr (tom stol)
NU
44 300 kr
(3)
39 870 kr
MP
44 300 kr
(3)
39 870 kr
V
44 300 kr
(2)
26 580 kr
L
44 300 kr
(2)
26 580 kr
KD
44 300 kr
(2)
26 580 kr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa grundstöd 398 700 Summa mandatstöd 637 920 kr
Totalt 1 036 620 kr

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2015-04-07

Tjänsteskrivelse - Partistöd 2016
Diarienummer 2016/66, löpnummer 406/2016

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för partistöd att gälla från och med mandatperioden
2014-2018. Samtliga partier har lämnat in ansökan för partistöd 2016. Av 2 kap 12 §
kommunallagen (KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i
kommunfullmäktige varje år.

Förvaltningens förslag till beslut
Partistöd 2016 betalas ut enligt följande:
Grundstöd1
S
C
M
SD
NU
MP
V
L
KD

Mandatstöd (antal mandat)
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr
44 300 kr

(13)
(10)
(10)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)

172 770 kr
132 900 kr
132 900 kr
39 870 kr (tom stol)
39 870 kr
39 870 kr
26 580 kr
26 580 kr
26 580 kr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa grundstöd 398 700
Summa mandatstöd 637 920 kr
Totalt 1 036 620 kr

Ärendet
I Kommunallagen (KL) har från och med aktuell mandatperiod införts nya regler avseende
det kommunala partistödet (KL 2 kap §§ 9-12). De nya reglerna innebär bland annat ett krav
på att partierna årligen redovisar att partistödet har använts för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har möjlighet att bestämma att
partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. I ovan redovisning utgår 3 mandatstöd
till SD, som har 4 mandat men en tom stol.
Partistödet utgörs av
- Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för
2016 = 44 300 kr)
- Ett mandatstöd som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat
och år (för 2016 = 13 290 kr/mandat)
Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i kommunfullmäktige under maj månad.
Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § 2 st KL ska lämnas in senast 1 april året
efter det år partistöd utbetalts för. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 §
1

Partiernas ordning i denna uppräkning utgår från antalet röster i valet till Kommunfullmäktige 2014-09-14

2016/66, 406/2016 2(2)
2 st KL inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Detta
tillämpas första gången under 2016. För 2016 har redovisning och granskningsrapport
lämnats in från samtliga partistödsberättigade partier till utsatt datum, 1 april. Likaså har
ansökningar om partistöd lämnats in så att de har kunnat beredas inför detta beslut.
Partistöd utbetalas för 2016 med totalt 1 036 620 kr. I 2016 års budget har anslagits 1 049
900 kr för partistöd. Utbetalningen verkställs under juni 2016.

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till
Kanslichef

Pehr Johansson
Kanslichef

