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Paragrafer
§§56-63

Sekreterare
Cecilia Christensen

Ordförande
Johan Pettersson

Justerande
Rose-Marie Svensson Christian Hendlertz

Plats och tid Segra gymnasiet, Kunskapsgatan 3, Östra Ljungby kl. 19:00-21:00

Beslutande ledamöter Johan Pettersson (S) (ordförande)
Cecilia Örnemark (MP) (1:e vice ordförande)
Ellinor Varady (M) (2:e vice ordförande)
Kerstin Persson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Michael Nemeti (S)
Hans Bertil Sinclair (M)
Carl-Axel Wilhelmsson (C)
Bert-Inge Karlsson (KD)
Åsa Edvardsson (SD)
Cecilia Scott (M)
Jörgen Bjerknäs (MP)
Charlotta Gudmundsson (S)
Gunnel Grånsten (M)
Kent Lodesjö (S) §§56-60, §§62-63
Neyssa Lundmark (S)
Tommy Cedervall (L)
Rune Persson (S)
Karin Enqvist (V)
Rose-Marie Svensson (S)
Christer Johansson (C)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Paul Gustafsson (S)
Boris Svensson (S)
Monika Johansson Jarl (S)
Mats Waldemarsson (S)
Johanna Andersson (C)
Thomas Thorné (S)  ersätter Gunilla Svensson (S)
Olle Nilsson (S)  ersätter Jan Wallgren (S)
Lennart Johansson (S) §61 ersätter Kent Lodesjö (S) pga jäv
Kristina Jonsson (M)  ersätter Ingegerd Hagelin (M)
Kenneth Dådring (-) §§56-60, §§62-63
Helena Dådring (-)
Gun Ohrberg (S)

Utses att justera Rose-Marie Svensson
Christian Hendlertz

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset i Klippan ,  2018-06-07   16:00

Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunfullmäktige
 
Sammanträdesdatum 2018-05-29
 

Datum för anslags 
uppsättande

2018-06-08 Datum för anslags 
nedtagande

2018-07-02

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen

 
.................................................Underskrift

Cecilia Christensen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 56 Val av justerare
§ 57 Föredragningslista
§ 58 Presentation om karttjänster som delges medborgarna via 

kommunens hemsida
§ 59 Presentation av måltidsportal
§ 60 Motion om tillgängliga vallokaler - Remiss
§ 61 Årsredovisning 2017 för Söderåsens miljöförbund
§ 62 Motion om att byta namn på Åbyskolan - Svar
§ 63 Utbetalning lokalt partistöd för år 2018
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Val av justerare

Ärendet
Rose-Marie Svensson (S) och Christian Hendlertz (SD) utses att jämte ordförande justera 
protokollet den 7 juni kl. 16:00 på Kommunhuset i Klippan.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Föredragningslista

Ärendet
Inga förändringar i föredragningslistan.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Presentation om karttjänster som delges medborgarna via 
kommunens hemsida 
KS 2018.0374

Ärendet
Gatu- och parkchef Michel Tränefors ger information om hur Klippans kommun har 
utvecklat karttjänster för att medborgarna via kommunens hemsida ska kunna ta del av 
dessa.
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Presentation av måltidsportal 
KS 2018.0375

Ärendet
Måltidschef Lill Spenninge ger information om arbetet med att utveckla en 
ny måltidsportsportal. Klippans kommun har, i samarbete med Båstads kommun, Woppi 
Devolopment AB och Kom Design AB fått pengar från EU-projektet INCluSilver att ta 
fram en ny måltidsportal för hemtjänst och äldreomsorg. Portalen ska användas som 
verktyg vid matbeställning hemma hos kunden. I portalen ska måltider på ett snyggt, 
pedagogiskt och enkelt sätt presenteras för kunden. Syftet är att både underlätta 
beställningen av måltider men även ge inspiration och måltidsglädje. Som följd kommer 
portalen även ge ökad effektivitet och samordning.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Motion om tillgängliga vallokaler - Remiss 
KS 2018.0381

Ärendet
Kenneth och Helena Dådring (båda partipolitiskt obundna) har 2018-05-18 inkommit 
med motion om tillgängliga vallokaler. Motionärerna föreslår att Klippans kommun 
arbetar utifrån den checklista som Myndigheten för tillgänglighet har utformat. Detta för 
att säkerställa att alla våra vallokaler vid valdagen 218-09-09 är tillgängliga för alla som 
är röstberättigade.
 
Beslutsunderlag
Kenneth och Helena Dådrings motion 2018-05-18.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Årsredovisning 2017 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2018.0241

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har inkommit med årsredovisning för år 2017. Ekonomichef Jan 
Tingecz har yttrat sig och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2017 
för Söderåsens miljöförbund samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.
 
Jäv
Kent Lodesjö (S) och Kenneth Dådring (-) deltar inte i behandlingen av ärendet eller 
beslutet på grund av jäv. Kent Lodesjö ersätts av Lennart Johansson (S).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-02, § 109.
Årsredovisning 2017 för Söderåsens Miljöförbund
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner årsredovisning 2017 för Söderåsens miljöförbund.
2. Beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
    densamma.
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Söderåsens miljöförbund

Rapport från granskning av 
årsbokslut/årsredovisning

per 2017-12-31

2018-03-22 Linn Höglund och Thomas Hallberg
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Sida 2

Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY, har på uppdrag av revisionen i Söderåsens 
miljöförbund genomfört en granskning av förbundets 
årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31. 

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. 

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,

► verksamheten är ändamålsenlig 

och ekonomiskt tillfredställande,

► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Sida 3

Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos 
och budget för helåret

► Periodens resultat i förhållande till föregående år är väsentligt högre vilket i 
huvudsak beror på att föregående år belastades med höga personalkostnader 
hänförligt till att tidigare miljöchefs tjänst avslutats.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2017) -404 tkr:
► Direktionen +3
► Miljöförvaltningen - 453
► Revisionen +46
► Klimat- och energirådgivning 0

belopp i tkr
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Sida 4

Verksamheternas utfall 2017-12-31 samt jämförelse 
mot budget

► Miljöförvaltningen (- 454 tkr)
► Årets negativa avvikelse jämfört med budget förklaras i huvudsak av lägre 

intäkter än budgeterat. Samtidigt har även kostnaderna varit lägre än 
budgeterat. 

► Intäkterna har varit 1 400 tkr lägre än budget, den negativa avvikelsen 
förklaras i huvudsak av lägre intäkter från tillsyn, timdebitering inom miljö 
och hälsoskydd pga. av att tillsyn med timdebitering inte hunnits med. 

► Kostnaderna är 946 tkr lägre än budgeterat. De positiva budgetavvikelsen 
beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av att alla tjänster ej 
varit tillsatta under året. 

Belopp i tkr Avvikelse

Budget Utfall Utfall/

Budget

Miljöförvaltningen

Intäkter 17 970 16 570 -1 400

Kostnader -17 230 -16 284 946

Summa 740 286 -454
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Sida 5

Verksamheternas utfall 2017-12-31samt jämförelse 
mot budget

Belopp i tkr Avvikelse

Budget Utfall Utfall/

Budget

Direktionen

Kostnader 365 362 3

Revisionen

Kostnader 115 69 46

Energirådgivningen

Intäkter 609 553 -56

Kostnader 609 553 56

► Övriga verksamheter
► Övriga verksamheter uppvisar överlag ett utfall i nivå med 

budget.
► Vad gäller Energirådgivningen har verksamheten under året 

erhållit bidrag från Energimyndigheten om 609 tkr. Då bidraget 
under året inte nyttjats fullt ut kommer återbetalning ske 2018, 
vilket beaktats i bokslutet.
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Sida 6

Nyckeltal intäkter årsavgifter

► Årsavgifterna avseende 
miljö- och hälsoskydd 
har ökat något jmf med 
2017.

► Årsavgifterna avseende 
livsmedelstillsyn ligger i 
nivå med 2015 och 
2016.

belopp i tkr
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Sida 7

Nyckeltal intäkter forts.

► Intäkter från Anmälan/Ansökan både avseende miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedel har minskat jmf med tidigare år, vilket främst beror på färre inkomna 
ansökningar. 

► Intäkterna från Tillsyn, tim deb inom miljö- och hälsoskydd har minskat, vilket 
främst beror på personalomsättning och att resurser har fått läggas på andra 
områden. 

belopp i tkr
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Sida 8

Balansposter

Bokslutsprocessen

► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet är oförändrad i 
förhållande till föregående år. Vi har i vår granskning inte 
funnit något som tyder på några brister i processen.

Kundfordringar

► Reservering av osäkra kundfordringar har gjorts i bokslutet 
om 412 tkr (317 tkr). Reserveringen avser fordringar äldre än 
6 månader. 

Övriga balansposter

► Vår granskning har inte föranlett några noteringar.
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Sida 9

Utförda tillsyner

► Förbundets bedömning är att samtliga debiterade 
tillsyner avseende 2017 inte är genomförda. 

► Bedömningen är att ca. 1 200 timmar är debiterade 
2017 men där tillsyn inte utförts. 

► Planen är att beta av de ej utförda timmarna under 2018 
och 2019.
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Sida 10

Rättvisande räkenskaper

► En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande 
räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed.

Bedömning

► Inga avvikelser från god, kommunal redovisningssed med väsentlig betydelse för 
redovisat resultat och ekonomisk ställning har gjorts.

► Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som lag och praxis kräver och har en 
fungerande struktur. 

► Vid vår granskning har vi i övrigt inte funnit några väsentliga fel. Varav vår 
bedömning är att årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper avseende 
förbundets resultat och ställning. 
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Sida 11

Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2017 uppgår till -144 tkr. Årets utfall 
innebär således ett negativt balanskravsresultat. 

► Inga negativa balanskravsresultat från tidigare finns att återställa, då beslut fattats 
om att synnerliga skäl föreligger. 

► Årets negativa balanskravsresultat skall återställas inom 3 år. Åtgärdsplan för hur 
reglering skall ske skall antas av direktionen. Underskottet skall återställas senast i 
budget för det tredje året. 

belopp i tkr

43 (56)



Sida 12

Måluppföljning, finansiella mål

► Förbundet har följande finansiella mål:

► Ökad avgiftsfinansieringsgrad. 

► Det finansiella målen har inte uppfyllts under året.
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Sida 13

Måluppföljning, verksamhetsmål

► Förbundet har tre övergripande mål, därutöver finns mål för ekonomi (se fg

sida) och personal. De övergripande målen har brutits ner i delmål för 

verksamhetens tre flanker: Myndighet, Stöd och Uppdrag. 

► En sammanfattning av måluppfyllelsen görs i ”Årsredovisningen 2017”. Mer 

detaljerad uppföljning av delmål görs i ”Uppföljning 2017 Övergripande mål 

och delmål”.

► En översiktlig bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning 

uppnås anges i förvaltningsberättelsen. Bedömningen är att målen för god 

ekonomisk hushållning endast delvis har uppfyllts under året. Vi finner ingen 

anledning till annan bedömning.  
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Sida 14

Måluppföljning, verksamhetsmål forts.

Övergripande mål:
► Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt 

medlemskommunerna och i sin myndighetsroll.

► Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande.

► Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och rättssäker 

myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott 

bemötande.

► 9 av 11 delmål för flankerna bedöms uppfyllda vid årets slut. De övergripande 

målen bedöms således ej vara uppfyllda i sin helhet.

Mål för personal:
► Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi 

presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.

► Alla medarbetare ska ges möjlighet till utveckling.

► Bedöms i utvärderingen uppfyllda.
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Sida 15

Sammanfattning

► Utfallet för 2017 är – 144 tkr, budgeterat resultat var 260 tkr och prognosen för helåret vid delårsbokslutet var

15 tkr.

► Årets resultat om –144 tkr innebär att balanskravsresultatet inte uppnås. Åtgärdsplan måste upprättas för hur det 

negativa balanskravsresultatet skall regleras inom 3 år. 

► Av debiterade tillsyner för 2017 bedöms ca 1 200 timmar ej vara utförda, planen är att beta av dessa under 2018 och 

2019.

► Reservation av osäkra kundfordringar äldre än 6 månader har genomförts i bokslutet.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen bedöms vara utformad i enlighet 

med lag och praxis samt bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska ställning.

► De finansiella målet har inte uppfyllts.

► De övergripande målen har uppfyllts fullt ut under året. Däremot har målen för personal uppfyllts.

► En översiktlig bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås anges i förvaltningsberättelsen. 

Bedömningen är att målen för god ekonomisk hushållning endast delvis har uppfyllts under året och förbundets 

ekonomiska situation har försämrats.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen endast delvis vara förenligt med de beslutade målen, 

balanskravsresultatet, det finansiella målet och verksamhetsmålen för åren uppfylls inte. 
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Motion om att byta namn på Åbyskolan - Svar 
KS 2017.0696

Ärendet
Bert-Inge Karlsson (KD) har inkommit med motion 2017-08-12 om att byta namn på 
Åbyskolan. Motionären föreslår att Åbyskolan, inför läsåret 2018/19, byter namn till 
Eckerdalska gymnasiet.
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-03-22, § 32 yttrat sig över motionen. Nämnden 
anser att Klippans gymnasieskolor, precis som framställs i motionen, är en stor tillgång 
för kommunen och före detta elever vittnar ofta om en god skoltid, med såväl hög kvalitet 
på utbildningen och god trivsel. Att byta ett inarbetat namn är ofta förknippat med att 
verksamhet inte är så välfungerande eller har en negativ laddning eller klang. Barn- och 
utbildningsnämnden anser även att ett namnbyte på verksamheten, utöver 
igenkänningsfaktom och traditionen, även kan komma att medföra betydande kostnader 
för ändringar av skyltar, broschyrer, marknadsföringsmaterial, kläder, skolmaterial och i 
digitala medier. Utifrån den ekonomiska ram som skolan förfogar är det svårt att 
prioritera dessa kostnader på bekostnad av resurser för de nuvarande eleverna. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkanden
Bert-Inge Karlsson (KD), Helena Dådring (-), Kennth Dådring (-) och Charlotte Eliasson 
Anderberg (KD) yrkar bifall till motionen.
 
Rune Persson (S) och Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.
 
Proposition och omsröstning
Ordföranden ställer proposition på bifall, dels till Rune Perssons m.fl. förslag, dels till 
Bert-Inge Karlssons m.fl. förslag och bedömer att kommunfullmäktige bifaller Rune 
Perssons m.fl. förslag att avslå motionen.
 
Omröstning begärs och ordförande ställer följande omröstningsproposition: De som 
röstar på Rune Perssons m.fl. förslag röstar Ja och de som röstar på Bert-Inge Karlssons 
m.fl. förslag röstar Nej. Omröstning utfaller med 28 Ja-röster och 5 Nej-röster. Se bifogad 
omröstningslista för § 62.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-02, § 112.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
 
Reservation
Bert-Inge Karlsson och Charlotte Eliasson Anderberg (båda KD) reserverar sig mot 
beslutet.
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2018-05-29

Voteringslista: §62
Ärende: Motion avseende att byta namn på Åbyskolan - Svar,  KS 2017.0696

Voteringslist(or)
Omröstning gällande motion om att byta namn på Åbyskolan

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Pettersson(S), ordförande X
Cecilia Örnemark(MP), 1:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), 2:e vice ordförande X
Kerstin Persson(S), ledamot X
Christian Hendlertz(SD), ledamot X
Kenneth Dådring(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Carl-Axel Wilhelmsson(C), ledamot X
Bert-Inge Karlsson(KD), ledamot X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Cecilia Scott(M), ledamot X
Jörgen Bjerknäs(MP), ledamot X
Charlotta Gudmundsson(S), ledamot X
Gunnel Grånsten(M), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Neyssa Lundmark(S), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Helena Dådring(M), ledamot X
Karin Enqvist(V), ledamot X
Rose-Marie Svensson(S), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Monika Johansson Jarl(S), ledamot X
Mats Waldemarsson(S), ledamot X
Johanna Andersson(C), ledamot X
Thomas Thorné(S), ersättare X
Olle Nilsson(S), ersättare X
Kristina Jonsson(M), ersättare X
Gun Ohrberg(S), ledamot X
Resultat 28 5 0
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Kristdemokraterna i Klippan

Motion om att byta namn på Åbyskolan

Klippans gymnasieskolor (Åbyskolan, Tegelbruksskolan och Flygteknikcentrum) är en oerhörd tillgång för 
vår kommun. Gymnasieverksamheten genomgår ständiga förändringar och måste fortlöpande anpassas till 
allt från påbjudna reformer till krav från elever, personal, näringsliv och samhälle. Men genom allt finns det 
vissa fundament som skolan alltid har byggt på och som kommer att vara väsentliga även för framtidens 
skola:
Fokus på kunskap och god pedagogik,
God elevomvårdnad där eleverna blir sedda och får bästa möjliga studieförutsättningar,
Ordning och reda utifrån en tydlig värdegrund

Den som mer än någon annan formade det som blev ”Klippans gymnasieskola” var rektorn och skolchefen 
David Eckerdal. Hans betydelse för att Klippan blev etableringsort för gymnasieskolan kan inte överskattas. 
Hans hängivenhet och engagemang för att skapa en skola som kunde mäta sig med de större orternas, är väl 
dokumenterad. Han ställde höga krav på sin lärarkår men arbetade också målmedvetet för att göra det 
attraktivt att söka anställning i Klippan trots den dåtida lärarbristen. ”Jag ansåg …detta vara min viktigaste 
uppgift”, som han uttryckte det.

Sin syn på eleverna beskrev han: ”Hur glad och stolt har jag inte ofta varit över dessa elever! När jag stått 
inför dem alla öga mot öga vid början av ett läsår, har jag genomträngts av en stark känsla, för vilken 
endast ett ord ger täckning: lycka!”
(Citat från ett anförande den 25 mars 1975)
David Eckerdal lär också ha sagt att ”skolan får inte bli större än att jag kan namnen på eleverna”…

Det finns mycket att säga om denne pionjär och ”skolpatriark” men när vi under nästa år, alltså 2018, ska 
fira gymnasiets 60-åriga tillvaro - vad vore då bättre än att besluta om en namnändring på Åbyskolan? Vårt 
förslag är att skolan i fortsättningen ska benämnas ”Eckerdalska gymnasiet”. Vi tror att 
namnändringen, kompletterad med en utvidgad marknadsföring av skolans visioner, mål och utbud, skulle 
förstärka Klippans position som en skolort att räkna med för framtiden.

”Åbyskolan” är ett mindre lyckat namn ur flera aspekter, anser vi. Huvudorten har inte hetat ”Åby” sedan 
1875 och det var tämligen obegripligt att denna del av gymnasiet i modern tid gavs detta historiska namn, 
kopplat till ett närmast agrart samhälle. Namnet vi föreslår är förvisso också kopplat till historien men på ett 
mer adekvat sätt.

Vi föreslår således kommunfullmäktige besluta att inför läsåret 2018/19 byta namn på Åbyskolan till 
Eckerdalska gymnasiet

För Kristdemokraterna i Klippan 2017.08.12

Bert-Inge Karlsson   Charlotte Eliasson Anderberg   Peter Kromnow   Robert Larsson
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Utbetalning lokalt partistöd för år 2018 
KS 2017.0206

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt för 
att stärka den lokala demokratin. Respektive politiskt parti utser särskild granskare. 
Under förutsättning att nu angivna villkor är uppfyllda utbetalas partistöd enligt 
fastställda föreskrifter för partistöd årligen i februari/mars d.v.s. i förskott. Skälet till att 
partistöd betalas i förskott är för att underlätta partiernas planering av sina verksamheter.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-05-02, § 113
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 75
Redovisningar av partistöd
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2016.
2. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2018, under förutsättning att redovisning av 
erhållet partistöd för år 2016 granskats av Kommunfullmäktiges presidium (se 
protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 75).
 
                                           Grundstöd     Mandatstöd      Totalt
Socialdemokraterna            15 000           150 000         165 000 kr
Moderaterna                       15 000             80 000           95 000 kr
Centerpartiet                       15 000             30 000           45 000 kr
Kristdemokraterna              15 000             20 000           35 000 kr
Liberalerna                         15 000             10 000           25 000 kr
Vänsterpartiet                     15 000             10 000           25 000 kr
Miljöpartiet                         15 000             20 000           35 000 kr
Sverigedemokraterna         15 000             50 000           65 000 kr
Total summa                        120 000        370 000         490 000 kr
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