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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-16.00

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström
(C), Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Ingemar
Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Camilla Stenlöv (S), Anders Gustavsson (VF), Tommy Glans (VF),
Anders Bengtsson (M), Kjell Sandahl (M), Hans Svensson (KD), Arne Larsson
(SD), Sven-Eric Lilliequist (L) och Ritva Hermanson (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Pierre Thorell (§ 10-13) och Ola Rosander (§ 10-15).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson (S) och Helena Stålhammar (C)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 10-24

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

Helena Stålhammar

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2016/KA0009

Attestförteckning för kommunkansliet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunkansliet att gälla fr.o.m. 4 februari
2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till att attestförteckning för kommunkansliet att gälla fr.o.m. 4 februari 2016
föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunkansliet fr.o.m. 4 februari 2016
godkänns.

Utdrag:
Magnus Färjhage
Henrik Tvarnö
Jan Johansson
Kristina Odelberg
Margareta Darell
Peter Lundgren
Bengt Wellermark
Thomas Sandh
Anders Bernberg
Åselott Andersson
Elisabeth Forsén
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Dnr 2016/KA0010

Attestförteckning för kommunikationsavdelningen
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunikationsavdelningen att gälla fr.o.m.
4 februari 2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till attestförteckning för kommunikationsavdelningen att gälla fr.o.m. 4 februari
2016 föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunikationsavdelningen att gälla fr.o.m.
4 februari 2016 godkänns.

Utdrag:
Stewe Jonsson
Christina Moths
Jenny Grosskurth
Magnus Färjhage
Annelie Jönsson
Mirja Claesson
Sofie Andersson
Ulrika Svensson
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Dnr 2016/KA0033

Förslag till riktlinje vid bisyssla
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till riktlinje vid bisyssla daterat 2015-12-30 godkänns.
Ärendeskrivning
Förslag till riktlinje vid bisyssla har upprättats och föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har granskat hur kommunen agerar beträffande bisysslor. Detta har
i sin tur aktualiserat frågan om kommungemensamma riktlinjer vid bisyssla. Sådana
riktlinjer har inte funnits tidigare. Riktlinjen omfattar inte de kommunala bolagen, vad
som gäller där är beroende av innehållet i gällande kollektivavtal. På sikt är det dock
lämpligt att via ägardirektiv se till att riktlinjen gäller i all kommunal verksamhet.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa riktlinje vid bisyssla.

Utdrag:
HR-kontoret
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Dnr 2015/KA0416

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor”
godkänns och överlämnas till kommunrevisionen.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor” föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen önskar kommentarer till rapporten senast den 4 mars 2016.
Kommunrevisionens bedömning är att Vetlanda kommun kan utveckla sitt arbete och
stärka den interna kontrollen kring hantering av bisysslor. Kommunrevisionen har därför
rekommendationer i sex punkter som framgår av revisionsrapporten. Bland annat
föreslår man att kommunen fastställer övergripande riktlinjer som bildar en gemensam
utgångspunkt för hur kommunen ska hantera bisysslor.
Personal- och organisationsutskottets förslag.
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa svaret till revisionen gällande aktuell granskning
av hur kommunen hanterar bisysslor.

Utdrag:
Kommunrevisionen
HR-kontoret
Ernst & Young AB
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Dnr 2015/KA0481

Placering av Vikingagård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner att Emådalens Vikingar anlägger en vikingagård på
föreslaget område nr 2, enligt lokaliseringsutredningen daterad 2015-11-06, på en
skogsbeväxt kulle i Ybelsparken.
Ett avtal ska upprättas med Emådalens Vikingar angående skötsel, villkor och regler.
Ärendebeskrivning
Föreningen Emådalens Vikingar önskar bygga en vikingagård centralt i kommunen.
Vikingagården planeras innehålla ett litet långhus (ca 10 m), två förråd, smedja,
köksträdgård, örtagård och eventuellt hönshus. Gården ska nyttjas i samband med den
vikingamarknad som årligen anordnas samt kunna användas vid olika former av
marknader, kurser, workshops och vid upplevelsedagar för skolelever.
Föreningen undrar om kommunen kan tänka sig att upplåta mark åt vikingagården där
föreningen planerar att själv stå för finansieringen av byggnationen.
Tekniska kontoret har på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen utrett lämpliga
lokaliseringsalternativ som sammanställts i en lokaliseringsutredning, bilaga.
Utredningen har genomförts i samverkan med bland annat kultur- och
fritidsförvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen. Bedömningen från kommunens
bygglovshandläggare är att en etablering av en vikingagård kan ske även om området är
klassat som allmän platsmark.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 148/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner att Emådalens Vikingar anlägger en vikingagård på
föreslaget område nr 2, enligt lokaliseringsutredningen daterad 2015-11-06, på en
skogsbeväxt kulle i Ybelsparken.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.

Utdrag:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Emådalens Vikingar
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Dnr 2016/KA0018

Utvecklat samarbete inom va-renhållning i Sävsjö och Vetlanda utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får uppdraget att medverka i formulerandet av ett konkret
beslutsunderlag för att bilda en ny gemensam organisation för Vetab/Seab och
va/renhållning i Sävsjö baserat på genomförd förstudie.
2. Tidplanen för arbetet medger att en ny organisation kan vara operativ fr. o.m.
2017-01-01.
3. Den organisationsform som slutligt föreslås ska ha sin utgångspunkt i att skapa en
rationell verksamhet och att demokratiska grundprinciper upprätthålls.
4. Formella handlingar som bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv framtas för
nyskapat bolag samt även de revideringar som bör genomföras av befintliga
styrande formella handlingar för Seab och Vetab.
5. Beslutsunderlaget ska innehålla beskrivning av hur principiellt viktiga beslut inom
berörda verksamheter kommer att hanteras efter genomförd förändring.
6. Vid det fortsatta arbetet i processen ska synpunkter inhämtas från kommun- och
bolagsledningarna när principiella vägval eller frågeställningar så kräver.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun blev våren 2013 indirekt delägare av Sävsjö Energi AB genom att
Vetab då köpte 50 % av aktierna i Sävsjö Energi AB. I samband med förvärvet beslutades
av de båda fullmäktigeförsamlingarna att man skulle försöka utveckla samarbetet inom
det kommunaltekniska området. Under hösten 2015 har en förstudie genomförts för att
undersöka möjliga konsekvenser av en djupare samverkan inom områdena va och avfall
mellan Sävsjö kommun och Vetab, förstudien föreligger i bilaga. Resultatet
presenterades 2015-12-18 vid ett gemensamt möte med bolagspresidierna i Vetab och
Sävsjö Energi AB samt kommuncheferna och kommunledningarna i Sävsjö och Vetlanda
kommuner. Vid mötet framkom en gemensam uppfattning att kommunstyrelserna i
respektive kommun borde föreslås besluta att ett konkret beslutsunderlag formuleras
baserat på förstudiens slutsatser och rekommendationer.
Utredningsuppdrag ska redovisas för fullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun i
juni månad 2016. Den nya organisationen ska träda i kraft 1 januari 2017.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunchefen får uppdraget att medverka i formulerandet av ett konkret
beslutsunderlag för att bilda en ny gemensam organisation för Vetab/Seab och
va/renhållning i Sävsjö baserat på genomförd förstudie.
2. Tidplanen för arbetet medger att en ny organisation kan vara operativ fr. o.m.
2017-01-01.
3. Den organisationsform som slutligt föreslås ska ha sin utgångspunkt i att skapa en
rationell verksamhet och att demokratiska grundprinciper upprätthålls.
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Dnr 2016/KA0018

4. Formella handlingar som bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv framtas för
nyskapat bolag samt även de revideringar som bör genomföras av befintliga
styrande formella handlingar för Seab och Vetab.
5. Beslutsunderlaget ska innehålla beskrivning av hur principiellt viktiga beslut inom
berörda verksamheter kommer att hanteras efter genomförd förändring.
6. Vid det fortsatta arbetet i processen ska synpunkter inhämtas från kommun- och
bolagsledningarna när principiella vägval eller frågeställningar så kräver.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Ingemar Sturesson (KD) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Magnus Färjhage
Vetab
Seab
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Dnr 2016/KA0034

Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4 2015
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4 2014, föreligger i bilaga.

Utdrag:
Ove Karlsson
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-11.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2015-12-16.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen: Kungörelsedelgivning om
att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har meddelat Svenska
Vindbolaget AB tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på
fastigheterna Lockarp 1:8 och 1:3, Hageberg 1:4 och Horsaberg 2:3 i Vetlanda
kommun samt Kättarp 1.2 och Skogsäng 1:3 i Eksjö kommun.
Dnr 2014/KA0276
b) Styrelseprotokoll Vetab 2015-12-17
c) Styrelseprotokoll Vetlandamuttern fastighets AB 2015-12-17
d) Styrelseprotokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2015-12-17
e) Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2015-12-04
f)

Statens haverikommission: Underrättelse om utredning av olycka med vindkraftverk
den 24 december 2015 i Lemnhult, Jönköpings län
Dnr 2016/KA0005
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Dnr 2016/KA0019

Begäran om utökad investeringsram 2016 – barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge barn- och utbildningsnämnden en utökad
investeringsram 2016 med 250 tkr.
Den utökade ramen ska användas för att finansiera inköp av inventarier och utrustning
för fem nya förskoleavdelningar.
Ärendebeskrivning
Åtta nya förskoleavdelningar ska starta under läsåret 2015/2016. Fem av dessa beräknas
bli färdigställda under våren 2016. I samband med tidigare beslut angående nya
förskoleavdelningar har förvaltningen räknat med att inventarierna kostar 125 tkr per
avdelning, totalt alltså 625 tkr för fem avdelningar. Eftersom barn- och
utbildningsnämnden inte tilldelats specifika investeringsmedel för de nu aktuella
avdelningarna begär man en utökad investeringsbudget under 2016 med 625 tkr.
I samband med budgetarbetet inför 2016 gjordes en generell neddragning av barn- och
utbildningsnämndens totala investeringsbudget med 1 200 tkr. I underlaget redovisades
250 tkr till inventarier i förskolor.
Inför kommande beslut om utökningar av verksamhet är det nödvändigt att en dialog
sker mellan berörd förvaltning och budgetberedningen för att inte samma situation ska
uppstå igen. I bedömningen och beslutet om en investering ska även
driftkostnadskonsekvenserna belysas, inte bara den primärt berörda nämnden utan
även för övriga berörda nämnder. Samma sak gäller investeringsbudgeten där inte bara
inventarier och utrustning för den rent pedagogiska verksamheten ska ingå utan även
investeringar som exempelvis berör kommunens måltidsverksamhet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 105/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta ge barn- och utbildningsnämnden en utökad
investeringsram 2016 med 250 tkr.
Den utökade ramen ska användas för att finansiera inköp av inventarier och utrustning
för fem nya förskoleavdelningar.
Yrkanden
Klas Håkanson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Carina Bardh (M) tillstyrker Klas Håkansons avslagsyrkande.
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Dnr 2016/KA0019

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Klas Håkansons
avslagsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2016/KA0007

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till § 5 i lokala ordningsföreskrifter för
torghandel i Vetlanda:
”Försäljning av glass får med kommunens tillstånd ske varje dag under maj, juni, juli och
augusti månad. För denna försäljning gäller följande tider: måndag t.o.m. lördag,
kl. 8.00–20.00 och söndag, kl. 10.00–18.00. Tekniska nämnden anvisar lämplig plats och
hyran beslutas av nämnden (se § 11).”
Ärendebeskrivning
Stortorget och Bibliotekstorget förvaltas av tekniska nämnden som också ansvarar för
uthyrning och hyressättning. Ett antal försäljare har anmält intresse av att under tiden
maj t.o.m. augusti sälja glass på Stortorget. Gällande ordningsföreskrifter för torghandel
medger inte denna typ av försäljning under den nämnda tidsperioden.
Eftersom Vetlanda vill främja ett levande centrum, är det lämpligt att ändra
ordningsföreskrifterna så att de möjliggör glassförsäljning under perioden maj t.o.m.
augusti på Stortorget.
Följande tillägg föreslås i § 5:
”Försäljning av glass får med kommunens tillstånd ske varje dag under maj, juni, juli och
augusti månad. För denna försäljning gäller följande tider: måndag t.o.m. lördag,
kl. 8.00–20.00 och söndag, kl. 10.00–18.00. Tekniska nämnden anvisar lämplig plats och
avgiften beslutas av nämnden (se § 11).”
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande tillägg till § 5 i lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Vetlanda:
”Försäljning av glass får med kommunens tillstånd ske varje dag under maj, juni, juli och
augusti månad. För denna försäljning gäller följande tider: måndag t.o.m. lördag,
kl. 8.00–20.00 och söndag, kl. 10.00–18.00. Tekniska nämnden anvisar lämplig plats och
hyran beslutas av nämnden (se § 11).”
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2013/KA0318

Detaljplan för Tombolan 1 m.fl. fastigheter, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till detaljplan för Tombolan 1 m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Tombolan 1 utökas genom markförvärv av kommunen. Planen omfattas
således av fastigheten Tombolan 1, den mark som fastighetsägaren köper av kommunen
och ett stycke naturmark (tidigare planlagd gatumark).
Planen syftar till att ändra markanvändningen till bostadsändamål och naturändamål.
Vidare syftar planen till att begränsa byggrätten, såväl med avseende på byggnadshöjd
som exploateringsgrad, för att fastighetsägarna ska få en större byggrätt samtidigt som
trädgården inom fastigheten ska vara tillräcklig för att fastighetsägarna på sikt inte ska
ianspråkta mer kommunal mark. Planen syftar även till att säkerställa en passage för
allmänheten genom planområdet i form av ett naturområde.
Området är beläget vid Mossgatan i närheten av korsningen Östanåvägen-Nyhagsgatan,
i västra delen av Vetlanda centralort. Området avgränsas av Skyttemossen mot såväl
öster som söder, Mossgatan i norr och grannfastighet i väster.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Samråd har skett under tiden 15 juni t.o.m. 13 juli 2015. Under denna tiden inkomna
synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse daterad 2015-08-19.
Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under perioden 2015-11-09 t.o.m.
2015-11-23. Under denna tid inkomna synpunkter finns sammanställda i
granskningsutlåtande daterat 2015-11-25.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/13, § 31/14 och § 120/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till detaljplan för Tombolan 1 m.fl.
fastigheter, Vetlanda.
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Dnr 2015/KA0388

Svar på motion om att sätta Vetlanda på kartan som en
husbilsvänlig kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen får anses behandlad eftersom tekniska kontoret redan har anlagt en yta
avsedd för parkering av husbilar.
Ärendebeskrivning
Den 19 oktober 2015 lämnade Monica Samuelsson (KD), Jan-Erik Josefsson (KD),
Ingemar Sturesson (KD) och Hans Svensson (KD) in en motion om att sätta Vetlanda på
kartan som en husbilsvänlig kommun och med förslaget att möjligheten att upprätta
uppställningsplatser utreds, såväl i centralorten som i kommunens övriga tätorter, med
tillgång till el, vatten och möjlighet att tömma avlopp.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, Tillväxt Vetlanda och turistcenter för
yttrande. Ett gemensamt yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att tekniska kontoret planerar att anlägga en allmän
parkeringsplats för bilar och att en särskild del av ytan ska avgränsas för parkering av
husbilar. Detta särskilda område ska inramas av planteringar. För ytterligare service
hänvisas till campingplatsen i Östanå.
Beslutsunderlag
Gemensamt yttrande från remissinstanserna daterat 2015-12-08.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses behandlad eftersom
tekniska kontoret redan har anlagt en yta avsedd för parkering av husbilar.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons återremissyrkande, vilket han
finner att kommunstyrelsen avslår.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på återremissyrkandet. Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag, vilket han finner
att kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
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Dnr 2015/KA0388

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå återremissyrkandet.
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Dnr 2015/KA0422

Handlingsplan för regional samverkan eHälsa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 antas.
Arbetet med att förverkliga den regionala handlingsplanen för kommunal eHälsa
inordnas i kommunövergripande styrning av e-förvaltning.
Kommunchefen får uppdraget att ta fram en digital handlingsplan för Vetlanda
kommun.

Ärendebeskrivning
Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 föreligger i bilaga.
Handlingsplanen för kommunal eHälsa kan ses som en delplan för arbetet med att
förverkliga den regionala digitala agendan som beslutades i regionstyrelsen 2015-06-09.
Prognoser för framtiden pekar på ett större antal äldre, samtidigt som vi har brist på
omvårdnadsutbildad personal. Hela samhället genomgår en digitalisering och fler och
fler äldre använder tekniken i sin vardag. eHälsa handlar om hur framtidens vård- och
omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och
e-tjänster i säkra processer. ehälsa innebär att utveckla verksamheten med hjälp av
digitala verktyg till stöd för personal, brukare, invånare och beslutsfattare.
Tre fokusområden har identifierats för den kommunala eHälsan:
1. Informationsförsörjning
2. Trygghet, service och delaktighet i hemmet via digital teknik
3. E-tjänster riktade till invånarna
Det är viktigt att konstatera att förverkligandet kräver insatser som i många fall är
gemensamma för hela kommunen. För att undvika att vi bygger parallella strukturer
krävs att arbetet med e-förvaltning samordnas och styrs centralt men i samarbete med
kommunens olika verksamheter. Kommunen bör ta fram en kommungemensam digital
handlingsplan som ett bra underlag i budgetarbetet. En sådan handlingsplan syftar till
att konkretisera förverkligandet av antagna strategier. Arbetet ska i så stor utsträckning
som möjligt ske i samverkan både i regionen och på höglandet. Utgångspunkten ska vara
Höglandskommunernas strategi för eSamhället.
Beslutsunderlag
Yttrande från IT-strategen 2016-01-14.
Vård- och omsorgsnämnden § 203/15.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 antas.
2. Arbetet med att förverkliga den regionala handlingsplanen för kommunal eHälsa
inordnas i kommunövergripande styrning av e-förvaltning.
3. Kommunchefen får uppdraget att ta fram en digital handlingsplan för Vetlanda
kommun.
Yrkanden
Helena Stålhammar (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
----------------------
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Dnr 2016/KA0028

Fördelning av det kommunala partistödet 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det kommunala partistödet 2016 fördelas enligt följande:
S

151 658 kr

L

34 998 kr

VF

116 660 kr

V

34 998 kr

C

69 996 kr

MP

34 998 kr

M

69 996 kr

SD

58 330 kr

KD

58 330 kr

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens regler (2:12) och reglementet för partistödet ska fullmäktige
varje år fatta beslut om fördelningen av det kommunala partistödet.
Det totala budgetbeloppet att disponera för 2016 uppgår till 630 000 kr.
Grundstödet, liksom mandatstödet uppgår för 2016 till 11 666 kr.
Den fördelningsmodell som tillämpas är den som framgår av reglementet.
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