MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-13

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen/digitalt kl. 08:30-13:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande)
(Digitalt), Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt),
Bengt-Åke Torhall (L) (Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson
(C) (Digitalt), Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Johnny Winther (SD) (Digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Nina Larsson (S) (Digitalt)
Lirim Mazreku (KV) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande

Lars Tingsmark (tf kommunchef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef - digitalt)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Hanna Kjellin (S)
Håkan Bengtsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§62

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Hanna Kjellin (S)

……………………………………….
Håkan Bengtsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2021-04-13

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§62

Ändrade krav för redovisning av partistöd
(2021 KS0155)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020
endast behöver innehålla:
- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.
- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens riktlinje för partistöd ska kommunfullmäktiges partier lämna in en
redovisning av föregående års partistöd innan juni månads utgång. I redovisningen ska
följande saker ingå:
Organisationsnummer för partiet.
Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.
Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts samt
protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.
Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.
Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Även i kommunallagen (4 kap 31§) står det att redovisningen måste lämnas in senast 6
månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunallagen beskriver dock inte hur själva
redovisningen ska se ut, inte mer än att redovisningen ska innehålla en granskningsrapport
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Kommunstyrelsen
från en särskild utsedd granskare.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att lätta kraven för redovisningen av partistödet
2019 med anledning av pandemin. Pandemin är inte över, och kommunledningskontoret
föreslår därför att kraven för redovisningen av hur partierna använde partistödet under 2020
lättas. Kommunledningskontorets förslag till beslut är samma som kommunfullmäktiges
beslut i juni 2020 om ändrade krav på partistödsredovisningar.
Handlingar i ärendet




§54 KSAU Ändrade krav för redovisning av partistöd
Tjänsteskrivelse Ändrade krav för redovisning av partistöd

Förslag till beslut

Arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att partistödsredovisning för 2020 endast
behöver innehålla:
- Årsmötesprotokoll med tillhörande verksamhetsberättelse eller en skriftlig beskrivning på
hur partistödet har använts om inte årsmötet har kunnat genomföras. Den skriftliga
beskrivningen ska skrivas under av ordförande och kassör.
- Granskningsintyg från utsedd granskare/revisor
Yrkanden
Anna Roos (C) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Stina Isaksson (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna
Roos yrkande.
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos avslagsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Håkan Bengtsson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och
Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.
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