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KS § 190  Dnr KS 000881/2015 - 600 

Medborgarförslag om att upplåta Strandängsskolans A-hus till ett 
integrationsprojekt 

 
Beskrivning av ärendet RFHL har i ett medborgarförslag framfört att man önskar att kommunen 

upplåter Strandängsskolans A-hus som ett integreringsprojekt med ett 
kombinerat allaktivitetshus och en utbildningsverksamhet utifrån 
Kofoedsskolornas pedagogik och människosyn.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2016-09-21. 
 Inkommet medborgarförslag från RFHL.   
 
Förvaltningens förslag 1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Ingela Stefansson (S): Dialogen ska fortsätta för att finna andra lösningar kring 

medborgarförslagets innehåll.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla det egna yrkandet.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

160921\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-09-20 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: KS 000881/2015 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Bildningschefen, förslagsställaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag    
 

Samråd har skett med: 
-- 

 
Svar på medborgarförslag från RFHL-Oberoende  
 

Sammanfattning av ärendet 
RFHL har i ett medborgarförslag framfört att man önskar att kommunen upplåter Strandängs-
skolans A-hus som ett integreringsprojekt med ett kombinerat allaktivitetshus och en utbild-
ningsverksamhet utifrån Kofoedsskolornas pedagogik och människosyn.  
 

Bakgrund 
Kofoedskolan är en dansk oberoende institution som hjälper socialt utsatta personer till ett 
meningsfullare liv. Skolan grundades i 1928 i Köpenhamn, idag finns en skola även i Århus 
samt andra projekt både i Danmark och i runt om i Europa. 
 

Aktuellt 
Strandängsskolans A-hus används idag som ett Aktivitetshus. Huset rymmer för närvarande 
verksamheter inom Bildning och arbete, Barn och skola och Vård och omsorg. Lokaliseringen 
av förberedelseklasser till både 7-9 skolan och gymnasium har gjort att lokalerna utnyttjas fullt 
ut. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse.    
 
 
 
Båstad 2016-09-20 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
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Förslöv 2015-06-13 

Hans Johansson 

Himmelstorpsvägen 73 

269 73 Förslöv 

Båstad kommun 

e-post: hans.johansson@rfhl.se 

Tfn 04314514 25 

073 769 55 92 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrel:!!itn 

2015 -06- 1 3 
D~r ... ~~ ... ~~~.~~~ 
.~~~$.~ .. . ~.~~ ........... .. 

Medborgarförslag från RFHL-Oberoende Nordvästskåne 

- Ett integrationsprojekt för utveckling, delaktighet och egenmakt enligt en beprövad pedagogisk metod -

Vi föreslår att kommunen upplåter Strandängsskolans A-hus som ett 

integreringsprojekt med ett kombinerat allaktivitetshus och en utbildnings

verksamhet utifrån kofoedsskolornas pedagogik och människosyn. 

Bakgrund: 

Samhällets alltmera sublima utslagningsmekanismer har medfört att en stor grupp 

människor har marginaliserats i beroendesjukdomar, arbetslöshet, psykisk sjukdom 

samt i en alienerande social och kulturell villsenhet. 

Vi menar att samhället bör tillvarata den slumrande potential av kunskap, erfarenhet 

och vilja att leverera som dessa olika subgrupper representerar. 

Integreringens grundtanke är att ge alla människor en plattform och en konkret 

känsla av delaktighet, att spela en roll, kort sagt att få vara med och att behövas. 

Tillspetsat frågor vi oss samtidigt om samhället verkligen har råd att stöta ut så 

stora grupper som nu sker, en utslagning som genererar kriminalitet, missbruk 

och otrygga förhållanden vilket i förläggningen drabbar oss alla. 

Den svenska debatten kretsar kring integration och den politiska majoriteten tycks vara 

överens om att det är målet, men det finns få konkreta tankar om hur det skall göras. 

Vi fann en fungerande metod på andra sidan sundet och det är den som vi nu 

vill implementera i Båstad, som i så fall kommer att få Sveriges första Kofoedsskola. 

Kofoedesskolorna i Danmark som har en snart hundraårig tradition och 

kunskap i att stimulera, aktiver och därmed integrera vuxna människor in 

i den samhällsgemenskap som de av olika anledningar var utestängda ifrån. 

Vi har valt arbetsnamnet Pygmalionskolan på vår försvenskade variant. 

Namnet kommer från ett pedagogiskt antagande om att människor svarar 

upp på det sätt som de blir behandlade och tilltalade, den s.k. Pygmalioneffekten. 
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Målet för Kofoedssoklans elever i Danamark är att de skall bli: 

Starkare, duktigare och lyckligare. 

Vår skola skall sträva mot samma mål samt att deltagarna skall uppleva en tilltagande känsla 

av: Delaktighet och egenmakt. 

Funktionsnedsättningar och utanförskap skall egentligen inte skapa gränser och 

motsättningar mellan utsatta grupper, det borde förena dem och den gemen

skapen kan rätt utnyttjad användas som en helande och samhällsnyttig kraft. 

Att fragmentera människor utifrån diagnoser, bakgrund, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 

kulturella eller sociala särarter är att skapa problem i stället för att lösa dem. 

Samhällsekonomiskt är det tveksamt om vi har råd med att fortsätta exkludera 

presumtiva krafter på det sätt som vi gör idag. Frågan är om vi skall fortsätta med att 

se och behandla marginaliserade människor som en belastning eller som en resurs? 

Vi vill skapa en oas av samlande kraft under samma tak och vi ser att möjligheterna finns. 

Vi har tagit initiala kontakter med Kofoedsskole i Köpenhamn, ABF, Kvarnby folkhögskola, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nu vill vi genomföra detta tillsammans med 

kommunen, vilket kommer att placera Båstad på den pedagogiska Sverigekartan. 

Läs mer om Kofoedsskole på: 

www.kofoedsskole.dk 

RFHL: 

www.rfhl.se 

Ring eller skriv om något är oklart: 

Mona-Britt Källbäck 

Hans Johansson 

Ulf Ringdahl 

0431 727 20 

mona.kallback@telia.com 

04314514 25 

hans.johansson@rfhl.se 

070 492 22 49 

ringdahl48@gmail.com 

Hans Johansson 

Ordförande RFHL-Oberoende Nordvästskåne 
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KS § 178  Dnr KS 001100/2016 - 905 

Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. § 
5 

 
Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap. § 5. Detta 

innebär att maxtaxan höjs från 0,48 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12 
till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12. Samtidigt som detta sker 
minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för kommunal-
ekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de ökade 
intäkterna. Tidigare lagstiftning till och med den 30 juni 2016 innebar att 
avgiften var maximerad till 1772 kr per månad (maxtaxan). Det är fritt för 
landets kommuner att ta ut, alternativt avstå att ta ut, en högre avgift upp till 
den nya maxtaxan. Vård- och omsorgs bedömning är att med tanke på det 
minskade statsbidraget är det rimligt att göra en justering av maxtaxan. 

 
 I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en 

högsta avgift (maxtaxan). Enligt riksdagsbeslut höjs maxtaxan från 1772 kr per 
månad till 1991 kr per månad från och med den 1 juli 2016. Med anledning av 
detta föreslås kommunfullmäktige att besluta att höja maxtaxan från den 1 
oktober 2016 till 1991 kr per månad.     

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-09-05. 
 Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2016-08-29.      
 
Förvaltningens förslag  1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om höjd maxtaxa från och med den 1 
 oktober 2016. 
    
Föredragande Myndighetschef Magnus Ohlsson och avgiftshandläggare Ida Gunnarsson 

föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Maxtaxan höjs från och med den 21 november 2016 till 1991 kr 

per månad.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att arbetsutskottet 

beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Maxtaxan höjs från och med den 21 november 2016 till 1991 kr per månad.     
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnärnnden 2016-09-05 2 av 3 

- ------ --- - --- ---- --oÅSTADS KOM-MlJN
Kommunstyrelsen 

VN §76 Dnr VN 000101/2016 - 905 

2016 -09- 0 5 
0~~~~~1;1\ 
~~\q ... ~~ ...... ~ . 

Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
8 kap.§ 5 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2016 har en förändring skelt i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5. Detta 
innebär att maxtaxan höjs från 0,48 gånger pris basbeloppet dividerat med 
12 till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12. Samtidigt som detta 
sker minskar staten sina anslag till kommunerna i systemet för kommunal
ekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de ökade 
intäkterna. Tidigare lagstiftning till och med den 30 juni 2016 innebar att 
avgiften var maximerad till 1 772 kr per månad (maxtaxan). Det är fritt för 
landets kommuner att ta ut, alternativt avstå att ta ut, en högre avgift upp 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Beslut 

till den nya maxtaxan. Vård- och omsorgs bedömning är att med tanke på 
det minskade statsbidraget är det rimligt att göra en justering av maxtaxan. 

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en 
högsta avgift (maxtaxan). Enligt riksdagsbeslut höjs maxtaxan från 1 772 kr per 
månad till 1 991 kr per månad från och med den 1 juli 2016. Med anledning av 
detta föreslås kommunfullmäktige att besluta att höja maxtaxan från och med 
1 oktober 2016 till 1 991 kr per månad. 

Tjänsteskrivelse från myndighetsch ef Magnus Ohlsson och tf. vård- och 
omsorgschef Margaretha Hammarberg, daterad den 29 augusti 2016. 

Myndighetschef Magnus Ohlsson föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om höjd maxtaxa från och med 
den 1 oktober 2016. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

]usterandes si naturer rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-29 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000101/2016-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 

Höjd maxtaxa för avgift enligt socia ltjänstlagen (2001:453) 8 kap.§ 5 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Den 1 juli 2016 har en förändring skett i socialtjänstlagen 8 kap. § 5, detta innebär att max
taxan höjs från 0,48 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12 till 0,5392 gånger prisbasbelop
pet dividerat med 12. Samtidigt som detta sker minskar staten sina anslag till kommunerna i 
systemet för kommunalekonomisk utjämning med en summa som beräknas motsvara de 
ökade intäkterna. Tidigare lagstiftning till och med 2016-06-30 innebar att avgiften var maxi
merad till 1772 kronor per månad (maxtaxan). Det är fritt för landets kommuner att ta ut, 
alternativt avstå att ta ut en högre avgift upp till den nya maxtaxan. Vård- och omsorgs bedöm
ning är att med tanke på det minskade statsbidraget är det rimligt att göra en justering av 
maxtaxan. 

Bakgrund 
Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som beslutas av Riksdagen och är lika i hela landet. Max
taxan är det månads belopp som man betalar som mest, oavsett hur hög inkomsten är och vad 
man har för tillgångar och oavsett om man har ett omfattande behov. För den hjälp som en 
person blir beviljad sedan behoven prövats betalas en avgift till kommunen utifrån sitt 
ekonomiska utrymme, dock högst enligt maxtaxan. 

Aktuellt 
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift 
(maxtaxan). 
Enligt riksdags beslut höjs maxtaxan från 1772 kronor per månad till 1991 kronor per månad 
från och med 1 juli 2016. 
Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige att besluta att höja maxtaxan från och 
med 1 oktober 2016 till 1991 kronor per månad. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om höjd maxtaxa från och med den 
1 oktober 2016. 

Båstad enligt ovan 

Magnus Ohlsson 
Myndighetschef 

Margareta Hammarberg 
Tf Vård- och omsorgschef 

16UUZ9\7d l \ ha 
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KS § 179  Dnr KS 001101/2016 - 700 

Begäran från vård- och omsorgsnämnden om ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd 

 
Beskrivning av ärendet Redogörelse av socialt innehåll och anhörigstöd, hur det har utvecklats under 

2016 efter minskat anslag samt ett äskande på totalt 870 tkr av 
kommunstyrelsen utifrån att det finns ytterligare behov av att utveckla socialt 
innehåll och anhörigstöd i Båstads kommun. Behovet av personal- och 
driftresurser till anhörigstöd, aktiviteter i form av socialt innehåll i ordinärt 
boende och vård- och omsorgsboende.      

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-09-05. 
 Tjänsteskrivelse från tillförordnad vård- och omsorgschef Margareta 

Hammarberg, daterad 2016-08-29.      
 
Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ökat anslag till socialt 

innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftresurser för 2016, 
samt inräknat budgeten för kommande år, enligt förslag i bilagd 
tjänsteskrivelse.  

 
Föredragande SAS Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas ökat anslag till socialt innehåll och 
anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftresurser för 2016, samt inräknat 
budgeten för kommande år, enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse.       
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-05 

Sida 

3 av 3 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

VN § 77 Dnr VN 000139/2015 - 700 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Beskrivning av ärendet Redogörelse av socialt innehåll och anhörigstöd, hur det har utvecklats under 
2016 efter minskat anslag samt ett äskande på totalt 870 tkr av kommun
styrelsen utifrån att det finn s ytterligare behov av att utveckla socialt innehåll 
och anhörigstöd i Båstads kommun. Behovet är personal- och driftresurser till 
anhörigstöd, aktiviteter i form av socialt innehåll i ordinärt boende och vård
och omsorgsboende. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg, 
daterad den 29 augusti 2016. 

Föredragande Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ökat anslag till 
socialt innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftresurser 
för 2016, samt inräknat i budgeten för kommande år, enligt förslag 

/ 
/ 

i bilagd tjänsteskrivelse . 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

]us terandes si naturer rkand e 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-29 

Handläggare: Margaretha Hammarberg 

Dnr: VN 000139 / 2015-700 

Till: Kommunstyrelsen 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Redogörelse av socialt innehåll och anhörigstöd hur det har utvecklats under 2016 efter 
minskat anslag samt ett äskande på totalt 870 tkr av kommunstyrelsen utifrån att det finns 
ytterligare behov av att utveckla socialt innehåll och anhörigstöd i Båstads kommun. 
Behovet är personal- och driftresurser till anhörigstöd, aktiviteter i form av socialt innehåll 
i ordinärt boende och vård- och omsorgs boende. 

Bakgrund 

1 (3) 

Återkoppling till nämnden om hur socialt innehåll och anhörigstöd har utvecklas efter års
skiftet utifrån minskat anslag på 1, 7 mkr. Budgetramen för 2016 är 560 tkr det täcker enbart 
personalresurser på 1,25 årsarbetare, ej drift, lokaler eller chef för socialt innehåll och anhö
rigstöd. Denna verksamhet är tillsammans; socialt innehåll och anhörigstöd och planeras till
sammans. 
Under 2015 var det sex personer anställda eller 4,6 årsarbetare som arbetade med socialt 
innehåll, anhörigstöd och administration samt rekryteringen och matchningen utav kontakt
personer enligt Sol och LSS. 

Vad står det i lagen att kommunen ska göra : 
Sol 5 kap. 4 § betonar vikten av att socialtjänsten i sin uppgift ska verka för en aktiv och 
meningsfull tillvaro kan dagcentralen och andra träffpunkter spela stor roll 

SoL 5 kap. 10§ socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en närstående som har funktions
hinder. 

Stöd till anhöriga skall vara individuellt anpassat. Anhöriga kan alltid ansöka om insatser enligt 
4 kap 1§ SoL (bistånd) 

Anpassningen av verksamheten startade i slutet på 2015 när det klargjordes att nämnden fick 
minskat anslag. Uppdelning gjordes på de olika inriktningarna, socialt innehåll, anhörigstöd 
och kontaktpersoner. 

Aktuellt 
I samband med årsskifte överfördes arbetet med kontaktpersoner till avdelningen Stöd och 
Omsorg i samma omfattning som 2015. 
Socialt innehåll och anhörigstöd fick en ansvarig chef istället för att ansvaret låg uppdelat 
på de tre hemvårdsområdena. 

Under våren 2016 har arbetet med det sociala innehållet fortgått ute på mötesplatserna men i 
liten omfattning. 
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2 (3) 

Sociala aktiviteter för de som bor i ordinärt boende finns på 4 mötesplatser i Båstads kommun 
och sköts i huvudsak av en personal på 50 % med visst stöd av anhörigstödet på följande 
ställen: 

1. Hörnan på Bjärehemmet/Häradsvägen Västra Kamp 
2. Vårliden i Båstad 
3. Ängahällan i Förslöv och 
4. Båtsmansgården i Torekov 
Till hösten får vi vara på församlingshemmet i Torekov istället för Båtsmansgården som är 
uppsagd till 160630. 

På mötesplatserna så bedrivs det aktiviteter riktade gentemot målgruppen äldre vid 1 tillfällen 
i veckan. Aktiviteterna kan vara sådant som fika, musik, kortspel, bingo eller läsning. Detta är 
en öppen verksamhet för alla kommunmedborgare. 

Behov finns för ytterligare personalresurser för socialt innehåll i ordinärt boende samt för 
driften. 
Sociala aktiviteter är i stor omfattning till den äldre befolkningen i kommunen, det behöver 
utvidgas till de individer som finns inom stöd och omsorg. 

I Båstads kommuns servicedeklaration som är en del av kommunens systematiska kvalitets
arbete är det utlovat att det skall erbjudas på vård- och omsorgs boende gemensamma aktivite
ter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 
På Skogsliden finns en personal som tidigare var i ordinärt boende och ingick arbetslaget 
socialt innehåll. Nu ombesörjer hon att de boende får sociala aktiviteter på Skogsliden och 
till viss del på övriga boenden vilket det inte finns budget för. 

Anhörigstödet har minskat sin verksamhet efter nyår och även gjort en översyn av arbetsupp
gifterna. En personal arbetar idag i anhörigstödet, behov av förstärkning behövs för att få en 
omstart i denna verksamhet. Vissa delar är borttagna efter genomgång av vad som ska ingå i 
anhörigstödet. Ett anhörigcenter har startat upp på Vårliden i början på april, centret är en 
mötesplats för gemenskap. Anhörigcentret flyttar till Daglig Verksamhet till hösten på grund 
av ombyggnation på Vårliden. 

Demenssamordnare anställdes 1 januari 2016 som också är en del av anhörigstödet 
En föreläsningsserie ordnades under våren med olika teman där vår demenssamordnare 
deltog. Kommunens Demenssamordnare har också egna anhörigutbildningar och 
föreläsningar för anhöriga till personer med olika demenssjukdomar. 

Anhörigstödet har gjort en omvärldbevakningen; hur arbetar andra kommuner med 
anhörigstöd och även skapat ett nätverk med närliggande kommuner. 
Anhörigstödet arbetar också tillsammanarbetar mot andra parter: anhöriga, biståndshand
läggarna, sjuksköterskorna, omvårdnadspersonal etc. 
Utöver den service som anhörigstödet erbjuder så åligger det SoL och LSS handläggarna att 
informera om vilken hjälp och stöd man kan ansöka om som bistånd. 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram ett vägledningsdokument under våren som 
beskriver vilka insatserindividen kan ansöka om i form av anhörigstöd enligt 4 kap 1§ SoL 
(bistånd); växelvård, avlösning i hemmet. 
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Överväga nde/fra mti d 
I samband med minskade budgetmedel övervägdes arbetets innehåll av de sociala 
aktiviteterna och anhörigstödet och till vem vi erbjuder dessa tjänster. 
Det har då klarlagts att vissa insatser ska vara biståndsbedömda och vissa ska ske som 
förebyggande åtgärder och utföras av anhörigstödet. 

3 (3) 

Vård- och omsorgsnämnden har också under den här tiden tagit fram ett väglednings
dokument. För att uppfylla lagens intentioner enligt 5 kap. 10 §i socialtjänstlagen så måste 
anhörigverksamheten bredda sin verksamhet så att den tydligt riktas mot alla anhöriga inom 
Vård och omsorgs verksamhetsområde. 

De åtgärder förvaltningen måste göra är följande: 

• Verksamheten "socialt innehåll" behöver förtydligas med var ska den finnas, vad ska 
den innehålla samt vilken eller vilka målgrupper ska den vända sig mot. 

• Förtydliga riktlinjer och mål för anhörigstödet 
• En översyn kring vilket anhörigstöd som de olika professionerna utanför anhörigstödet 

ger. 
• Hitta individuella lösningar och kvalitetsförbättringar på insatser till anhöriga. 
• Få ut information till anhöriga i ett tidigt skede. 
• Arbeta tillsammans med frivilligorganisationer och enskilda frivilliga så att de blir 

ett komplement till vår kommunala verksamhet. 

Nämnden har ett behov av förstärkning på 870 tkr från kommunstyrelsen för att bedriva 
denna verksamhet som anges här ovan. 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ökat anslag till 
socialt innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftresurser 
för 2016, samt inräknat i budgeten för kommande år, enligt förslaget ovan. 

Båstad enligt ovan 

Margaretha Hammarberg 
T.F Vård- och omsorgschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-09-28 1 av 1

 

 

KS § 192  Dnr KS 000600/2016 - 903 

Redovisning av partistöd för 2015 
 
Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från 

kommunfullmäktige. 2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. 2016 är första året denna redovisning görs. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet) som erhållit 
partistöd 2015 har lämnat in redovisning inom tidsramen.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2016-09-20. 
 Partiernas redovisning för 2015. 
 Regler för partistöd.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till 

handlingarna. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till 
handlingarna.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160920\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-09-20 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 000600/2016 – 903 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Partiernas redovisning 
Regler för partistöd  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Redovisning av partistöd för 2015 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från kommunfullmäktige. 2014 
ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistö-
det under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året 
efter stödet erhållits. 2016 är första året denna redovisning görs. Samtliga partier i kommun-
fullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokra-
terna, Liberalerna samt Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2015 har lämnat in redovisning 
inom tidsramen.  
  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21, § 72, om nya regler för partistöd att gälla från den 
15 oktober 2014. I de nya reglerna finns krav på redovisning av partistöd, i enlighet med den 
ändring som gjorts i kommunallagen och som trädde i kraft den 1 februari 2014. Mottagarna av 
kommunalt paristöd ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som vi-
sar att partisödet använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket 
kommunallagen samt partistödets syfte enligt kommunens regler.  
 
Aktuellt 
Samtliga partier som erhållit kommunalt partistöd 2015 har lämnat in redovisning inom tids-
ram. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2015 till handlingarna.   
 
Båstad 2016-09-20 
 
Catharina Elofsson  
Kanslichef 
Kommunledningskontoret  
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Antagen	av	Kommunfullmäktige	den	21	maj	2014,	§	72	Dnr:	KS	604/14‐903,	att	gälla	fr.o.m.	2014‐10‐15	
	

Regler för partistöd 
	
Lagstöd 
Partistödet	regleras	i	2	kapitlet	9‐12	§§	kommunallagen	(1991:900)	där	det	framgår	att	
kommunerna	får	lämna	sådana	bidrag,	men	att	stödet	inte	får	utformas	så	att	det	otill‐
börligt	gynnar	eller	missgynnar	ett	parti.		
	
Valresultatet 
Valresultatet	utgör	beräkningsgrund	vid	fastställande	av	partistöd	och	andra	liknande		
situationer	då	mandatfördelningen	ligger	till	grund	för	en	fördelning.		
	
Ett	parti	är	representerat	om	det	har	fått	mandat	i	kommunfullmäktige	för	vilket	en	vald	
ledamot	är	fastställd	enligt	14	kapitlet	vallagen	(2005:837).	Det	är	Länsstyrelsen	som	fast‐
ställer	detta.	
	
Skulle	en	situation	uppstå	i	kommunfullmäktige	att	en	ledamot	byter	parti	eller	inte	repre‐
senterar	något	parti,	tillfaller	det	mandatbundna	stödet	för	just	det	mandatet	det	parti	för	
vilket	ledamoten	ursprungligen	valdes	in	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistödets syfte 
Partistöd	ges	till	de	politiska	partier	som	är	representerade	i	kommunfullmäktige.	Parti‐
stödet	ska	användas	för	att	stärka	de	politiska	partiernas	ställning	i	den	kommunala	
demokratin	och	stödet	ska	användas	för	politisk	verksamhet	med	anknytning	till	Båstads	
kommun.	Partistödet	ska	användas	till	ett	långsiktigt	och	kontinuerligt	arbete	för	att	öka	
medborgligt	inflytande	och	valdeltagande	i	kommunen.	
	
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet	ges	som	ett	grundstöd	och	ett	mandatbundet	stöd.	
	
Komunfullmäktige	fattar	årligen	i	januari	månad	beslut	om	utbetalning	av	partistödet	
samt	hur	mycket	partistöd	respektive	parti	ska	erhålla.	Det	mandatbundna	stödet	betalas	
endast	för	mandat	som	är	tillsatta	i	kommunfullmäktige,	det	vill	säga	det	betalas	inte	ut	för	
tomma	platser	i	kommunfullmäktige.	
	
Partistöd	får	bara	ges	till	ett	parti	som	är	en	juridisk	person.	
	
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till	parti	som	upphör	att	vara	representerat	i	kommunfullmäktige	ges	partistöd	för	åter‐
stoden	av	det	innevarande	året.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	partiet	varit	represen‐
terat	i	de	sex	månader	som	närmast	följer	efter	mandatperiodens	början.		
 
Redovisning av partistödet 
Mottagarna	av	kommunalt	partistöd	(de	politiska	partierna)	ska	årligen	till	kommunfull‐
mäktige	ge	in	en	skriftlig	redovisning	som	visar	att	partistödet	har	använts	i	enlighet	med	
det	ändamål	som	anges	i	2	kapitlet	9	§	första	stycket	kommunallagen	samt	partistödets	
syfte	enligt	detta	dokument.	
	
Redovisningen	ska	avse	perioden	1	januari	‐	31	december	varje	år	och	ges	in	till	kommun‐
fullmäktige	(kommunkansliet)	senast	sex	månader	efter	redovisningsperiodens	(kalen‐
derårets)	utgång.	
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Av	redovisningen	ska	framgå:	
	
•	 Organisationsnummer	för	partiet.	
•	 Partiföreningens	stadgar.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	styrelseledamöter	samt	revisorer	för	innevarande	år.	
•	 Årsredovisning	från	föregående	år	samt	protokoll	från	årsmöte	som	visar	att	ansvars‐

frihet	beviljats.	Av	årsredovisningen	ska	det	framgå	hur	partistödet	har	använts.	
•	 Uppgift	om	partiföreningens	bankgiro,	plusgiro	eller	bankkonto.	Bankontouppgiften	

ska	styrkas	med	bankkontobevis.	
•	 Protokoll	från	partiföreningen	som	visar	vem	som	tecknar	föreningens	firma.	
	
En	av	mottagaren	(de	politiska	partierna)	utsedd	särskild	granskare	ska	granska	om	redo‐
visningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	mottagaren	har	använt	partistödet.	Granskarens	
rapport	över	granskningen	ska	bifogas	redovisningen.	
	
Kommunfullmäktige	får	besluta	att	partistöd	inte	ska	betalas	till	parti	som	inte	lämnar	
redovisning	och	granskningsrapport	enligt	2	kapitlet	11	§	första	och	andra	styckena	
kommunallagen.	
	
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  
Kommunkansliet	ansvarar	för	att	förse	ekonomiavdelningen	med	underlag	för	utbetalning	
av	partistödet	i	februari	månad	årligen.		
	
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd  
Kommunstyrelsen	tolkar	och	tillämpar	bestämmelserna	för	partistöd.		
	
Kommunstyrelsen	får	dock	inte	besluta	om	utbetalning	av	partistöd,	då	denna	rätt	enligt	
lag	är	förbehållen	kommunfullmäktige.	
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Miljöpartiet Båstren/ Sunnergren 
Räkenskapsår: 15-01-0 I -- 15-12-3 I 

fVlånadsbudget 

Resultatrapport 

Uppställning enligt BFL 
Preliminär 

Datum: 150101-151116 

Perioden Ack 

Sida: I 
Utskrivet: 16-03-07 11: 15 

Se1rnste vernr:f\ 24 

Budger Av% 
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Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Båstad 

§ 1 Nanm 

Kommunorganisationens:namn är Miljöpartiet de gröna i Båstad och omfattar Båstads kommun. 

§ 2 Ändamål . 

Miljöpartiet de gröna i B~stacl har till ändamål att främja en politisk utveclding i Båstads kommun i 
enlighet med riksorganis~tionens partiprogram samt av kommunorganisationen antagna program och 
bes! ut. · 

§ 3 Medlemskap 

Frågor om medlemskap och uteslutning regleras av riksorganisationens stadgar. 

§ 4 Organ 

Miljöpartiet de gröna i Båstads organ är medlemsmötet, styrelsen, revisorerna, och valberedningen. 

§ 5 Medlemsmötet 

Medlemsmötet ärhögsta ~eslutacle organ. Vmje fysiskt närvarande medlem i iVfiljöpartiet de gröna i 
Båstad har en röst på mecllemsrnötet. 

I 

Mecllemsrnöte hålls minst rfyra gånger om året. Ett av dessa är årsmöte som hålles senast 31 mars. 
Kallelse till medlemsmöte [skickas minst en vecka före mötet till sarntliga medlemmar. Kallelsen skall 
innehålla uppgift om vilka i ärenden som skall behandlas på medlernsmötet. 

I 

i 
Årsmötet skall bl a behandla följande frågor: 

Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansrälming för det gångna verksamhetsåret 
Revisorernas berättelse 
Ansvarsfrihet för styrelsen 

Fastställa kommunal del av medlemsavgift 
Fastställa eventuella ersättningar till styrelse och revisorer 
Val av två språkrör och ka~sör 

Val av övriga styrelselecimyöter (inklusive beslut om antal styrelseledamöter) 
Val av revisorer I ' 
Val av valberedning 

i 
Motioner från medlemmar behandlas av medlemsmötet löpande under året. Motion ska vani styrelsen 
tillhanda senast fyra vecko~· före mecllemsmöte för att tas upp tdl behandling på detta. 

§ 6 Styrelsen 

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter mellan tre och nio, och väljs av årsmötet på ett år. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande. 
Styrelsen skall vid första mötet efter årsmötet konstituera sig. 
Styrelsen utser inom sig seJCseterare, firmatecknare och eventuella övriga funktionärer. 

§ 7 Revisorerna 

Årsmötet väljer två revisorer 
I 

' \\ .. 
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Revisorerna granskar kom~11t111organisationens räkenskaper och ,;erksamhet. 

Revlsorerna avger revision:sberättelse till årsmötet senast två veckor före mötet. 
I 

l 
§ 8 Valberedningen 

Valberedningen väljs av årkmötet och består av tre ledamöter. 

§ 9 Beslut 

Beslut inom Miljöpaiiiet de gröna i Båstad fattas med enkel majoritet om inte annat angives i dessa 
stadgar. Fullmaktsröstning får ej användas. Beslut sker alltid öppet utom vid personval clå sluten 

omröstning ska genomföt~as om det begärs. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal 
kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst. 

I 
§ 10 Verksamhetsår j 

Miljöpartiet de gröna i Bås~ads verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 11 Adjungeringar I 
I 

Alla medlemmar har närva)'orätt, om inte särskilda skäl föreligger. Miljöpartiet de gröna i Båstads 
organ har rätt att besluta om adjungeringar till sina möten. Med adjungering följer förutom 

I ~ 
närvarorätt även yttrande- och yrkanclerätt men ej rösträtt. 

§ 12 Stadgeändring 

Dessa stadgar, förutom § 13~ kan ändras av mecllemsmöte genom bes! ut med tvåtred jedels majoritet av 
antalet avgivna röster, eller lnecl enkel majoritet vid två på varandra följande mecllernsmöten varav ett 
ska vara årsmöte. 

§ 13 Upplösning 

Miljöpartiet de gröna i Båst~cl kan upplösas genom beslut på två på varandra följande mecllemsmöten 
varav ett ska vara årsmöte.I Dessa beslut måste tas med tvåtrecljedels majoritet av antalet avgivna 
röster. Vid beslut om updlösning fattas också beslut om hur Miljöpartiet de gröna i Båstads 
tillgångar och skulder ska cltsponerns. 

I 
I 

361

361



Miljöpartiet Båstad/ Bjä re 

Årsmötesprotokoll 2016-03-09 

l<ommunhuset 

Närvarande 
Gert-Håkan Eriksson 

Tomas Pettersson 

Eva Sterner 

Mårten Ste rn er 

l<atarina Torema lm 

Eva Åkesson 

Allan Sunnergren 

§1 mötet öppnas av Katarina 

§2 Katarina väljes till mötesordförande 

§3 Allan väljes till mötessekreterare 

§4 Mårten väljes till justerare 

§5 Årsmötet befanns utlyst en l. stadgarna 

§6 Dagordningen godkännes 

§7 Verksa rnhetsberättel sen upplästes och godkä ndes 

§8 l<assören drog en ekonomisk redovisning som accepterades 

§9 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes 

§11 Som sp råkrör omvaldes l<atarina Toremalrn och Mårten Sterner och Allan Su nn ergen 

so m ka ssör 

§12 Anta l styre lserned lernn1a r bestämdes till 5 för 2016. 

§13 Förutom de tre i §11 nämnda valdes följande ti ll styrelsen: 

Ordin arie 

Eva Sterner ( omva l) 

Han s Ekwurtze l (nyval) 

Supp leanter 

Ca rin a Ekwurtze l 

Birgitta Persso n 

Guni ll a Wickrnan 
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§14 Som revi so re r omvaldes Gert-Håkan Eriksso n och Bengt Rosendah l 

§15 Va let av va lberedning hän skjutes til l nästa medl emsmöte eftersom inga namn finn s 

föres lagna 

§16 Inga motioner har inkommit. Diskuss ion uppstod om att ev . ändra stadgarna och ha en 

ordförande 2017 i stä llet för 2 språkrör 

§17 Katar ina och Mårten utsågs att de lt aga i MP-kongre sse n i Karlstad. Ersättn ing för 

de ltagandet ska ll utgå . 

§18 Mötet avslutas 

l<atarina Torema lm 

ordförande 

Mårten Sterner 

juste rare 

Al lan Sunnergren 

sekreterare 
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Styrelsemöte Miljöpar ti et Båstad/B järe 20160 12 5 
Hos Allan kl. 18.30. 

Närvarand e: All an Sunn ergren, Katarina Toremalm, Mårten Stern er, Eva Ste rn er, 
Hans och Ca rina Ekwurtze l sa mt valberedninge n, Eva Åkesso n, 
Bodil Ell ebaek och Tom as Peterson. 

§1. Mötet öppnades av ordförand en All an. 
§2. Till justerare utsågs Hans. 
§3 . Dagordninge n fas ts tälld es. 
§LI. Förslag från Katarin a om mötes tid er und er året godkänd es. 
§5. Valberedninge n. Eva framförd e All ans önskemål a tt lämna uppdrage t som 

ordförande. Det är också så att det dels är ol ämpligt a tt ordförand e och kassö r är 
sa mm a person, dels a tt ordföranden bör va ra ett av språkröre n. All an ~ir pos iti v till 
att fortsä tta som kassö r. Mårten kandid erar som ordförande. 
Nuvarand e valberedning framför också alla tre att de lämnar s ina uppdrag vid 
årsmötet. 

§6. Distriktså rsmöte i Höör. l<a tarina kommer att åka elit. Mårten ersätte r vid behov. 
§7. Det kommer und er hösten att erbjud as utbildning från regionen 0111 mecll ems

värvning. Styrelsen tycker detta är viktigt och Mårten är in tresse rad. 
§8. Motioner. Tre motion er finn s inl ämn ade. l<atarina lämnar också in dem till HD. Allan 

b e r~itta r om en kontakt från l<öping och deras lagda mot ion er. 
Hur har det gå tt ang. motionen på l<arstorpsvägen '? - Katarina koll a r med 
tjänstemänn en hur långt man kommit. 

§9 . Allan har haft kontakt med Professor Paul Börj ess on som har erbjudit sig att tala om 
hållbarhetsfrågor. Vi tänker oss en mer allmän inbjud an från M P där föredrage t ex 
annonse ras i HD och Bjäreli v. All an håll er fortsatt kontakt och vi pl anerar in det 
und er våren. 

§10. Riks vill fakturera "se rvi ceavgift" . I år slipp er vi då All an har hänvi sa t till omvale t. 
§11. I<ongress 13 -15 maj 201 6. l<a tarina åker som representant för reg ionen, Mårten 

från oss. 
§12. Fct llrnakter till kontot på Hand elsl7. nken. Jonas Hol ge rsson skall s trykas . 

All an u1111 ~ rg re 11 ch l(a ta rinc Torcrn :i1111 skL Il V cll' fö r s ig ho fullm akt t ill I ontot. 
§13. Övriga frågor. 

Valberedningen föres log inför kommand e årsmöte: 
Styrelse bes tåe nd e av 5 ledamöter; De båda språkrören Katarina och Märten 
Allan, Carina och Gittan. Till suppl ea nter Hans och Gunill a. 
Valberedning; Eva S skall som adjunge rad kunna närva ra i styrelsearbetet. 
Ytterli ga re ledam. till valberecln . kan ev tas fr ~1 n de två suppl ea nterna i styrelse n. 

Förslag ang. en arbetsgrupp som di skuterar och lämnar remi ssva r dels gä ll and e 
bos tadsförsö1·jningsprogramm et, dels inriktnings cl okum entet för Bås tad. 
Styrelse n föres lår Katarina, Gert-H åkan, Hans och Mårten. Förslage t mail as ut till 
a ll a medl emmar som också ges möjlighet att framföra synpunkte r. Remi ssva ret 
skall vara inl ämn at se nas t 29/ 2. 

§14. Mötet avslu tas. 
Anteckninga rna fö rd a av Ca rin a Ekwurtze l juste rat av Hans Ekwurtze l 
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ÅRSMÖTE Miljöpartiet Båstad/Bjäre 
7 MARS 2015, 
Kommunhuset Båstad 

Närvarande: Katarina, Måtten, Edward, Allan, Gittan, Hans, Fredrik, Carsten, Gunilla 
Tomas, Gert Håkan, Bodil, Carina. = 13 st. 

I 
i 

l. Katarina öppnar mötet 
2. Till ordförande för mötet valdes Katarina Toremalm. 
3. Till sekreterare för mötet valdes Gittan Persson. 
4. Till justerare tillsamrhans med ordförande valdes Allan 
5. Utlysande av årsmötet: NST och mail en vecka före mötet, Ja 
6. Dagordningen godkändes. 
7. Katarina läste upp v~rksamhetsberättelsen som godkändes.(bifogas) 
8. Allan föredrog den ekonomiska redovisningen. Finns ca.20 000:-, 

på kontot idag. Godkändes. (bifogas) 
9. Gert Håkan hade gjort revisionsberättelsen. Godkändes. (bifogas) 
1 0. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
11 . Välja ett eller två språkrör? Beslöts genom omröstning att behålla två 

språkrör, tre förslag inkom. Allan, Katarina och Mårten, sluten omröstning. 
Beslöt att Katarina qch Mårten blir språkrör för Båstad/Bjäre miljöparti. 

12. Beslöt att styrelsen skall bestå av 7st. ordinarie ledamöter. (istället för Sst.) 
samt 2 st. supplean\er. 

13. Till ny styrelse valdes: Katarina, Mårten, Allan, Eva S. Carsten, Carina & Gittan. 
Till suppleanter valdes Gunilla Wikman & Hans Ekwurtzel. 

I 

14. Till revisorer valdes (;ert Håkan Ericsson & Bengt Rosendal. 
15. Till valberedning vaides Tomas Peterson, Bodil Ellebaek Larsson & Eva Åkesson. 
16. Inga motioner har i~kommit. 
17. Mårten Sterner & K~tarina valdes till att ev. åka till kongressen i Göteborg. 
18. Mötet avslutades. 

Katarina Toremalm, ordf. Gittan Persson, sekr. 
I 

, justerare 

I 
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inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -06- 3 0 
D~~) ... ... .. ~~~/Y.~ 
~":::i'-.<a-: .. ~~.~ ... .... . .. ..... .. .... .. .. . . 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjärepartiet 839401 -1129 
Adress Postadress 
Italienska vägen 273 269 95 Båstad 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 
0431-73343 933 045 221 -1 

Datum som redovisningen avser: Från och med _1s_o_10_1 _ _ _ _ till och med _1_s1_23_1 ___ _ 

Erhållet partistöd: _s_9._3o_o _______ kr 

Ordförande Kassör 

Bo Wendt Hans grönqvist 
Styrelseledamöter 

Inge Henriksson Helena Stridh Eddie Grankvist James Johnson Marie-Louise Nilsson 
Suppl. Karin Schmidt Lars Fagerberg 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Enligt bifogad årsredovisning 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

Kerstin Johansson Claes Sjögren 
Suppl. Roland Nelson 

Bifogade handlingar {kryssa i): 

0 Årsredovisning 

IZl Partiföreningens stadgar 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

D Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Intygas av Namnförtydligande 

Claes Sjögren 
Ort 

Båstad 

2 (2) 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

1 (2) 

Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 72 Dnr: KS 604/14-903, att gälla fr.o.m. 2014-10-15 

Regler för partistöd 

Lagstöd 
Partistödet regleras i 2 kapitlet 9-1 2 §§kommunallagen (1991:900) där det framgår att 
kommunerna får lämna sådana bidrag, men att stödet inte får utformas så att det otill
börligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Val resultatet 
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd och andra liknande 
situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning. 

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Det är Länsstyrelsen som fast
ställer detta. 

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte repre
senterar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 

Partistödets syfte 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Parti
stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads 
kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka 
medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 

Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. 

Komunfullmäktige fattar årligen i januari månad beslut om utbetalning av partistödet 
samt hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det mandatbundna stödet betalas 
endast för mandat som är tillsatta i kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för 
tomma platser i kommunfullmäktige. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd för åter
stoden av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att partiet varit represen
terat i de sex månader som närmast följer efter mandatperiodens början. 

Redovisning av partistödet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till kommunfull
mäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med 
det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt detta dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december varje år och ges in till kommun
fullmäktige (kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalen
derårets) utgång. 
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Av redovisningen ska framgå: 

• Organisationsnummer för partiet. 

• Partiföreningens stadgar. 

• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 

• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvars
frihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 

" Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankontouppgiften 
ska styrkas med bankkontobevis. 

• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om redo
visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och andra styckena 
kommunallagen. 

Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar 
Kommunkansliet ansvarar för att förse ekonomiavdelningen med underlag för utbetalning 
av partistödet i februari månad årligen. 

Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd 
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd. 

Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då denna rätt enligt 
lag är förbehållen kommunfullmäktige. 
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Bjärepartiet 2015 
Kassör Hans Grönkvist 

Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier och verktyg 

Summa 

Omsättningstillgångar 

Ej utbetalt extra partistöd 2015 

Värdepapper och fonder 

Kassa 

Bank vardagskonto 
Bank Specialkonto 

Summa omsättningstillgångar 

lsuMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapital (föregående års resultat) 

Årets resultat 
Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Banklån 

Skulder till kreditinstitut 
övriga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Lev era ntörssku lder 
övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

lsuMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Härmed intygas att ovanstående balans & resultaträkning 
överensstämmer med räkenskaperna. 

Kerstin Johansson Claes Sjögren 

2015-12-31 2014-12-31 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

24 400 0 

0 0 

0 0 

6 055 30 582 
3 25 501 

30458 56083 

30458 56 0831 

56083 108227 

-25 625 -52 144 

30458 56083 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

30458 56 0831 
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Resu ltaträ kn i ng 

Belopp i kr 

INTÄKTER 

Kommunala bidrag 
överskott fest egen betalning möte 
Medlemsavgifter 
Återbetalning valsedlar länsstyrelsen 
Ränta 
Summa intäkter 

KOSTNADER 

Möteskostnader 
Inköp matrial 
Lokal hyra 
Kontorsmatrial Trycksaker 
Uppvaktning 
Annonser 
Hemsidan 
Porto 
Bankkostnader 
Återbetalning av lån till medlemmar 
övrig reklam 
Summa kostnader 

!ARETS RESULTAT 

Bjärepartiet 2015 
Kassör Hans Grönkvist 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

89 300 54 200 
0 0 

4 310 5 090 
0 503 
1 18 

93 611 59 811 

6 359 16 394 
0 8 258 

5 000 4 000 
45 731 44 497 

594 283 
8 288 14 398 
2 663 2 663 

49 323 20 262 
1 278 1 200 

0 
0 0 

119 236 111955 

-25 625 -52 144 
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b}ärepartiet e 
* 

Protokoll för vid Bjärepartiets ordinarie årsmöte 2016-03-14 

1. a. Till mötesordförande valdes Eddie Grankvist 
b. Till mötessekreterare valdes Håkan Mörnstad 
c. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hakan Böcker och 

Ingvar Andreasson 
2. Årsmötets utlysande godkändes och röstlängden fastställdes. 

3. Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 lades till 
handlingarna 

S. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) lades till 
handlingarna 

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2015 
upplästes och lades till handlingarna. 

7. Resultaträkning och balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott (i en lighet med 
balansräkningen) fastställdes. 

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid 
revisionen avser. 

9. Inga förslag lades fram av styrelsen. 

10. Behandlades en motion av Claes Sjögren m. fl. angående arvode 
för styrelsearbete. Motionen avslogs, men rena 
kostnadsersättningar skall ges. 

11. Budget för räkenskapsåret 2016 fastställdes. 75.000:- för 
framtida bruk (valfond) samt 50.000:- till styrelsens förfogande. 

12. Medlemsavgiften fastställdes till 60:- för enskild medlem, 100:
för familj, och 30:- för ungdom 

13. Antalet styrelsemedlemmar framställdes till sex (6) utöver 
ordförande, tillika två suppleanter. 
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Skatteuppl 

Räkenskapsår 20140101 0141231 

Beslut om 
Kommun 

GAST AD 
Län Kom Förs Region Kontor Sek Grupp Person-/Org.-/Reg.nr' 

1? 78 01 12 50 F03 10 839401-1129 

• Uppges utöver namn och adress vid skriftväxling 

BJÄREPARTIET 
c/o Hl.1.NS GRÖNKVIST 
ITALIENSKT.\. VÄGEN 273 
269 95 BÅSTAD 

Resultatet av årlig beskattning enligt beslut 2015- -04 

Så här blev den årliga beskattningen 
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bjärepartiet e 
STADGAR FÖR BJÄREPARTIET 

Antagna vid Årsmötet 2011-03-28, rev. 2015-10-26 

Allmänna bestämmelser 

§ 1. Allmänt 
Bjärepartiet är ett lokalt parti i Båstads kommun som verkar tvärpolitiskt för kommuninvånarnas 
bästa. Partisymbolen är en solros. Partiets ändamål är att arbeta för verkställande av patiets 
partiprogram. Partiprogram tas fram och godkänns av styrelsen. 

§ 2. Beslutande organ 
Partiets beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte samt Partistyrelsen. 

§ 3. Firmateckning 
Partiets firma tecknas av Styrelsen eller av den eller de som Styrelsen utser. 

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår 
Partiets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t o m 31 december. 

§ 5. Organisation 

• Den politiska föreningen Bjärepartiet handhar partiets organisation och medlemsfrågor. 
Föreningen led av en föreningsordförande - Ordföranden. 

• Politiska frågor handhas av Partigruppen (§ 19) som leds av gruppledare i 
Fullmäktigegruppen, härefter kallad Partiledaren 

Medlemskap 

§ 6. M edlemskap 
Medlem är den som vill främja Partiets strävanden, som efterlever dessa stadgar och som erlagt 
fastställd årsavgift. Medlemskap beviljas av Styrelsen. 
Medlemskapet upphör: 

• då medlemsavgiften inte betalats inom 30 dagar efter det en påminnelse skickats ut. 
• då styrelsen erhållit begäran om utträde. 

• då medlem uteslutits ur partiet. 

• då medlem gått med i ett annat lokalt politiskt parti 

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen brutit mot Partiets 
stadgar, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller 
aktivt arbetar för någon med Partiet konkurrerande politisk organisation. Beslut om uteslutning 
fattas av 2/3 majoritet av styrelsen 
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Uteslutning ska föregås av att den som ska uteslutas ska beredas möjlighet att gå i svaromål inom 2 
veckor ifrån att styrelsens meddelas att personen ifråga riskera uteslutas. 

§ 7. Medlemsavgift 
Årsavgiften för medlemskap fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår och skall erläggas 
senast den 31 januari det år som årsavgiften avser. 

Årsmöte, extra årsmöte och revision 

§ 8. Tidpunkt 
Årsmötet skall hållas senast vid utgången av mars månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer. 

§ 9. Kallelse 
Kallelse med förslag till föredragningslista och därtill hörande handlingar skall senast 14 dagar före 
Årsmötet tillställas medlemmarna Kallelse, utan handlingar, skall vara tillgänglig på Partiets 
hemsida. 

§ 10. Rösträtt 
Rösträtt har medlem, som för innevarande år till fullo erlagt medlemsavgiften inom angiven tid. 
Ledamot av Styrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor och 
revisorssuppleant. Röstberättigade medlem får representera högst en (1) annan röstberättigade 
medlem genom fullmakt vid årsmöte eller extra årsmöte. 

Vid nominering av kandidater till fullmäktigelistan äger enbart de som är bosatta i Båstads kommun 
rösträtt. 

§ 11. Medlemsförslag 
Medlem får avge förslag till ärenden att behandlas på Årsmötet. Förslaget skall lämnas till Styrelsen 
senast vid utgången av februari månad. 

§ 12. Ärenden vid Årsmötet 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare 
2. Godkännande av årsmötets utlysning samt fastställande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
5. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Behandling av förslag framlagda av Styrelsen 
10. Behandling av förslag framlagda av medlemmar (motioner) 
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår 
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår 
13. Fastställande av antalet ordinarie Styrelseledamöter. Styrelsen består av ordföranden, minst fyra 
ordinarie ledamöter och minst två suppleanter i fastställd ordning. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 
14. Val av ordförande i Styrelsen 
15. Val av styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet 
styrelseledamöter väljs vartannat år samt val av suppleanter för ett år. 
16. Val av två revisorer jämte en suppleant 
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17. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning 
18. Under valår: 

° Fastställande av handlingsprogram inför valet. 
° Fastställande av partiprogram för kommande valperiod 

19. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

§ 13. Extra Årsmöte 
Extra Årsmöte hålls då Styrelsen så finner påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte när 
minst en tredjedel av Partiets medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla 
skälen för begäran. När Styrelsen mottagit begäran om Extra Årsmöte skall den inom 7 dagar kalla till 
ett sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast inom sju dagar före 
mötet tillställas medlemmarna. Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som 
begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid Extra Årsmöte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. I övriga gäller vad som 
för årsmötet är stadgat i tillämpliga delar. 

§ 14. Extra årsmötet året före valår 
Extra Årsmötet skall hållas senast i november månad året före valår för att utse Partiets valombud 
samt valkommitte. Valkommitte ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och utser sin egen 
ordförande. 

Nomineringsregler finns som bilaga till dessa stadgar. Nomineringsregler ska fastställas vid detta 
möte. 

§ 15. Revision 
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan Årsmöten granska 
Styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Partiets räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 

Partiets årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Revisorerna ska 
överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen 

§ 16. Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med 
fastslagen verksamhetsplan. Styrelsen ansvarar för informationen till medlemmar. Styrelsens arbete 
leds av dess ordförande. Vid dennes förfall skall vice ordföranden eller annan som Styrelsen utser 
träda i ordförandens ställe. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör/medlemsansvarig och eventuellt övriga funktionärer. 

Styrelsen skall protokollföra sina möten. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet 
fastställda turordningen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till 
nästa årsmöte. 
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Suppleant har inte rösträtt men har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Suppleant tjänstgör i den 
av Årsmötet fastställda turordningen med rösträtt vid förfall av ordinarie ledamot. 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 

Sammanträden 
Partistyrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter 
begärt det. Partistyrelsen bör sammanträda varannan månad. 

Fullmäktigegruppen 

§ 17. Fullmäktigegruppen 
Fullmäktigegruppen består av Partiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 

Gruppens arbete leds av Partiledaren som utses av gruppen. Vid partiledarens förfall utser gruppen 
en annan ordförande för mötet. 

Fullmäktigegruppen tar ställning till huruvida gruppen skall rekommendera Partiets ledamöter att i 
viss fråga inta en gemensam ställning. Det åligger partiledaren att inhämtar Partigruppens 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor som kommer att behandlas i kommunfullmäktige. 

§ 18. Sammanträden 
Fullmäktigegruppen sammanträder i anslutning till fullmäktigemötet. Agendan utgörs av 
ärendelistan i fullmäktigemötet. I beslut deltar ordinarie fullmäktigeledamöter samt de ersättare 
som kommer att tjänstgöra vid det kommande fullmäktigemötet. 

Ordinarie fullmäktigeledamot som ej kommer att delta i fullmäktigesammanträdet skall så snart 
detta blir känt anmäla detta till partiledaren. 

Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i förekommande fall redovisa avvikande mening. 
Beslutar gruppen att rekommendera Partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot, 
som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, 
anmäla detta vid gruppmötet. 

Partigruppen 

§19. Partigruppen 
Partigruppen utgörs av styrelsen samt förtroendevalda (inkl. ersättare) och ansvarar för partiets 
politiska arbete och genomförande av partiprogram. Partigruppen ska fastställa partiets 
ställningstagande i viktigare och principiella frågor samt orientera ledamöter i samtliga kommunala 
beslut. 

Partigruppen leds av Partiledaren i kommunfullmäktige. Vid dennes förfall leds Partigruppen av 
partieledaren utsedd ledamot och i annat fall utser gruppen ordförande för mötet. Partigruppen 
fastställer sin arbetsordning för att mest effektivt genomföra sitt arbete. Fullmäktigeledamot skall 
anmäla motioner, interpellationer och frågor till partigruppen innan de väcks. 
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§ 20. Sammanträden 
Partigruppen sammanträder på den av gruppen fastställda mötesdagar. Styrelsen äger också rätt att 
sammankalla partigruppen. 

Partigruppen fastställer agendan som bör innehålla information om styrelsebeslut, 
fullmäktigegruppbeslut, ärende som kommer att behandlas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder, genomgångar av förtroendevaldes verksamhet i kommunens 
politiska organ, inkomna motioner, skrivelser samt övriga frågor. 

Partigruppen skall protokollföra sina möten. 

Medlemsgruppen 

§ 21. Medlemsgruppen 
Medlemsgruppen utgörs av samtliga föreningens medlemmar och är rådgivande i allmänpolitiska 
frågor. Medlemsgruppen kallas veckan före kommunstyrelsens sammanträde där kommunstyrelsens 
ärendelista avhandlas. 

I medlemsgruppen behöver protokoll inte föras. 

Beslutsordning, stadgar, m.m. 

§ 22. Beslut och omröstning 
Årsmötet och extra årsmötet är beslutför med det antal röstar som är representerat på mötet. 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

Omröstning ska sker öppet, utom votering i personval som skall vara sluten. Utgången av omröstning 
bestäms genom enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller upplösning (se §24 och §25). 
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i en ny votering. 

Om lika röstetal kvarstå avgörs frågan i enlighet med den mening som ordförande biträder. 

Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Mot beslut kan anförs reservation. 

§ 23. Stadgetolkning 
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett av stadgarna, 
avgörs frågan av nästkommande Årsmöte, eller i trängande fall, interimistiskt, av Styrelsen. 

§ 24. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. 

§ 25. Upplösning 
För upplösning av Bjärepartiet krävs beslut av Årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Beslutet skall ange hur Partiets behållna tillgångar skall användas. 

§ 26. Deltagande på partiets möten 
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Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemötena, är öppna för partiets medlemmar om inte 
styrelsen i särskilt fall beslutat om annat. 
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Swedbank 
KONTOBEVIS 

Clearing nr 

8214-9 • Kontoslag Kontonumm er 

Företagskonto 933045221-1 
Kontohavare I Kundnummer 

Bjärepartiet 06839401 -1129 
Uttagsrättshavare I Kundnummer 

Bank I Telefonnummer 

Swedbank AB (publ) 0431 -44 89 60 
För kontot gäller Allmänna lnlåningsvillkor. Detta kontobevis utgör inte något fordringsbevis 
gentemot banken. 

'.}< --------------------------------------- --------------------------------T 
I 

>iledbank AB 

Z01S -06- 1 B 
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[fiJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunl edningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -06- 2 8 
D~:>~--?-1;)~~~~ 
~'SJ ... ~ ..... ~\J~.. 1(2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti c~ e_/ f7 d rftif Organisationsnummer 

Adress ' Postadress 

Telefob ?f;> ~ J? . ,.- rv (1)-J ~ 
Bankkonto eller BG/PG 

/f ·J 1/ C-
Datum som redovisningen avser: Från och med -~L~if ___ till och med /12 ,--/-;;? 
Erhållet partistöd: !rtJ f7'tfr:/ kr 

Ordförande 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala pa1tistödet har fördelats 

o~v~Jel

Hok//; 
ltP!Uf 

Kassör 

/H?"l'-r d//'-C/vde::-0 lr~/' fae/:;J).;?/:J-. 

In '1.:J 5;! tf ff fi'Y"~t!'c/v::J k .;J,, </U'41 l'-~71 h
/7ldii fav-ef,;>1 ~fler 67':2-"n~.1/;~ ... "'/' 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommun led ni ngskontoret 

Revisorer: 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

07\rsredovisning 

D Partiföreningens stadgar 

!l{protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

D Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
as att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

G;J};z cCrebcZ~? 

·- /b 

2 (2) 
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~at~ ... 
'7(J)"' CENTERPARTIET 

Båstad 2016·02·27 

Protokoll från kretsens årsmöte i Båstad. 

1. Mötet öppnades av sittande Ordförande Gösta 
Gebauer. Alla hälsades välkomna till Västra 
Karups Församlingshem. Gösta höll ett 
inledningsanförande om våra utmaningar fram 
över. 
Val av mötesfunktionärer 
a. Mötet röstade enhälligt för Stefan Olsson 
som mötesordförande. 
b. Mötet röstade enhälligt för L. Johan 
Forsberg som sekreterare 
c. Mötet röstade enhälligt för Ann-Marie 
Johnsson och Rune Andersson som 
protokolljusterare för mötet. 
d. Mötet röstade enhälligt för L. Johan 
Forsberg som pressreferent för mötet. 
2. Mötet röstade enhälligt och godkände 
kallelsen till mötet. 
3. Fastställande av röstlängd vid behov. 
4. Fastställande av föredragningslista ok med 3 
stycken tillägg under punkten 21. Tord, Gösta 
och L. Johan. 
5. Styrelsens berättelse av det gångna årets 
verksamhet och ekonomi samt motioner som är 
verkställda före mötet bifogas detta protokoll. 
6. Mötet röstade enhälligt för att godkänna 
Revisorernas berättelse. Mötet beslutade att 
den nya styrelsen får i uppdrag att fastställa 
Styrelsens teckningsrätt för CUFs konto. 
7. Mötet röstade enhälligt för Fastställande av 
balans. Och resultaträkning enligt bilaga. 
8. Mötet röstade enhälligt för ansvarsfrihet 
för styrelsen. 
9. Mötet röstade enhälligt för att den nya 
styrelsen skall lägga fast en verksamhetsplan 
och bifogade budgeten godkändes. Mötet föreslog 
att öka de verksamma ungdomarna. 
10. Mötet röstade enhälligt för att 
kretsstyrelsen att: 7(dock minst S}ledamöter i 
kretsstyrelsen samt 2 ersättare. 
11. Till ordförande valdes Gösta Gebauer. 

info@centerpa:rtiet.se I www.centerpartiet.se 
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12. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes 
Rune Andersson 
Annmarie Werrunert 
Ebba Krumlinde 
Johan Arnoldsson 
Ib Nilsson 
Gunnar Hejl 

Till ersättare valdes: 
Josefin Svensson 
Sonia Larsson 

Till Adjungerad till styrelsen valdes: 
Gruppledaren i KF 

13. Till ombud till distriktsstämman valdes: 
Sittande styrelse samt KF grupp och Ann-Marie 
Johansson. 
14. Till ombud till partistämman skall detta 
verkställas av den nya styrelsen. 
15. Till revisorer samt ersättare valdes: 
Kenneth L, Arne N samt Karolina. 
16. Till valberedning valdes: Rune A, Stefan O, 
Uno J, Kristina K, Daniel N. 
17. Fastställande av valsedel utgick. 
18. Framställningar och förslag från 
kretsstyrelsen utgick. 
19. Behandling av motioner utgick. 
20. Redovisning av till kretsstyrelsen och KF
gruppen inkomna medlemsinitiativ utgick. 
21. Vid mötet väckta frågor 

a. Tord 
• Äldre boende Förslöv, viktigt att komma 

igång. 
• Trygghetsboende, Kommunen skulle 

subventionera gemensamhetslokaler. 
• Inom Vård och omsorg finns det pengar 

att söka för utbildning etc. har Båstad 
kommun ansökt om detta? 

• Bostäder planen måste göras om detta 
kan Boverket utföra. 

b. Gösta 

Motionera om bostäder är avgörande för 
Båstad. Se bifogad motion av Gösta. 
Motion om en politisk enhet för Kultur 
och Fritid se bifogad motion av Gösta. 

info@centerpartiet.se I www .centerpartiet.se 
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< 

c. Johan 

• Föreslår att Centerpartiet skall 
avsätta pengar för att årligen göra 
ett direkt utskick till samtliga 
medborgare så att rätt information 
kommer fram på ett trevligt sätt. 

• Att vi försöker hitta en lämplig och 
väl synlig lokal i Västra Karup eller 
Grevie. 

• Anordna något trevligt, en fest så 
att folk kan ha det bra tillsammans 
och själva se vilka vi är inom C i 
Bjäre. 

Mötet uppdrar åt den nya styrelsen att behandla 
vid mötet väckta frågor. 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

vf'Jot2let 
~.; Fo~g 
I 
Justera ., 

/, 

Ordförande 

~~ 
Stefan Olsson 

I ;</ ;7_,.c__, 

Rune Andersson 

info@centerpartiet.se I www .centerpartiet.se 
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Båstad kommun arbetade via sfarv fram ett omval, enda kommunen i Sverige, som genomfördes 
under våren. Omvalet belastade den politiska beslutsprocessen i Båstad eftersom partierna 
nödgades koncentrera sig på omval. 
Man kan analysera det som att den sittande kommunledningen tvingades till dubbelt fokus vilket gav 
oppositionen större rörelsefrihet. 
Detta gav utslag. Centerpartiet hade som mål att växa i förhållande till valet hösten 2014. En liten 
tilfväxt blev det och vi nådde cirka 11 % av rösterna. Ett av få av de etablerade partierna som Inte 
minskade. 

V<!larbetet leddes av kretsstyrelsen, främst Johan Forsberg, MlchaeJa Backman och Gösta Gebauer. 
Centerpartiet deltog i 10 valdebatter runt om i kommunen. 
Centerpartiet centralt ställde upp och vi hade besök bland andra av Annie lööf. 
Medlemmarna delade ut 20 000 flygblad och torgmöten arrangerades vid samtliga tätorter. 
Totalt deltog 30-talet medlemmar aktivt i valarbetet och eftersom vi tvingades genomföra två val på 
kort tid kom en rekyr efter omvalet, då verksamheten under ett par månader gick ner på sparlåga 
jämfört med ambitionerna. 

Slutord 
Båstad kommun har stor potential att utvecklas positivt och Centerpartiet medverkar med kraft i 
detta arbete genom hårt engagerade politiker i olika nämnder, styrelser och arbetsgrupper. 
Centerpartiet har nu kraften att få genomslag för sin decentralistiska politik där närsamhäUet har 
avgörande betydelse. Centerpartiet I Båstad satsar på att med kärlek och långsiktighet utveckla de 
resurser vi har i form av natur, människor och miljö till en väsentlig beståndsdel i livskvalitet för just 
natur, människor och miljö I 
Båstad kommun har resurser för att bidra tJll Invånarnas livskvalitet såväl på kort som lång sikt. Det 
gäller att vi har uthållighet och kompetens att planera långsiktigt och visa beslutskraft. 

Båstad 20160210 

Gösta Gebauer Rune Andersson 

Gunnar Hejll Gunnel Wallin 

Johan Forsberg Michaela Backman 

Ebba Krumlinde Johan Arnoldsson 

lb Nilsson 
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iBästad 

3920 Kommunalt eartis·_tö_' d __ ~ _,___ __ 40_5_00_, 
3510 Medlemsavgifter frlm Riks 4500 
8300 Räntor 150 

--~· 

Sponsorintäkter 0 
Summa Intäkter 50 

_4115 Bidra ti,_ll_a_vd_e_ln_i_ng_a_r __ ~_, ____ 20._o__..o 
4120 Kurser och konferenser 2000 
4130 Gru p- och medlemsmöten 6500 
4150 Valkostnader o 
5010 Lokalh ra O 11-------..,1---_,,_ ___ , __________ , 

5460 Förbrukninc smaterial 0 
5800 Resekostnader 1000 
5910 Annonserin 2000 
5930 Centerinfo O 
5990 vric reklam 0 
6071 Representation O 
6110 Kontorsmaterial 200 

-------·----~----.+------·-

_6150 T~ksaker 0 
6250 Porto 1000 ---· 

__ 6410 Styre~~arvode ,____ O 
6420 Revlslonsarvode O 

vrigt fontainhuset 
Summa kostnader 

Bankkonto 31112 2015 
CUF konto 31112 2016 
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Huvudbok2015.txt 
centern Sida: 1 

Huvudbok Utskrivet: 16-01-16 
Preliminär 15:01 

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31 senaste vern 51 
Hela företaget 
Konto: 1910 - 8999 
Period: 15-01-01 - 15-12-31 

Konto Namn 
vernr Datum Text Debet Kredit saldo 

-- ---·---~~·~-~· - ~~--- -----~---- -- -· - ~ -~ 1~-~- ----· - ·=----

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 
Ingående balans: 16 411,93 
Ingående saldo: 16 411,93 

1 150101 Bankavgif 850,00 17 261,93 
2 150102 Bidrag 12 158,00 29 419,93 
3 150123 Annons HO 185,00 29 234,93 
5 150130 kommun 2 514,00 26 720,93 
7 150220 bidr kaff 520,00 27 240,93 
8 150220 HO 262,00 26 978,93 
9 150225 Riks 3 075,00 23 903,93 
10 150304 partistöd 40 500,00 64 403,93 
11 150311 Visma 3 113,00 61 290,93 
12 150409 Utlägg GW 1 097,80 60 193,13 
13 150420 Utlägg GW 1 298,60 58 894,53 
14 150420 13 750,00 45 144, 53 
15 150420 Chif)S 3 326,00 41 818,53 
16 150430 kaffe 470,00 41 348,53 
17 150511 chips 3 713,00 37 635,53 
18 150512 För utläg 1 061,87 36 573,66 
19 150520 För utläg 283,22 36 290,44 
20 150525 Fontänhus 500,00 35 790,44 
21 150525 Brinq 6 960,00 28 830,44 
22 150526 Förs byq 2 000,00 26 830,44 
23 150527 Trycksta 6 996,00 19 834,44 
24 150527 Tryckstal 2 014,00 17 820,44 
25 150528 Te fy 1 000,00 16 820,44 
26 150529 kommunkaf 190,00 16 630,44 
27 150529 kommunkaf 580,00 16 050,44 
27 150529 kommunkaf 580,00 16 630,44 
28 150602 Frimärken 560,00 16 070,44 
29 150616 kommunkaf 63,00 16 007,44 
30 150731 kommunkaf 538,00 15 469,44 
31 150825 V Karup b 800,00 14 669,44 
32 150825 Blommor G 256,00 14 413,44 
33 150825 fika Kane 270,00 14 143,44 
34 150826 Helt enke 1 650,00 12 

493,44 
35 150827 Försäljn 150,00 12 343,44 
36 150907 Möte kyrk 6 425,00 5 918,44 
37 150907 Leifs Kök 1 650,00 4 268,44 
38 150909 kommunfik 161,00 4 107,44 
39 150914 V Karup b 1 000,00 3 107,44 
40 150917 V KarUIJ b 450,00 2 657,44 
41 150929 kommunfik 118,00 2 539,44 
42 151103 Partistäm 500,00 2 039,44 
43 1Sl103 annons HD 241,00 1 798,44 
44 151103 avtal kkr 5 280,00 -3 481,56 
45 151103 tkommuntr 1 102,00 -4 583,56 
46 151103 HHD 30/11 284,00 -4 867,56 
47 151103 HD 9/11 224,00 -s 091,56 
48 151212 kommunfik 376,00 -5 467,56 
49 151214 frånn reg 27 705,73 22 238,17 
50 151214 reseräkn 1 866,65 20 371,52 
51 151214 åter dubb 1 650,00 22 021, 52 

------------------- ~· h ·~ - -· ~-~-----

Omslutning: 83 963,73 78 354,14 
sida 1 

390

390



021,52 

1940 

3900 

3988 

3989 

028,00 

Huvudbok2015.txt 
utgående saldo: 83 963,73 78 354,14 22 

övriga bankkonton 
Ingående balans: 
Ingående saldo: 

4 150123 Ränta CUF 10,98 

8 445,41 
8 445,41 

8 456,39 

omslutning: 10,98 
Utgående saldo: 10,98 

Medlemsavgifter 
Ingående saldo: 

9 
44 

150225 Riks 
151103 avtal kkr 

omslutning: 
Utgående saldo: 

3 075,00 
5 280,00 

B 355,00 
8 355,00 

0,00 

3 075,00 

8 456,39 

8 355,00 

B 355,00 

Erhållna bidrag och ersättningar för personal 
Ingående saldo: 0,00 

49 151214 f rånn reg 

omslutning: 
utgående saldo: 

övriga erhållna bidrag 
Ingående saldo: 

2 
7 
10 
35 

150102 Bidrag 
150220 bidr kaff 
150304 partistöd 
150827 Försäljn 

omslutning: 
Utgående saldo: 

27 705,73 

27 705,73 
27 705,73 

-27 705,73 

-27 705,73 

0,00 

12 158,00 -12 158,00 
520,00 -12 678,00 

40 500,00 -53 178,00 
150,00 -53 028,00 

---------- ----------- -------
150,00 53 178,00 
150,00 53 178,00 -53 

5111 möten 

5120 

42 

Ingående saldo: 

151103 Partistäm 

omslutning: 
Utgående saldo: 

Förtäring möten 
Ingående saldo: 

5 150130 kommun 
12 150409 Utlägg GW 
13 150420 Utlägg GW 
15 150420 chips 
16 150430 kaffe 
17 150511 chips 
18 150512 För utläg 
19 150520 För utläg 
22 150526 Försl by~ 
26 150529 kommunka 

2 514,00 

3 326,00 
470,00 

3 713,00 

500,00 

500,00 
500,00 

1 097,80 
1 298,60 

1 061,87 
283,22 

2 000,00 
190,00 

Sida 2 

0,00 

0,00 

2 514,00 

500,00 

500,00 

3 611,80 
4 910,40 

8 236,40 
8 706,40 

12 419,40 
13 481,27 
13 764,49 
15 764,49 
15 954,49 
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531,49 

061.49 
~~ ~~~-~-

6110 

6150 

6190 

6250 

Huvudbok2015.txt 
27 150529 kommunkaf 580,00 16 534,49 
27 150529 kommunkaf 580,00 15 954,49 
29 150616 kommunkaf 63,00 16 017,49 
30 1507:U kommunkaf 538,00 16 555,49 
31 150825 V Karup b 800,00 17 355,49 
32 150825 Blommor G 256,00 17 611,49 
33 150825 fika l<ane 270,00 17 881,49 
34 150826 Helt enke 1 650,00 19 

36 150907 Möte kyrk 6 425,00 25 956,49 
37 150907 Leifs Kök 1 650,00 27 606,49 
38 150909 kommunfik 161,00 27 767,49 
39 150914 V Karup b 1 000,00 28 767,49 
40 150917 V Karup b 450,00 29 217,49 
41 150929 kommunfik 118,00 29 335,49 
48 151212 kommunfik 376,00 29 711,49 
51 151214 åter dubb 1 650,00 28 061,49 

---------------------- ------------------------------------
omslutning: 
Utgående saldo: 

---·---- ------- --- --------------
Kontorsmateriel 

Ingående saldo: 

11 150311 visma 

30 291,49 
30 291,49 

.... - - ~~ ~- ~ ~~ - - ·- -

2 230,00 
2 230,00 

------- - --

0,00 

3 113,00 

28 

---·•-~><~ 

omslutning: 3 113,00 
Utgående saldo: 3 113,00 3 113,00 

Trycksaker 
Ingående saldo: 

21 
23 
24 
25 
45 

150525 Bring 
150527 Tryckstal 
150527 Tr~ckstal 
150528 Tefy 
151103 tkonvnuntr 

omslutning: 
utgående saldo: 

Annonser 
Ingående saldo: 

3 150123 Annons HD 
8 150220 HD 
14 150420 
43 151103 annons HD 
46 151103 HHD 30/11 
47 151103 HD 9/11 

~-~-- ,---~ - - -~ - - - - ·~ .. -
omslutning: 
Utgående saldo: 

Postbefordran 
Ingående saldo: 

28 150602 Frimärken 

omslutning: 
Utgående saldo: 

6 960,00 
6 996,00 
2 014,00 

1 000,00 
1 102,00 

18 072,00 
18 072,00 

185 ,00 
262,00 

13 750,00 

224,00 

241,00 
284,00 

14 946,00 
14 946,00 

Sida 3 

560,00 

560,00 
560,00 

0,00 

6 960,00 
13 956,00 
15 970,00 

16 970,00 
18 072,00 

18 072,00 

0,00 

447,00 
14 197,00 

185,00 

14 438,00 
14 722,00 

14 946,00 

14 946,00 

0,00 

560,00 

560,00 
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6318 

6570 

7330 

Huvudbok2015.txt 
Stöd lokalt 

Ingående saldo: 

20 150525 Fontänhus 

omslutning: 
Utgående saldo: 

Bankkostnader 
Ingående saldo: 

1 150101 Bankavgif 

omslutning: 
Utgående saldo: 

Bil ersättningar 
Ingående saldo: 

SO 151214 reseräkn 

500,00 

500,00 
500,00 

850,00 
--- - ------ ------

1 866,65 

850,00 
850,00 

0,00 

500,00 

500,00 

0,00 

-850,00 

-850,00 

0,00 

1 866,65 

omslutning: l 866,65 
Utgående saldo: 1 866,65 1 866,65 

8310 Rånteintäkter 
Ingående saldo: 

4 150123 Ränta CUF 

omslutning: 
Utgående saldo: 

Huvudboksomslutning: 

sida 4 

10,98 

10,98 
10,98 

162 328,85 

0,00 

-10,98 

-10,98 

162 328,85 
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4. 

Konstituerande val av styrelse · 

Kassör: Anne Wemmert, ~ t Q r l t - J 5"bf.-l I 
Vice ordf: Rune Andersson, 

Sekreterare: lb Nilsson 

Medlemsansvarig: Ebba Krumlinde 

Organisatör vakant: var och en ser till att organisera upp de aktiviteter 

5. 

Firmatecknare utgörs av Kassör och ordförande har rätt att teckna kretsens firma var och en för sig. 

Beslutas att till kommunkretsens firmatecknare och uttagsbehöriga för kretsens penningmedel på 

bank och bankkonto XXX-XXXX, samt Bjäre CUfs penningmedel bank och bankkonto XXX-XXXX utse 

Ordf. Gösta Gebauer, 500331-7178 samt kassören Ann-Marie Wemmert Per:ronftf-)QQ{X, var för sig. 

'~w~ 
6. 

Medlemsansvarige Ebba Krumlinde arbetar vidare under våren och första aktiviteten planeras i maj. 

Verksamhetsplan 2016 skall tas fram, möteplan är fastställde, ett kretstyrelsemöte kommer att 

tillkomma. Allmänna möten i maj diskuterades gemensamt med CK i Norrviken 

Medlemsmöten i gång i månaden, att skilja från politikermöten. 

Frågan om skolor på alla orter berördes. Paradigmet stora skolor är i svaj. Kunskapsinhämtning sker 

bättre i mindre grupper och lugn miljö. Majoritet för små skolor är sannolikt för handen. 

lnriktningsdokument för utveckling av samhällena. Grevie i höst, skolfrågan berörs. 

Frågan om talespersoner för olika områden berördes. 

Ärenden försvinner i hanteringen i kommunen, därför är det av vikt att vi väcker motioner. 

Målsättningen är ytterligare sex motioner. Mattias flikar in att det är av vikt av hur motionen 

bearbetas den och hur kommer den ut i massmedia mm. Målsättningen är sex bearbetade motioner. 

Om avdelningarna kan sägas att verksamheten är vilande med undantag för CK. AMJ föreslås 

inbjudas till styrelsemöten. 

Johan Arnoldsson undersöker möjligheten att genomföra en ölprovning för intresserade. 

7. 

Beslut om att genomföra göra en större aktivitet gällande livsmedelsförsörjning. Samaktivitet med 

LRF och Vuxenskolan. 
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8. 

Mötet avslutas. 

~~ 
Justeras Ebba Krumlinde. 
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Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 72 Dnr: KS 604/14-903, att gälla fr.o.m. 2014-10-15 

Regler för partistöd 

Lagstöd 
Partistödet regleras i 2 kapitlet 9-12 §§kommunallagen (1991:900) där det framgår att 
kommunerna får lämna sådana bidrag, men att stödet inte får utformas så att det otill
börligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Val resultatet 
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd och andra liknande 
situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning. 

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Det är Länsstyrelsen som fast
ställer detta. 

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte repre
senterar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 

Partistödets syfte 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Parti
stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin och stödet ska användas för politisk verksamhet med anknytning till Båstads 
kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka 
medborgligt inflytande och valdeltagande i kommunen. 

Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. 

Komunfulhnäktige fattar årligen i januari månad beslut om utbetalning av partistödet 
samt hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det mandatbundna stödet betalas 
endast för mandat som är tillsatta i kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för 
tomma platser i kommunfullmäktige. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd för åter
stoden av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att partiet varit represen
terat i de sex månader som närmast följer efter mandatperiodens början. 

Redovisning av partistödet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till kommunfull
mäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med 
det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen samt partistödets 
syfte enligt detta dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december varje år och ges in till kommun
fullmäktige (kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalen- · 
derårets) utgång. 

396

396



2 (2) 

Av redovisningen ska framgå: 

• Organisationsnummer för partiet. 

• Partiföreningens stadgar. 

• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 

• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvars
frihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 

• Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankontouppgiften 
ska styrkas med bankkontobevis. 

• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om redo
visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 §första och andra styckena 
kommunallagen. 

Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar 
Kommunkansliet ansvarar för att förse ekonomiavdelningen med underlag för utbetalning 
av partistödet i februari månad årligen. 

Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd 
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd. 

Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då denna rätt enligt 
lag är förbehållen kommunfullmäktige. 
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1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti 
L/.bc?r4/c?r/JC< OrganisationsnummerJ>c?~ 9'5-'J-:_ J ..J~ ?~ 

Adress ~ '//i i t{_ c/ o · I{; / e .::t c .P~ /?A Postadress ,:2 Ö 9 J'.__J-> .g ~~hc/ 
Telefon{)? CJ 0 '-/ ~0 ;J /;( 

Bankkonto eller BG/PG ~ 
9 

~ j/ 
3 R ~/Y~ r, 33 tJo J. ·-

Datum som redovisningen avser: Frän och med 1'; ~{)/)-till och med ;::? 02 ;< c) / J 

Erhållet partistöd: ~ f>. :J 0 Ö kr 

Ordförande Kassör 

/ A om a._ J' ~ ~~SJ'4t o/o /- Er-/ . ~·s-st1~ 
Styrelseledamöter 

Mt 4 .L"' P?cl bc>1~ Jlrt /1t:? Ros ,6 e7r 
er -/r'// IVo 6 p0 Jvf'.1;1 -t1/c>/ ff c?y ~J'.J'Ph 

/lj', ' .-n,, ' <S"'°?Lc>r/?P.r 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

UV?der ~t>/J 4hrclJcY<?f c/e/ /ocfc~j>c.r;/; ·-
<Jh-o/er" ;Jr-~ ~ ~> ·/ //-1/e-C ,:t' tJ/.J-. 

c"'. c/e I r r~~ --.r<?.. :;,;/""V//! 
L /'de~"' /C?r/?-- 0 t{-"\: >7 e . 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

/-rul-VJ zf,,// It~ cS;/:z~~<--. ,ZtJ/-,{ j/c.r- Ve;:{ 

Er.,, ) L "< '? c:/ V"'- //. f1/ ,,{_ c:">- c/e / C-" ~c:t // ',,,... Tr-. 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

...mÅrsredovisning 

D Partiföreningens stadgar 

..f!a Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats 

)ia'Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

Granskningsintyg: 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

T ~ 0 "'n c:LS '1 d er -I'...J d V.-

2 (2) 
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Liberalerna Båstad 

Räkenskapsåret 2015-01-01-12-31 

Balansrapport 

Tillgångar 
1920 Swedbank 

Summa tillgångar 

Eget kapital 
Kapital från 2014 
Årets resultat 2015 

Summa Eget kapital 

Resultatrapport 

Intäkter 
3620 Medlemsavgifter 
3710 Bidrag 

Summa intäkter 

Kostnader 
4110 Avg Liberalerna Skåne 
4130 Valkostnader 
6390 Hemsida 
6570 Bankavgifter 
7010 Annonser 

Summa kostnader 

2 702,13 

2 702,13 

40 104,98 
- 37 402,85 

2 702,13 

2 055,00 
28 630,00 

30 685,00 

4 245,00 
58 154,85 

462,00 
850,00 

4 376,00 

68 087,85 
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Årsmöte för Liberalerna i Båstad 

Tisdagen den 07 april, Buena Vista 2016 

§1. Årsmötet öppnas 

§2. Val av ordförande 
Ordförande: Thomas Andersson 

§3. Val av sekreterare 
Sekreterare: Mats Lundberg 

§4. Val av justerare och rösträknare 
Justerare: Sven-Olof Bengtsson 

§5. Dagordning 
Utskick i mail till medlemmarna. Godkännes 

§6. Röstlängd 
De som har betalt medlemsavgift är röstberättigade 

§7. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning. 
Godkännes 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015. 
Thomas redogjorde för verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna. 

§9. Resultat- och balansrapport 
Olof redogjorde för resultatrapporten. 

§10. Revisionsrapport 
Revisionsberättelsen lästes upp av Erik Lundvall. Revisionen gav inte ansvarsfrihet med hänvisning till 
bl.a. brister i hantering av protokoll och avsaknad av kassabok. Revisorerna lämnade åt stämman att 
besluta om ansvarsfrihet. 

§11. Fastställande av resultat och balansräkning 
Godkännes 

§12. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
Godkännes med att styrelsen ombeds återkomma med en åtgärdsplon för hur revisonens 

anmärkningar ska åtgärdas. 

§13. Fastställande av medlemsavgift för 2017 
200 kr i avgift 
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§14. Val 

a. Ordförande: Ordf. Thomas Andersson 2 år 

b. Ledamöter: 6 st 
Anna Rosberg 2 år 
Mats Lundberg 2 år 
Sten Moberg 2 år 
Sven-Olof Bengtsson 2 år 
Mimmi Sterner 1 år 
Olof Eriksson 1 år 

c. Revisorer: 2 st 
Ordinarie 
Catarina Fryland (sammankallande) och fna Ange/ 

Ersättare 
och Ingrid Nygren 

d. Val av valberedning 
Anders Persson och lna Ange! (Sammankallande) 

§15. Ev. motioner från medlemmar 
Inga motioner 

§16. Årsmötet avslutas 

Ordföranden tackar Erik Lundvall för tiden som revisor och Sten Moberg för att vi får lov att vara i 
denna fina miljö på Buena Vista. 

Thomas Andersson 

Ordförande 

#:~/././,! 
iCJ;s Lundberg , 

Sekreterare . 

t~/l~ 
p 

Sven-Olof Bengtsson 

Juste rare 
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l<onstituerande styrelsemöte 
liberalerna i Båstad 
Den 19 april 2016 kl. 19.00 
Närvarande: 
Thomas Andersson 
Mats Lundberg 

;) ~ c-"1 /v1 o be,;, 01 
-~ )' /<"'/( /PrE'>v 2,vf,._,, ~ { t 0 t JJ(:,f>! / ·-J.:,11'''1 . 

Ordförande hälsar alla välkomna 

1. Val av justerare cJ Y'/' "]...----? -~ ' 

Till justerare valdes i)t/f-11 - C'!(} Of+''}' /·ntJ '1 

2. Fördelning av uppdrag inom styrelsen 
A. Till vice ordförande valde Mats Lundberg 

B. Till kassör valdes Olof Ericksson 

C. Till Firmatecknare valdes Olof Eriksson (500103-1938) och Thomas Andersson 

470621-3552 (Personnummer) att var för sig få teckna ~t Liberalerna i 

Båstad. 

D. Till sekreterare valdes Mats Lundberg 

Mötet avslutas 

Ordförande Justerare 
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Kommun I ed ni ngskontoret 

BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunsryrelsen 

1 (2) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med rapport och granskningsintyg 

Redovisningen avser: 

Parti Organisationsnummer 
Bjäre Båstad Moderaterna 839400-8497 
Adress Postadress 

clo G Brauer, S Hovallsv 12, 269 92, BÅSTAD 
Telefon Banldwnto eller BG/PG 

5367-9775 

Datum som redovisningen avser: Från och med _20_15_-0_1-0_1 ___ till och med 2015-12-31 

Erhållet partistöd: _71_0_0_0 ______ kr 

Ordförande Kassör 

Jan Ahlström I Ulf Jiewertz Göran Brauer 
Styrelseledamöter 

01-01 -- 09-18: Ann Elofson, Göran Brauer, Erik Tamm, Torgny Brenton,Ulf Jiewertz, 
Johan Olsson Swanstein, Daniel Olofsson, Birgitta Abelin, Christer de la Matte 
09-19--12-31: Ann Elofson, Göran Brauer, Torgny Brenton, Johan Olsson Swanstein, 
Marie Louise Aaröe, Daniel Olfsson, Birgitta Abelin, Christer de la Matte. 

Redovisning av lokalt partistöd: 

Beskriv nedan hur det lokala partistödet har fördelats 

Partistödet har använts i stort för att genomföra Omval 2015. 
Föreningens verksamhet redovisas i två stycken verksamhets- och förvaltnings
berättelser med anledning av en extra årsstämma som genomfördes efter anaysen av 
omvalet. 
Omvalet kom att kosta Moderaterna ca 148 000 kr och den totala förlusten för 
verksamheten 2015 kom att uppgå till ca 173 000 kr. 
Fördelning av kostnader fram går av Saldolista Omval 2015 resp Resultatrapport 2015. 
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BASTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Revisorer: 

2016-01 -01 -- 09-18 Björn Källbäck och Jan Englund 
2016-09-18 -- 12-31 Björn Källbäck och Jan Schalin 

Bifogade handlingar (kryssa i): 

0 Årsredovisning V~H~- <K.H F<Jfetu..a·JJ/<!;qSl'G&tf-kat: Zö1SJ 
..f. Il 

0 Partiföreningens stadgar ~4ls~4 ~ l=å~E~/tö<31 

2 (2) 

0 Protokoll från årsmötet som visar att ansvarsfrihet beviljats -i- 'i>AUX!l.~ tY-td;k:_ &ta -
tf 

0 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma FOe Zö~. 

Granskningsintyg: / 
andamålet för bilagda Regler för partistöd i Båstads kommun. 

Namnförtydligande 

de la Matte Gruppledare 
D Ort 

2016-06-20 BÅSTAD 
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