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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-08-31 

Dnr KS 0154/2016 

Partistöd för 2015 års verksamhet 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 
regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 
krav på årlig redovisning av paiiistödets användning och att till redovisningen skall 
bifogas granskningsrappo1i och granskningsintyg. 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapp01i och granskningsintyg 
. för 2015 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs 
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Ljusnarsberg, 
Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg, 
Centerpartiet Ljusnarsberg och Liberalerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningarna av 
paiiistöd för 2015 års verksamhet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-08-17 

Justerandes sign. 

Au§ 120 Dnr KS 0154/2016 

Partistöd för 2015 års verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 
regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 
krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 
bifogas granskningsrapport och granskningsintyg. 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 
för 2015 har inkomniit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs 
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Ljusnarsberg, 
Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg, 
Centerpartiet Ljusnarsberg och Liberalerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 
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Partistöd för 2015 års verksamhet 

Ärendebeskrivning 

2016-08-08 

Ljusnarsbergs Kommun 
Ank. 2016 -08- o 8 

Oiarii!L~kiö, sy} @b J l - 2 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta regler för 
kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun enligt bilaga 1. Reglernas § 5 fastslår krav på 
årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisning skall bifogas 
granskningsrapport och gransk.ningsintyg. 

Bilaga 2 innehåller inkomna redovisningar, granskningsrapporter och granskningsintyg från 
politiska partier avseende 2015 års verksamhet.. 

&lJwrtWL 
Anders Andersson 
Kansli chef 
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Regler för kommunalt partistöd i Ljusnarsbergs kommun 

I Kommunallagen anges de grundläggande bestämmelsenia om kommunalt paitistöd (Bilaga). 
Dessa regler utgör i huvudsak kompletterande bestänunelser till Kommunallagen. 

§1 

Rätt till partistöd 
Det lokala paitistödet i Ljusnarsbergs kommun utgår till pmiier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i Kommunallagen kap 2 § 9 andra stycket 

§2 

Lokala partistödets ändamål och syfte 
Ändamålet med det lokala partistödet är att stärka de politiska paitiernas ställning i den 
kommunala demolaatin. 

Syftet med det lokala partistödet är att främja partiernas informationsverksamhet samt ett stöd 
för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinions bildningen 
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. 

§3 
Grundstöd och mandatstöd 
Det lokala partistödet består av 

0 ett grundst~d, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 
o ett mandatstöd, som uppgår till 14 000 kronor per ledamot och år. 

§4 

Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt Vallagen kap 14. I det fallet vald ledamot saknas, minskas partistödet i motsvarande 
grad. 

Upphör ett pa1ti att vara representerat under ett verksamhetsår, upphör partistödet två månader 
efter det att representationen upphöii, beräknat som nännast därpå kommande månadsskifte. 
Partistöd utbetalas till den del av verksamhetsåret som paitiet varit representerat. 
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§5 
Redovisning, granskning med mera 
En mottagare av partistöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen kap 2 § 9 första stycket. Till 
redovisningen skall fogas en granskningsrapport och ett granskningsintyg. Redovisningen, 
granskningsrapporten och granskningsintyget skall i enlighet med Kommunallagen kap 2 § 11 

andra stycket inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni året efter det år som redovisningen, 
granskningsrapp01ten och gransk.ningsintyget avser. 

Redovisningen skall omfatta allt, såväl det aktuella årets som ackumulerat, det paitistöd som 
använts .Av redovisningen skall framgå i vilken mån överföringar har gj011s till delar av 
partiorganisationen utanför Ljusnarsbergs kommun samt vilka motprestationer som erhållits i 
anledning av överföringen. 

Utöver redovisning, granskningsrapport och granskningsintyg, skall mottagaren av pa1tistöd 
årligen vid samma tillfälle sorh inlämnade av redovisning och granskningsintyg, inlämna 
årsmötesprotokoll, gällande stadgar, årsredovisning inklusive verksamhets- och 
revisionsberättelse samt i de fall det inte framgår av årsmötesprotokoll, protokoll där styrelse 
och revisorer valts. 

§6 

Årlig utbetalning 
Partistödet utbetalas i efterskott med hela beloppet den 30 juni eller närmaste vardag efter 
detta. 

Har redovisning, granskningsrappo11 och gransk.ningsintyg enligt Kommunallagen kap 2 § 11 
andra stycket inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid, utbetalas inget 

partistöd. 

Antagna av kommunfullmäktige den 20 november 2014 § 83 

. -,\ 

\ 

\ 

\ 
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Bilaga 

Utdrag ur Kommunallagen 

2 kap. 
9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska pai1ier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (pai1istöd). 

Partistöd får ges till de politiska pa11ier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837}. 

Partistöd får ges också till ett parti som upphö11 att vara representerat i fullmäktige, 
dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. 

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

10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte 
utformas så, att det otillbörligt gy1mar eller missgynnar ett pai1i. 

·Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 

11 § Fullmäktige ska besluta att en 111ottagare av partistöd årligen ska läim1a en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första 
stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarnas rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas ti ll kansliavdelningen senast den 30 j uni 2016.) 

Partiets namn 

lVJ ltöpo/li~r cle___ f) ( \;{\_<,,_ i ~ v6 i'\_ciJ~ b~) 

Redovisningsperiod 

/1 JnI\ - 31 ckc .10!5 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: O~L t Le.ppc1n e.n 

Adress: A ~ho( e,Q) 5 1 '1-t-4 0~ ~{\~Qth~<({ 
Telefonnummer: b71J.. e2_ ~O ~(c( ( 

E-postadress: 6 \\pt<@ \\ 0<'::'..., 7e_ 

Redovisning: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts fö r att stärka pa1tiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin ·och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna) 

'=?ofti :=>WC\tt hov CA,(t\f'OJ\n ·ft, o .... tt betuJc\_ \/(,,, 
lot&\..L T LcppoJb-e.~J, 1J-e.t ~CA,r 0\fe.v\ O,J\\f"trvt.\ 

t\l!\. \'W.,Cl~VvL-~/~l1f'e,l:x:J11'\_~~--l-c.n c+~-Bro) } vJ-b1lct0.·;n_3 I 
rY\GJtnc\.Cl5t611nc:) OC,~ fur lvl(d)p Ov! (vtv-<&'l'fv.i\€.r

{1 LÅ löt'O'-~V\ . ' 

0\Jb,Aer e,le..:h\-o'-- b'V\Zda __ , V\ C\\feA/1 8'\/l {j\.;.Jco1ft_-
rfuc O'-'-bt lc-tAf\V\°'-- lA-kr\v\'-bli"-~ regT6Y\Seb~ . .re,ro..rens it,,CALp 
\l\ctr \I\ bt~.0 {'-e.f: 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgi fte r: 

Ort Datum 

(0·~f f) <.1.Aoer·q den 3o/ro ~\(;, 
Namnfö1tydligandfcutsedd granskare för ovan nämnda paiti) 



Ljusnarsbergs ~<ommun ......---~, ....... , ~ 

Revisionsberättelse 
Anl<. 2016 ~06- 3 O 

Undertecknad revisor, utsedd att granska räkenskaperna och 

förvaltningen för Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsbergs 

Kommun för året 2015, avger följande berättelse: 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda. Till 

kontoutdragen fanns det tillhörande verifikationer, utom till 

Fria Fisket, men uttaget syns på kontoutdraget från bank. 

Årsbeskeden är korrekt avstämda mot kassaböckerna. 

Då granskningen inte gett anledning till någon anmärkning så 

föreslås årsmötet: 

- Att fastställa resultat och balansräkning enligt framlagd 

redovisning, samt 

- Att bevilja styrelsen full ansvar för 2015. 

Kopparberg 2016.05.16 

0 (\ .,,------. . .,.. ! 

\,en-. ", ~-/!._~ '' ' . / ~.--... \JJ.4) \ ~f.'-~ ... 
Olli Lepp· en 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni 2016.) 

Partiets namn 
1 ' 1!\ , \ l ( I . , A <'o c..L·c·· ' 1ev.Ao\cuq_.-\-e(l,\C.( J-. / c., ~VLl"tC~ b.ie '<'& ~ &\ r :-)(:'., u. , i;:;ol..U-\...e> ~\ a /._. \ o\-

Redovisningsperiod 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: 'lo'\ cA w e s·h v\ 
Adtess:~C\ '< V-.. v &..cJ e,v'- 3 ·1- iLl 3 l kö 1° P Ar2 ~E\c~ 
Telefonnummer: O s.-g O t o ·7-. f;" 3 / o 7-·0 (o 6 0 L( 1- 2-S
E-postadress: ·t:.o"('clW e.. s ~-i V\ {i .. ~ e ltcz. ~CC>vV\... 

Redovisning: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till konununmedlemmama) 

\j C\ < k ~ ro. Vl \ I v.. '<'\ k,(-V\.~ & ko \c,.. (,Il,, 

lt.~ MG\,~ 
~C\cJ,b\c,~ T e1S \OLAltJ, ~ c,o \ \ \ob~,\-
ft.lL,rf V) hd~ V1

1

e,l t opp~( loe'( ss ~( ~0vhch/\ 

~ h>Ctt't e c \, ~L C\.f · 

c;JI I cc \ °' ::i \I\,\, e J__ \Nl e J \? () (i 'l}l:',f' 
~ ~ \ e,vu S, ~ \- •e_j\-

~ "0 e>LA.c.v\CA. LJH~l ld.tA,\~( / h,:; J(rcM.. 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

[Ort] den [Datum] 

fup(l:!t-beJf-. (% ·· 2(')!~/<µ/z~1. C:toRD WF.li'rt/ / 
Namnförtydligande (utsedd granska~1~~~an nämnda parti) 



Ljusnarsbergs Abetarekommuns Styrelseberättelse 2015 

Arbetarekommunen lämnar fö ljande V(~rksc1rnhetsberättc-! lse. 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: lngcmc:ir Javindcr ordt, Gert Stark 

vice ordf. Arne Eklund kassör, Ulla Kalander l<a rlsson sekreterare, Ken l<arlsson 

studie studie<1nsvc1rig, Anti Tsupukkc1 ledamot, M,iud Tsupukka ledamot, 

Mattias Svedberg ledamot, Ewc1-Leena Johansson ledamot. 

Styrelsen har haft 9 stycken styrelsemöten och det har vznit Il stycken 

medlemsmöten. 

Året 2015 har varit ett år med blandade akt iviteter. Det började med en 

vårkampanj där inriktningen var skolan och del delades ut rnaterial. Till detta 

kom vårt 1:a maj firande där våra huvudtalare var M cJ ri e-L.ouise Forsberg 

Fransson ordförande för Örebro region styrelse och Ordförande c1vd 11 Handes

anställdas förbund Theres Andersson. Det vc1r ec1 100 son1 lyssnade. Rådslag i 

länet hölls den 19 september d;:ir höslcns Kickoff µrescntc~rc1des . Vår 

fullmäktige grupp var på utbildning i frågan p{.~ Klotens Fritidsby under två 

dagar. Deltagarna tyckte att det var en bra utbildning och dialog. 

Styrelsen genomförde även aktivi tet vid Koppzirbergs sti1tion den 9 december, 

där det bjöds på glugg och frukt tillsammans med utdelning av material. 

De t har även genomförts en studic'cirkel i ;irnnet lntegrc1tion tillsammans rned 

distriktet. Vi bjöd ~ven in vära kamrater fr~n Vänsterparti e t och Miljöpartiet. 

Det var stor uppslutning och mäng<1 diskussioner. 

Vår Arbetare kommun har under aret lappat ca 1~; rnedlernmar vilket innebär 

att inför 2016 måste det till stora ansträngningar när det g~iller 

medlemsrekrytering. Vårt medlems t ci l ligger pä ca 90 st. 

Kopparberg den 7 februari 2016 

För Ak styrelsen Ingemar Javinder/ordförande 



Kopparberg 2016-03-01 

Studierapport för Ljusnarsbergs Arbetarekommun 2015. 

Till studieorganisatör efter årsmötet 14/3 valdes Ken Karlsson. 

Möte med länets studieorganisatörer i Örebro 26/8. I stort sett alla kommuner 

deltog. Bra att träffa andra mer erfarna, för utbyte av tankar och ideer. 

Länsansvarige Carina Oscarsson drog vad som förväntas av oss ute i 

kommunerna. 

Vi genomförde en studiecirkel om "Främlingsfientlighet och Rasism" den 17 /11 

samt 1 och 7 /12 . Där bjöd vi in våra samarbetspartners MP och V. En bra cirkel 

med 15-16 deltagare varje gång. Carina Oscarsson ledde cirkeln och vid ett 

tillfälle kom även vår kamrat John Omoomian från Lindesberg upp och 

berättade sin historia om att komma till Sverige som flykting. 

20-21/11 genomförde vi ett Rådslag med 10 deltagare vid Fritidsbyn Kloten. 

Mycket bra och givande. Ingemar Javinder höll i det hela med bravur ! 

2016 har inleds med ett nytt möte i Örebro för studieorganisatörerna den 9/2 

där vi planerade för verksamhetsåret. 

Vid ett möte med KNÖL AK-styrelserna i Kopparberg den 23/2 väcktes frågan 

om gemensamma utbildningar och cirklar. Ken blir sammankallande för 

gruppen, och planerar för ett möte inom kort. 

Vi har satt upp som mål i vår kommun att genomföra 2 utbildningar/cirklar per 

år. 

Ken Karlsson. 



Resultat och Balansräkning för Ljusnarsbergs Arbetarekommun 

2015 

Balansräkning. 2015-12-31 2014-12-31 
Ban k 171146 140221 
Kassa 5 5 

l<f:s 5 års lån 61773 61308 
Summa ti llgångar. 232924 201534 

Eget kapital årets början. 184296 234803 
Årets resultat. 33847 -50507 
Eget kapita l årets slut . 218136 184296 

Sku lder löneskatt. 8125 9316 
Skulder arb.avgift. 6656 7922 
Sum ma eget kapital/skulder. 232924 201534 

Resultat räkning. 

Inkomster. 

Medlem savgifter. 9160 4980 
Anslag. 157225 188601 
Möten/ övrigt. 183 3000 
Räntor. 465 1023 
Summa inkomster. 167033 197604 

Utgifter. 

Medlem savgifter. 1150 2005 
Anslag. 1000 1000 
Möten. 13282 22145 

Kurser/konf. 13935 37036 
Info. 410 9798 
Maj.m. 2500 1000 
Hyra/el 19580 11291 
Tele/porton. 10979 18795 
Arvoden/ ers förl ink. 54318 68427 
Arb.avgift 11375 16429 
Rese.ers 2331 4892 
Val kostnad 0 37456 
Kontor/ data.utr 0 11501 

Övrigt. 2326 6336 
Summa utgifter. 133186 248111 

Årets resultat . 33847 -50507 
Summa resultat/utgifter. 167033 197604 

' ri'. I//'· I- · f w• ·_) v'--- ·-· 



Val av ledamöter till Ljusnarsbergs Arbetare kommun Styrelse vid Årsmötet 
den 4 mars 2016. 

Val av ordförande. Vald ett år till. Ingemar Javinder 

Sitter kvar för 2016. Ken Karlsson, Ewa-Leena Johansson, Mattias Svedberg och 

Gert Stark vice ordf. 

Val av kassör på 2 år. 

Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år. 

I tur att avgå: 

Ulla Kalander Karlsson, Antti Tsupukka, Maud Tsupukka och Arne Eklund 

kassör. 

Val till förtroenderådet/ !representantskap på 1 år. 4 stycken ordinarie och 
minst 2 ersättare. 

För 2015 var följande valda: Antti Tsupukka, Maud Tsupukka, Josefina Ovesson 

och Ingemar Javinder till ordinarie. Till ersättare valdes: Susanne Hall, Ewa

Leena Johansson och Gert Stark. 

Val av två revisorer på ett år: 

Sittande: Tord Westin och Pirjo Nilsson 

Val av granskare av partistöd. 

Val av valberedning på ett år: 

Sittande: Elin Allen (sammankallande} och Nina Geschwind. 



Revisionsberättelse for Ljusnarsbergs 
Soc i a I den1 o krat i ska A rbetareko1n1n un 

I januari-31 dece1nber 20 15. 

Undertecknade av årsmötet utsedda rev isorer har granskat Arbetarekommunens 
räkenskaper och övriga handlingar rörande det gångna året. Då revisionen 

ej givit anledning ti ll någon anmärkning föreslår vi att resultat och 
balansräkning faststä lls per den 3 1/1 2 201 5 och att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för elen tid revisionen omfattar. 

Kopparberg 2016-02-24. 

ltwift({Z,,{) 
Inge/ Wi I I man 

1--·----- ' ·,, '} ' ) +' 
1 ()J (::/). V - -<.._ 

Tord Westin 



Protokoll för Ljusnarsbergs Socialdemokrat er. 

Årsmötet 

2016-03-05 

Närvarande: Ingemar Javinder, Arne Eklund, Antti Tsupukka, Maud Tsupukka, 

Annika Javinder, Susanne Hall, Tord Westin, Nina Geschwind, Ken Karlsson, Ulla 

Kalander-Karlsson, Ewa-Leena Johansson 

1. Mötet öppnades av ordförande Ingemar Javinder 

2. Parentation 

En tyst minut för avlidna partikamrater under året 

3. Val av ordförande för mötet, Ingemar Javinder 

4. Val av sekreterare för mötet, Ulla Kalander-Karlsson 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare, Maud Tsupukka och Tord 

Westin 

6. Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes 

7. Kommunfullmäktige gruppens årsrapport föredrogs av Antti Tsupukka 

och godkändes. 

8. Ekonomiska redovisningen föredrogs. 

Summa tillgångar: 232.924.00 

Årets resultat + 33.847.00 

Resultat och balansräkningen godkändes. 

9. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 



i 

I 
11. Valärenden 

Ordförande 1 år kvar, Ingemar Javinder 

Styrelseledamöter 1 år kvar, Gert Stark, Ewa-Leena Johansson, Mattias 

Svedberg samt Ken Karlsson 

Ledamöter 2 år, Arne Eklund som valdes till Kassör, Ulla Kalander

Karlsson, Antti Tsupukka, M aud Tsupukka 

Ordinarie ledamöter till Partidistriktets förtroenderåd, Ingemar 

Javinder, Antti Tsupukka, Susanne Hall, Maud Tsupukka 

Ersättare, Nina Geschwind, Ewa-Leena Johansson, Gert Stark 

12.Revisorer 1 år: Tord Westin och Inger Willman. 

Ersättare: Nina Geschwind. 

13. Valberedning 1 år: Nina Geschwind, sammankallande. Styrelsen arbetar 

med att få en till o rdinarie. Ersättare: Tord Westin 

14.Granskare av partistöd: Thord Westin ersättare Inger Willman 

15.Övriga ärenden 

• Antti Tsupukka tog upp frågan ang kyrkovalet 2017. Fler namn behövs 

och dessa ska vara kl ara redan i mars/apri l 2017. Vi tar upp frågan på 

ett medlemsmöte. 

• Ewa-Leena har träffat representanter från V och MP och de vill att vi 

har en träff tillsammans alla KF ledamöter. En fortsättning av träffen 

som vi hade i Loka. Ulla och Ewa-Leena planerar in en 1/2 dag för 

detta. 

• Ken påminner om vikten att utse en medlemsansvarig, detta görs på 

det konstituerade styrelsemötet. 

• Kvinnoklubben behöver ses över. Ulla och Ewa-Leena kallar till ett 

möte för att se om intresse finns för att få till en fungerande styrelse, 

eller om den ska läggas ner. 

Ingemar Javinder 

Ordförande 

Juste rare: 

Maud Tsupukka 

Ulla Kalander-Karlsson 

sekreterare 

Tord Westin 
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~ KOMMUN 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni 20 16.) 

Partiets namn 

Sverigede mokra terna Ljusnarsberg 

Reclov isni 11gsperiod 

2015-01-01 til l 201 5-1 2-31 

Av partiet utsedd granskare 

Namn : Andreas Fo rsberg 

A dress: Sjövägen 10 

Telefonnummer: 070-5808088 

E-postadress: and reas.forsberg@sve rigedemokraterna.se_ 

Redov isnirH!.: 

L usnarsbergs Kommun 
Ank. 20\6 -os- 3 o 

~~ 

ks O 1521/Jö 16 ~· 6 

(Här anges på vilket sii tt partistödet har anviints för att stiirka partiets stiillning i den 

kommunala/regionala demokratin och hur det har nnvänts för det lolrn ln partiarbetet som 

riktar sig till kommunmedlemmarna) 

Pc,\Yt.\S-\-'ade.:T ~o.:.~ O,\"\\J~\l\~S ~ .. ,\, \')\"',·· \-\~\~ o.V ~C\\·,'i\ok.q\, 
V·\.b\ \~v\~~<\ °'\( .. ~\J {6 \-\-'-fe Q_l,,c\e_. \J <\ \J. ~ Oc.. l, S-\-'{'1~ \S.e_ \'V1Qd \~VY\\N\q\ 
Yn <:6\e_\""Sc.\ \;;;\:,\/\·-\ ~'\Q.. x Y\A Q ~ \oe \..\J \, "'~ -

1 "'\,..;.: c ? °'-\J \ · t V.\-'-t v S \V\~ "'1 0 c \I\ c\ \ \J ·fa '. k \. v \c."' ~ ~l\ S ~\,\ C\{ ~ '< f ci. L 
~~s..\e."a.'-"Je. cl~..\ 0..\J ·~c,x-\\.~\-cd~.\;; cVe.\r ·~·o\S .\ ·\ \\ \Å'(\S~ 

\-e..c\ ö\J~ ~v,·, \/\<\$~ e._'- \ ~~ .• 

Härmed intygas rik tigheten i ovanstående uppgi ner: 

Ort 

Ställdalen 

Datum 

den 16-06-30 

Namn förtydligande (utsedd granskare for ovan nämnda pal'li) 





Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Hla11kette11 lämnas till kansliavdelningen senast elen 30 juni 20 16.) 

Partiets namn Yd'ns/e4fJC!/f'ei ( 0f,t/t1(1/JJeJ 

Rcclovisningspcriocl cxOIS:-6 J-0/- cJ;{)/5--I 2 / J/ 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: j/J /cf!(.!1/ flS 

1~dress:gfj1fl;lltd[frl1t1c(/(cuc // 
1 elefonnurnmdr:~Jl O / /&B'/J1 
E-postadress: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stiirka partiets slii llning i den 
kommunala/regionala demoluatin och hur det har använts för del lokala partiarbetet som 

J;;;g ~~"'J;;tf ;n~/Le11 ~c?L ;a1iarld0 

Wlild11!'!l"' tyck ddilmed rese /{osfrude-r 

?dcf;/:;nkicccl Ye1fsam Ael-

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 
,_ 

Datum :;).,O /C -C5C ,- /S 
elen 

Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 



Kopparberg 201 6-06-15 

Jag har pratat med styrelsen och granskat redovisningen, jag har även granskat 
ve rksamhctsberättelsen. 

Härmed anser jag att man har använt partistödet för all stärka partiets ställning i 
elen kommunala demokratin som är riktad till kornrnunmedlemmanrn. 

Jan Kangas 
Revisor i Vänsterpartiet Ljusnarsberg 



. ------~-.. -_, ... __ _ 
Ljusnarsbergs Kommun 

_, ............. ._ ............. - ... --... ·---..· 
Ank. 2016 -07- 1 9 Kopparberg, 2016 07 18 

~-:-a,ic!Jctcci«ling--1---· 
, \)'( Ks en -:l. ·1 • =<· 

L.S. 

Bifogat anträffar du de dokument varmed Liberalerna i Ljusnarsberg redovisar användning 
av partistödet 2015. 

Med vänligt hälsning, 

Hendrik Bijloo 
Ordförande Liberalerna i Ljusnarsberg 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
----------------..-.------!1.-..U-----·--,---,,..---.-~ 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni 2016.) 

Partiets namn 

Liberalerna 

Redovisningsperiod 

2015-01-01 /2015-12-31 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: Björn Johansson 

Adress: Kata Dalströms väg 38, 71432 KOPPARBERG 

Telefonnummer: 058071335 

E-postadress: ljusnarsberg@liberalerna.se 

Redovisning: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts fö r att stärka pa rtiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna) 

Se bilaga 1 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgi fter: 

Ort 

Kopparberg 

Datum 

den 30/06 2016 

Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 

/lj'iw,,J4.<wr,(J<f/~ 
Björn Johansson 



• Liberalerna 

Redovisning av kommunalt partistöd 

Liberalerna i Ljusnarsberg, 877101-3219 

Liberalerna i Ljusnarsberg har år 2015 mottagit 40327 kronor i partistöd av Ljusnarsbergs 
kommun. Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka Liberalernas 
och de liberala ideernas ställning inom kommunen samt att öka Liberalernas röstetal i 
allmänna val. De huvudsakliga verksamheter är kansli, kampanj, styrelsens verksamhet och 
övrig föreningsverksamhet. 
Under en mandatperiod fonderar partiföreningen en del av medlen för att kunna användas 
för kampanjaktiviteter under valår. Dessa medel används därefter för väljardialogen med 
invånarna i Ljusnarsbergs kommun under valrörelser. 

För Liberalerna i Ljusnarsbergs Kommun 

--Tl~~~-- =-

Hendrik Bijloo 
Ordförande Liberalerna i Ljusnarsberg 

Granskningsrapport 

Enligt lag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen, dvs. för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. En särskild 
granskare som utsetts av mottagaren ska därutöver granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. Jag har granskat redovisningen som lämnats 
av Liberalerna i Ljusnarsberg. I min granskning har jag haft tillgång till räkenskapsmaterial, 
styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Jag anser att granskningen ger mig 
rimlig grund för mitt uttalande nedan. Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser 
att den redovisning som Liberalerna i Ljusnarsberg lämnat den 30/06 2016 ger en 
rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Tordag den 30/06 2016 

/1;;:J {/* p'/'?,. 

Björn Johansson 
Revisor 



Libcrnlernn i Ljusnarsberg 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016-02~21 

~ l Arsmötet öppnades av Henk 13ij loo som hiilsacle närvarande välkomna. 

§ 2 Föreli ggande clagnrdning fostställcks. 

§ 3 Till ordförande vid mötet ,·aldcs ll enk Rij lon, till sekreterare Siv Sjöstrand Önander, 
Asa Rosenberg och Björn Johansson uts{1gs att justera protokollet. 

§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes. 

§ S Styrelsens verksamhc-tsbcrättclsc fbredrogs och godkändes. 

>' ,; Kassapportcn f'öredrogs a,· Si,· Sjöstrand Önander. Revisionsberättelsen genomlästes och 
redovisningarna lades till handlingarna. 

§ 7 Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 201 5 . 

•. J Hcnk Bij loo och Ralf Nielsen valdes på en period av 2 år. Asa Rosenberg kvarstår i styrelsen 
ytterligare ell iir. 

§ 9 Siv Sjöstrand Önander valdes p6 egen hcäran på ett år. 

§ 10 Till nrdf'örandc i fi.i rcningcn vnlclcs Henk Bijloo. 

§ 11 Til I revisor på ett år valdes Björn Johansson med John Pesonen som supplennt. 

§ 12 Till valberedning uts,)gs Björn Johansson och Andrea Bijloo, med Björn Johansson som 
sammankallande. 

§ 13 Till ombud till länsförbundets arsmöte den 2 april i Örebro valdes Henk Bijloo med Asa 
Rosenborg som ersättare. 

§ 14 Mötet fas tställde årsavgil'ten ll.ir 2017 oförändrad till I 50 kr/medlem samt 50 kr för ny medlem 
första aret. 

. .-: .. 15 Henk redogjorde för fll llmäktigegruppens arbete. En skrivelse av Asa Rosenborg angående 
förhållandena inom socialtjänsten och överförniyndamämnden bifogas årsmötesprotokollet. 

§ 16 Arsmötct fastställde förändringarna i stadgorna vilko före.slagits och tagits av årsmötet 2015. 
Lydelsen följer enligt nedan: 
_;;: .\r:s rnill(·t , k,dl :":iil!:1s ~s:nt,,; nn,k: 11 ,,,1:s 111:·m.id (Nuvarande lydelse fob1·1rnri mån:-111. ) 

.~ .~ ~'L'- 1·:·l~e1 ·-~ i!l :."'c:·,tJ J\ ·, ! ~ :.ii ,i"1 ;..:1..Lt1ni\tt· r j;·t,rih~ , •r1 ti ll t\ ·.t .._· :si"iil<trr . \ r~~nli.\tt:)I ut ::-:cr 
,,·,Ui· :,,. !: (i\m·,Handc lydd s..:: St~·rL'lsrn best~r nv ord lo rnndc och minst fyra ledamöter.) I övrigt 
som tidigare. Vidnre hesliit::- al l :incl rn namnet 1ill l i !· ·L1: ,.: n· ; I j11, 11:11 -;l'c' !' \c som ett resultat av 
riksförbundets namniindring. 

§ 17 Björn Johansson sttillclc fr,igan ti ll närvarande ledamöter vem/vilka som har ansvaret att informera 
nyanlända om tra fi kregler och andra grundläggande regler. Troligen skall den som har avtal med 
migrationsvcrket ombesöi:ia delta men där finns brister. Ralf Nielsen åtog sig att tola med de 
personer som har kurser i NBV :s namn att det Hr en angelägen fr~ga de bör infoga i sinn 
uthi ldningar. 

, ... -. 
I f',;!• ~ 

__ f:2., 



Liberalerna i Ljusnarsberg 

~ 18 Arsmötet underströk att beslutet ti-.\11 förra :'trsmötel all under mandatperioden försöka öka Antalet 
medlemmar till 15 st. samt sikta på c1tt ta två mandat i niista \'al. Vidare beslöts a!l avdelningen 
betalar 4000 kr i kursavgi n för Asa Rosenborgs ledarskapsutbildning då Hinsförbunclet betalar 
4000 kr. 

~ 17 He nk Bijloo tackade för visnt intresse och avslutade nrsmötct. 

Kopparberg dag som ovan 

C-\, . <;/· . .. <: ( '- ·-..... ("~.. (~ ....... -.-, .. __ ,..-J,~·1::_ 
(.) • (.> .) 

Siv S_iöstrn Kl Önancler 
., .i<rctcrmc , 

f)-=~)~C,L) 
.Justcrnrc: Asn Rosenberg () 



REV1SI0NSBERÄTTELSJ~ 

Undertecknad, av folkpartiet liberalerna i Ljusnarsberg utsedd att granska föreningens 
räkenskaper för tiden 1 januari till 31 december 201 4 får efter slutfbrt uppdrng lämna frilja nde 
redogörelse. 

Räkenskaperna är förda med god ordning och noggrannhet. 

Inkomster ocl1 utgifter under perioden samt fö reningens ekonomiska ställning \'id 
verksamhetens slut framgår av kassörens tabrn. Då inga skiil till anmiirkning frn111k11rnmit vid 
granskningen tillstyrkes alt styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid som 1\!visionen 
omfattar. 

KopparbergJl~n 28 februari ?.O 15 

J::<:·:~·-.-, 
,/~ -:'. 

/,.,.·· ~ ~. ,,:,,--
_, . 

Oideon Bijloo 



Blankett för r-edovisn ing av kon,rnunalt partistöd. 

Partic l s n;:mrn: 

Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 

Rcclovisningsperiod 
2015 

/\v partiet ulscdcl grzi nsk,He 
Namn: Ulf Hilding 

Adress: Skäretvägen 4 

Telefonnummer: 0706065389 

E-postadress: ulf.r.hilding@telia.com 

Redovisning 

Ljusnarsbergs Kommun 
Ank. 2016 .. 05~ 1 Z 
Olariebetecltling / I 
!()ny K~ Ö/5111-'gOjb - -r 

2015 fick Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 67 209:57 i kommunalt partistöd. Därav har 8 580 
kr betalats till Moderata Samlingspartiets Länsförbund Region Örebro Län. Förd.etta belopp har vi 
erhållit följande service, tjänster och understöd, vilket har varit av mycket stor betydelse för vår verk
samhet inom Ljusnarsbergs Kommun: 

Försäkringar, 
Medlemsystem, 
Mailsystem, 
Hemsidesplattform med administration och IT-support, 
Presstjänst, utbildning av förtroendevalda och medlemmar, 
Kopiering och tryckning av kampanjmaterial mm, 
Förenings- och kampanjstöd från partiombudman och biträdande partiombudsman, 
Valadminstration inför valet 2018. 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter 

Kopparbergs den i b ·- OU ·- c) b 

........ \J.2;( ..... J(JJ. ... 7 .... '. .............. . 
Ulf Hilding 

Namnförtydligande 



V\A~(/v J f ffi0Ue:raterrna_ Ljusnarsberg 

Verksamhetsberättelse Moderata Samlingspartiet i 
Ljusnarsberg 2015 
Vid årsmötet 21-03-2015 på Sångbro Herrgård deltog 10 medlemmar samt Lotta Olsson från 
riksdagen. 

Verksamheten har under 2015 i huvudsak ägnats åt det kommunpolitiska arbetet. Även 
frågor kring äldrevård, skola och asylpolitik har aktivt behandlats. 

På vår hemsida och Facebook har aktuella frågor och information lagts ut. 

Vår strävan är att alla ska hitta information om oss och vårt arbete på ett enkelt sätt. 

Styrelsen har under året haft 10 st protokollförda möten inklusive det konstituerande 
mötet samt 2 st informationsmöten inklusive en fiskedag samt julbord. 

Politiska uppdrag fördelade på medlemmar 2015 

Kommunfullmäktige 
Ulf Hilding, ordinarie 
Gunnar Fransson, ordinarie 
Daniel Johansson, ordinarie 
John-Ove Johansson, ersättare 
Peter Jeppsson, ersättare 

Kommunstyrelsen 
Ulf Hilding, ordinarie 
Gunnar Fransson, ersättare 

Allmänna utskottet 
Ulf Hilding, ersättare 

BOS-utskottet 
Ulf Hilding, ordinarie 

Kommunrevisor 
Boris Gudmundsson, ordförande 

Sida 1 av 2 



v~moderaterna Ljusnarsberg 

Kopparberg 1 februari 2016 

v\ 

~&.c-7~~ "------
GunnärFransson 

.,. . :.> ~>,_ .. /~;?..- ____ .......... .. 
,,... , ;>" ,...~,... ,,,,,.,..., 

.,,-:,:Y:::C,.------... . . . ... . . . . . . . . . .. -- ·:,,'> 
. .::.--····~ ,if.,:rr.~ .. -.. ....... ................................... --
~~~~-~· . --~--~·-·· 

Daniel Jo ·n-sson··-······· ·· .... 

\ ,,, , • • 1 
1

1\ ' I , . ...... 

( f'~ '. \ l 1bVV\'l c, .. \t\ 1 l ~ . 
... ,_ .... :, ........... •\ ...... } ......... \ ....... • ... ~ •• Y 

Karin Gröningsori ·· '· ) 

_\J1/.l ___ ~~JL _________ , 
Ulf HildinJ 

u ((),,, 'f-L,..-n(/~ tl.Y. .................... !J'.':'..: .................. .. 
John-Owe Johansson Peter Jeppsson 

Bo Fjällman 
--f~-

Sida 2 av 2 



Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun 

Bokslut för Verksamhetsåret 2015 

Ingående Balans 

Intäkter 
Partistöd 
Medlemsavgifter 

TOTALT 

Kostnader 
Möten och arrangemang 
Expeditio nskostnader 
Resekostnader 
Loka lhyra 
Avgift Förbundet 
Sponsring 
Ersättning revisorn 

TOTALT 

Utgående Balans 

Tillgångar 
Kassa 
Bank 

Skulder 
Leverantörsskulder 

Totalt 

Avgift Förbund avser: 

försäkringar, medlemssystem, mailsystem,hemsideplattform, 

administrativ och IT- support 

presstjänst, utbildning ov förtroendevalda och medlemmar 

kopiering och tryckning av material 

67 209,59 

60 490,00 

2 080,00 

62 570,00 

33 726,00 
3 163,00 

3 393,00 

4 800,00 

8 580,00 

2 000,00 

0,00 

55 662,00 

74 117,59 

258,00 

73 859,59 

0,00 

74 117,59 

förenings och kompanjstöd från partiombudsman och biträdande ombudsman 

valadminstration inför val 2018 



Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun 

Revisionsberättelse 2015 

Undertecknad, av föreningen Moderata Samlingspartiet valda revisor, 
som granskat föreningens räkenskaper och förvaltning får efter slutförd 
granskning avge följande berättelse. 

Jag har granskat räkenskaperna och tagit del av styrelsens 
sammanträdesprotokoll. 

Alla verifikationer har granskats och föreningens tillgodohavande på 
bank har kontrollerats. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisar jag till balans
och resultaträkningen, vilka liksom övriga uppgifter lämnade av 
styrelsen befunnits överensstämma med räkenskaperna. 

Då inga skäl till anmärkning föreligger föreslår jag 

att balansräkningen per 2015-12-31 fastställes 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

Kopparberg 2016-02-10 

Anette BUlow 

- I 





~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

VlH K S (_;l(jL1 l Jt((;, ,, 1v 

AY\ltUm ~oll~ol~t~ 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni 2016.) 

Partiets namn 

(<2 \'"·, l <::> , pc,\' l i e:l L l l.-\. •; nc,r s b<2s"<.-1 
Redovisningsperiod 

\:,6\0 i - IS l2. :3 l 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: ~i.J<.H\ 'T c'-l l \o f':; 
Adress: gtork~~~ ·~ ''l il( c1l( K'öPl)AR R€~G 

Telefonnummer: c,,;eo ~ ~o 09 

E-postadress: 

Redovisning: 

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hm det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna) 

Me,UeM~·tof\;tc..ckcu,de. cJ~j 
1

\ V;· tp.t~r 

L.o k:. c.:.,\ Y"'-1..<.,l'i Ot\ 

~t~{es ar;:'-" l..ök<-J. l.L~vto..<-h, 

T 6Y\~Q..\~ V\C\ ~; l( ve) C..< 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

; 2 - · /. l / !J// ,.../J!f>~I< [Ort] den [Datum] -t')t-}'rfV'Vv-J C// , 

_rf1-~~ v~-- / .('2.,:._~. ---, 

_________________ < ____ ____ i; ,·---------------------------------------------------

Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 


