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Dnr KS2018/0014

Förslag till kompetenshöjning för förtroendevalda och kommunledning i EU-frågor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Godkänna förslaget om kompetenshöjning för förtroendevalda och kommunledning i hur EU påverkar lokal politik och hur lokala politiker kan påverka EU:s beslut.
2. Inkludera EU-kunskap i framtida ordinarie politikerutbildning för nya förtroendevalda.
3. Föreslå Region Dalarna att arrangera seminarier med sakkunniga och EUparlamentariker med ansvar för dalagemensamma frågor inför EU-valet
2019.
4. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att EU-kompetens
kontinuerligt tillförs, införlivas och förmedlas till medborgare, förtroendevalda och medarbetare.
Förslag på kompetenshöjning under 2018 och 2019
1. Fyra timmars föreläsning med workshop för förtroendevalda och nyckelpersoner inom kommunens förvaltningar, vecka 10 eller 11, 2018.
2. Bjuda in Central Sweden, Region Dalarnas förlängda arm i Bryssel, till kommunstyrelsen, våren 2018.
3. Utreda möjligheterna för att kommunstyrelsen gör ett studiebesök i Bryssel/Strasbourg efter valet 2018.
4. Fyra timmars föreläsning med workshop för förtroendevalda och nyckelpersoner inom kommunens förvaltningar, januari, 2019.
__________
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Dnr KS2018/0015

Förslag om insatser för att inspirera första- och andragångsväljare
att rösta i EU-valet 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa en effektiv mobiliseringskampanj för att
öka valdeltagandet bland första- och andragångsväljarna till EU-valet, 2019. Arbetet
ska redovisas kvartalsvis från och med april, 2018.
Ärendebeskrivning
Som en av flera kommuner i Sverige har Säters kommun skakat hand med regeringen
om att synliggöra EU:s påverkan på den lokala politiken, och att intensifiera den lokala politikens påverkan på EU. Som en del av det arbetet har Säters kommun förbundit sig att locka fler första- och andragångsväljare att rösta i EU-valet 2019.
Säters kommun har ett högt valdeltagande i de lokala och nationella valen (87%) men
lägre än det nationella genomsnittet när det gäller EU-valen (45% resp. 51%), och
yngre medborgare röstar i lägre utsträckning än äldre. Det innebär att många säterbor, framför allt de unga, förlorar eller inte tar till vara på sina möjligheter att påverka
beslut som i högsta grad berör deras vardag. Det faller på Europas kommuner i
första hand att mobilisera väljare till de beslutande organen i EU, och att därmed förstärka Europas demokrati.
Forskning visar att politiskt intresse, utbildning, kön, inkomst och ursprung påverkar
valdeltagandet, men även sociala normer och sammanhang: Unga människor som
bor hemma med röstande föräldrar röstar i större utsträckning än unga människor
som bor ensamma, även om deras föräldrar röstar. De vars vänner röstar, röstar
också ”Att rösta är en social handling,” säger statsvetaren Marcus Oscarsson i en intervju med Forskning & Framsteg. Att hitta samarbeten för sociala gemenskaper som
kan stimulera till politiskt deltagande kan vara ett effektivt sätt att öka valdeltagandet.
Säterbor är rörliga: De kan bo i Säter men studera eller arbeta någon annanstans. En
effektiv kampanj för att nå unga väljer förutsätter nästan någon form av kartläggning
över var Säters ungdomar befinner sig på dag- och kvällstid, hur de tar sig dit, var de
handlar och hur de kommunicerar.
I Säter fanns i oktober, 2017, ungefär 1000 ungdomar mellan 17 och 25 år, varav
några har många indikatorer på lågt röstdeltagande och andra alla indikatorer på att
de kommer att rösta. Att ta fram strategier för olika målgrupper inom målgruppen,
och att prioritera, är det enda sättet att göra satsningen acceptabelt kostnadseffektiv.
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Au § 2 forts
För att Säters kommun ska kunna komma på fråga för statliga bidrag i den här satsningen, med tanke på hur många kommuner som har ett mycket sämre utgångsläge
än Säter, krävs ett genomtänkt projekt. Och oavsett eventuella bidrag kommer en insats för ökat valdeltagande att nå önskat resultat enbart under förutsättning att förarbetet är tillräckligt bra.
Förslag till beslut
Med tanke på uppdragets komplexitet, och med extern finansiering som önskvärd
möjlighet, föreslås att kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen uppdrag
att säkerställa en effektiv mobiliseringskampanj för att öka valdeltagandet bland
första- och andragångsväljarna till EU-valet, 2019. Arbetet ska redovisas kvartalsvis
från och med april, 2018.
Datum för återrapportering

Kvartalsvis från och med april, 2018.
__________
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Dnr KS2017/0422

Svar på remiss från Finansdepartementet: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds2017:61)
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Säters kommun tillstyrker och välkomnar förslaget om att lagen om regionalt
utvecklingsansvar ändras så lagen omfattar samtliga län, och att landstinget
Dalarna därmed tar över alla delar av det regionala utvecklingsansvaret.
2. Samverkansorganet Region Dalarna avvecklas.
3. Säters kommun tillstyrker samtliga följdändringar i lagen.
Synpunkter och kommentarer
Säters kommun ställde sig bakom förslaget om att landstinget Dalarna skulle ansöka
om att ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Kommunen ser som fördelaktigt att den regionala
utvecklingen leds direkt av folkvalda och håller för troligt att en stor aktör kan driva
länets intressen med större kraft än flera mindre, och att länets resurser skulle kunna
användas mer effektivt i en organisation. Kommunen välkomnar regeringens förslag
och ser fram emot riksdagens beslut i enlighet med förslaget.
__________
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Dnr KS2017/0405

Svar på: Motion om motprestation vid försörjningsstöd
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till socialnämnden för
yttrande. Yttrandet skall utifrån lagen beskriva vilka motprestationer som är möjliga
vid försörjningsstöd och beskriva vilka motprestationer som krävs.
Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 9 februari.
Ärendet
Moderaterna refererar till kommuner som har infört krav på motprestation för att
uppbära försörjningsstöd, och menar att det har haft positiva konsekvenser. De beskriver i motionen de utmaningar kommunen kommer att ställas inför i takt med att
det ekonomiska ansvaret för flyktingarna flyttas från Migrationsverket till kommunen. De lyfter de negativa konsekvenserna av utanförskap och sysslolöshet och hänvisar till arbetsmarknadsstatistiken, som visar att det tar lång tid för invandrare att
komma in på arbetsmarknaden. I motionen redovisas även de krav socialförvaltningen redan ställer på de som söker försörjningsstöd.
Moderaterna vill att kommunen ska agera proaktivt med kompetenshöjande åtgärder
som underlättar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, och föreslår (i löpande text):
att utreda möjligheterna för alla arbetslösa bidragstagare att medverka i kompetenshöjande verksamheter och
att en förvaltnings- och myndighetsgemensam handlingsplan tas fram.
Motionen avslutas med ett förslag om (som enskild punkt):
att Säter kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom kommunen.
Svar på motionen
I motionen diskuteras företrädesvis nyanlända/invandrare (förutom i förslagen) och
motionsförfattarna refererar till IFAU-rapporten In-och utträdeseffekter av aktiveringskrav
på socialbidragstagare, från 2010 som stöd för förslaget. I den rapporten konstateras att:
”För invandrare födda utanför OECD finner vi inga effekter vare sig på sannolikheten att bli eller
att sluta vara i behov av socialbidrag.
Socialförvaltningen ställer redan krav på försörjningsstödstagare, vilket redovisas
även i motionen. För att uppbära försörjningsstöd måste en individ stå till arbetsmarknadens förfogande, söka medel hos rätt instanser och uppfylla handlingsplaner
som syftar till att individen ska komma närmare en anställning.
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Au § 4 forts
Uppdraget ”Egen försörjning” (Dnr KS2016/0283) är en verksamhetsövergripande
verksamhet som sedan oktober 2016 arbetar med praktik, arbetsträning och utbildning utifrån individers förmåga och målsättning. Samtliga kommunala förvaltningar
och många privata arbetsgivare har under året berett plats åt människor ur målgruppen i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessutom har kommunen erbjudit visstidsanställningar till ett antal individer, enligt uppdrag från kommunstyrelsen eller genom anvisning från Arbetsförmedlingen.
Säters kommun har ingått i överenskommelser med Arbetsförmedlingen som syftar
till kompetenshöjning för framför allt unga (Delegationen för unga till arbete); med
Arbetsförmedlingen/CSN gällande studiestartstödet (långtidsarbetslösa med låg utbildning).
En ny överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är under framtagande, som syftar till att erbjuda säterbor med utrikes bakgrund så kallade ”lokala
yrkesspår”, där Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, lokala arbetsgivare
och den kommunala vuxenutbildningen ska samarbeta, inom ramen för Delegationen
för unga och nyanlända till arbete (utvidgat uppdrag under 2017).
Arbetsförmedlingen deltar i möten gällande ungdomar med multiproblematik på regelbunden basis, och Säters kommun är med i samordningsförbundet Finsam, som
erbjuder vuxna med multiproblematik arbetslivsinriktad rehabilitering i myndighetssamverkan.
Från och med 1 januari, 2018, kommer studieplikt att gälla för lågutbildade nyanlända
(Arbetsförmedlingen gör bedömningen) och regeringen har aviserat mer medel till
den kommunala vuxenutbildningen.
Trots den nedslående statistiken när det gäller arbetslöshet bland utrikes födda går
idag åtta av tio jobb till utrikes födda, och den trenden kan bara förstärkas sett till
den demografiska utvecklingen.
Ingen åtgärd har visat sig vara mer effektiv mot arbetslöshet, och därmed sänkt försörjningsstöd, än lönestödssanställningar. Både arbetsmarknadens parter och oppositionen har långtgående förslag på anställningsformer som ska underlätta för människor som står långt från arbetsmarknaden att få en anställning, medan regeringen redan erbjuder en anställningsform som kallas extratjänst. Därutöver finns andra anställningssubventioner för olika målgrupper. Det förefaller troligt att någon eller
några former av anställningsstöd fortsatt kommer att finnas att tillgå ännu under
några år, som kommunen kan använda för att hjälpa fler säterbor till arbetsmarknaden, och därmed sänka försörjningsstödet.
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Au § forts
För att sammanfatta: Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen arbetar redan enligt principen om aktivt, dokumenterat deltagande i någon åtgärd (alternativt sjukskrivning). Uppdraget ”Egen försörjning” arbetar proaktivt med olika kompetenshöjande åtgärder (praktik/visstidsanställningar) över förvaltnings- och myndighetsgränserna. Kommunens vuxenutbildning erbjuder alla säterbor kompetenshöjning, och
kommer i och med studieplikten att få ännu större betydelse. Alla berörda aktörer har
infört eller planerar att införa olika typer av anställningsstöd för att öppna upp arbetsmarknaden för olika grupper av arbetslösa. Allt fler jobb går redan till utrikes
födda, och den trenden kan förväntas vara ihållande till följd av den demografiska
utvecklingen i landet och länet.
Det ligger i uppdraget för egen försörjning att i samverkan med andra aktörer kartlägga, samordna och planera insatser för att de som står utanför arbetsmarknaden ska
kunna komma i egen försörjning.
__________
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Dnr KS2017/0422

Avsiktsförklaring om upphandling och införande av e-arkiv
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om avsiktsförklaring att medverka i upphandling och införande av ett gemensamt e-arkiv i Dalarna:
• Säters kommun avser att delta i ett för länets kommuner gemensamt avrop/alt upphandling under 2018.
• Säters kommun avsätter medel under 2018, som hanteras inom kommunstyrelseförvaltningens budget. Kostnader för kommande år hanteras i budgetprocess 2019 och framåt.
• Säters kommun verkar för att kommunens verksamheter väljer det gemensamma e-arkivet som lösning för digitalt bevarande.
• Leveranser av information till e-arkivet bekostas av den förvaltning som äger
informationen.
Ärendebeskrivning
E-arkiv Dalarna föreslås bestå av en gemensam lösning för bevarande av digital information, en central förvaltningsorganisation och lokala organisationer i varje kommun. Systemet för bevarande ägs och förvaltas av den centrala organisationen som
tillhandahålls av en värdkommun. Funktionen som arkivmyndighet behålls i resp.
kommun. Systemet för bevarande anskaffas som en standardprodukt genom upphandling eller avrop på ramavtal ”e-arkiv 2016” som tillhandahålls av SKL.
I och med denna avsiktsförklaring ger Säters kommun i uppdrag till samverkansprojektet att under våren 2018 påbörja upphandling av ett standardsystem för e-arkiv,
samt innan avtalstecknande med leverantör presentera ett förslag på samarbetsavtal
mellan deltagande kommuner. Samarbetsavtalsförslaget ska möjliggöra för andra
verksamheter som kommunala bolag och kommunalförbund att framöver ansluta till
projektet. Undertecknandet av det samarbetsavtalet, som beräknas vara möjligt att
ske i juni 2018, medför det definitiva beslutet för kommunen att långsiktigt deltaga i
samverkan e-arkiv Dalarna.
Bakgrund
Alla allmänna handlingar ska, enligt tryckfrihetsförordningen, bevaras för all framtid,
såvida det inte har beslutats att de ska gallras. Detta ställer krav på att vi kan ta hand
om den information som skapas elektroniskt. Den digitala informationen ska vara
sökbar, nåbar, tillförlitlig och säker. En förutsättning för detta är möjligheten att bevara den digitala informationen i ett e-arkiv.
Sedan april 2017 har projektet ”länsgemensamt e-arkiv” bedrivits i samarbete mellan
länets kommuner, i syfte att genomföra en förstudie av förutsättningarna för införande av e-arkiv.
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Au § 5 forts
Konsekvensbeskrivning
Upphandlingsprojektets gemensamma kostnad beräknas till 3 mnkr under 2018, av
vilken Säters kommun bekostar 122 007 kr. Den efterföljande årliga kostnadsnivån
för förvaltningen beräknas till 5 mnkr, av vilken Säters kommun bekostar 203 345kr.
Beräkningen innehåller osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta
kostnader kan redovisas först efter genomförd upphandling.
Kostnader för att leverera information till e-arkivet ingår inte i den gemensamma
budgeten. Leveransprojekten, som bekostas av respektive kommun, kan variera kraftigt i omfattning beroende på hur väl riktlinjer för digitalt bevarande har efterlevts.
Kommunerna bör därför avsätta medel för leveranser, år 2019 och framåt, till e-arkivet i samråd med sin lokala organisation/arkivmyndighet.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESDATUM

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-16

Au § 6

Sammanträdesdatum

Dnr KS2016/0173

Rapport Stora Skedvi skola
Rapporten hänskjuts till kommunstyrelsen den 23 janauari.
__________
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Dnr KS2018/0010

Bostadsplan 2018-2022 för Säters kommun
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslag till Bostadsplan för yttrande.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Bostadsplan för Säters kommun ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjningen i
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsplan innehåller även vision och strategier för bostadsförsörjningen som stödjer kommunens
övergripande vision 12 000 invånare år 2030. Planen är ett brett planerings- och kunskapsunderlag som beskriver det aktuella läget och prognostiserad utveckling när det
gäller befolkning och bostadsbestånd.
Tidplan
• 2018-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott: Beslut om remiss
• 2018-01-16--2016-03-31: Remisstid
__________
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Dnr KS2018/0012

Utredning dammar och kraftverk i Säter kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda
samt inventera dammar och kraftverk i Säters kommun sett gentemot ansvar och ny
lagstiftning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
I Säters kommun finns ett stort antal dammar samt många kraftverk. Förändring av
nuvarande lagstiftning bedöms kunna komma att påverka ansvarsförhållandena, de
tekniska förhållandena och förvaltningen av berörda anläggningar. Många sjöar i Säters kommun, där bebyggelse växt upp, är skapade genom byggnation av dammar
med vattenreglering. Skulle dessa dammar på sikt avvecklas så innebär det stora konsekvenser. För att bättre kunna bedöma effekterna rekommenderas en utredning att
initieras som inventerar eventuella risker och effekter.
__________
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Dnr KS2017/0412

Remiss fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun har tidigare yttrat sig på remiss avseende samrådshandling fördjupad
översiktsplan Borlänge kommun.
I bifogad utställningsbilaga redovisar Borlänge hur de hanterat de synpunkter som
kommit fram under samrådet. Utställningen avseende fördjupad översiktsplan Borlänge kommun pågår under perioden 29 november 2017 – 2 februari 2018 Säters
kommun har inga ytterligare synpunkter på utställningshandlingen.
__________
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Dnr KS2018/0011

Utökning av samrådsgrupp
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta utöka tidigare inrättad samrådsgrupp enligt nedanstående förslag
Bakgrund och ärendebeskrivning
Sedan 2016-08-30 har vi arbetat enligt beslut KS§103 där en samverkansgrupp samverkar kring de centrala processerna. Resultatet och delaktigheten har varit god varpå
en utökning av samverkansgruppen är befogad.
Styrgruppsarbetet har varit mycket positivt för processen och ökat kvaliteten i arbetet
därför föreslås att styrgrupper bildas på andra områden för att säkerställa kvaliteten i
andra pågående processer.
Förslag till ny organisation
Pågående processer
Bostads & Lokalplan
Genomförandeplan SÄBO
Om- och tillbyggnad Stora Skedvi skola
Säterdalen
Genomfart och bytespunkt Säter
Organisationsöversyn
Samarbete med Borlänge Energi
Miljöplan för Säters kommun
Övriga processer som bedöms centrala

Förslag till samråds- Tjänstemän
grupp
KS-presidium
Samtliga nämndsordföranden
Ordförande Säterbostäder

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kommunchef & Samhällsbyggnadschef
Övriga tjänstemän
deltar under
respektive process
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Dnr KS2017/0438

Granskning av ”Detaljplaneprocessen”
Information om genomförd granskning av ”Detaljplanprocessen” hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 23 januari.
___________
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Dnr KS2017/0443

Instruktion för Kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anta föreslagen instruktion för kommundirektören.
2. Uppdra till kommundirektören se över förvaltningsorganisationen.
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att den nya kommunallagen (2017:725) träder i kraft den 1 januari
2018 ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur kommundirektören/kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Det är styrelsen som beslutar vilka
av direktörens arbetsuppgifter som ska regleras i instruktionen.
Bestämmelsen om instruktion för kommundirektör innebär inget förbud mot att delegera delar av detta ansvar.
Enligt KL 7:1 får styrelsen besluta att direktören ska ha en annan benämning.
__________
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Dnr KS2017/0413

Avtal om utbildning av anställda i olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag
till avtal mellan Säters kommun och Räddningstjänsten Dala Mitt om utbildning av
anställda i olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder.
Ärendebeskrivning
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat förslag till nytt avtal mellan
Säters kommun och Räddningstjänsten Dala Mitt om utbildning av anställda i olycksförebyggande och skadeavhjälpande åtgärder har upprättats.
Avtalet innefattar utbildningar i olycksförebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder som alla bör vidta för att förhindra en olyckshändelse eller begränsa dess följder vid akut skada, sjukdom, brand osv.
 Grundläggande brandskyddsutbildning
 SBA utbildning
 Kurs Heta arbeten
 Kurs Föreståndare Brandfarlig vara
 Första hjälpen utbildning
 Hjärt - och lungräddning
 D - HLR utbildning
 Barnolycksfallsutbildning
 Körutbildning och först på olycksplats
Utbildningarna riktar sig till samtliga anställda inom kommunen och de kommunalägda bolagen.
Kursavgift debiteras kommunen efter genomförd kurs med de kurspriser om återfinns i RDM:s kurskatalog
Avtalet gäller för uppdragstiden 2018- 01- 01 minst intill 2019- 12-31. Avtalet förlängs därefter för en tid av 12 månader i sänder, såvida inte avtalet dessförinnan
skriftligen sägs upp, dock senast 6 månader före utgången av gällande avtalsperiod.
__________
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Dnr KS2018/0007

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2018 fördelat enligt tabellen nedan.
2. Respektive mottagande parti ska senast 2019-03-31 lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet för 2018 använts.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas
vid utbetalning av stöd.
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 §
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 redovisningen. Fullmäktige får besluta att
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport
enligt första och andra styckena.
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår
under 3 månader efter det att representationen upphört.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Au § 14 forts
Kommunalt partistöd 2018
Grundbidrag 11 895 - Mandatbaserat stöd 7 860
Parti

Mandat

S
C
L
M
KD
V
MP
SD

14
6
2
5
1
2
1
3

Grundstöd Mandatbaserat
Totalt
stöd
11 895
110 040
11 895
47 160
15 720
11 895
11 895
39 300
11 895
7 860
11 895
15 720
11 895
7 860
11 895
23 580

__________
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121 935
59 055
27 615
51 195
19 755
27 615
19 755
35 475
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Au § 15
Inbjudan till kurser och konferenser
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2017-11-16-2018-01-10.
Ordförande Mats Nilsson deltar vi krisberedskapsdagarna den 12-13 juni.
Utbildning i nya kommunallagen 1 februari på Folkets Hus.
_________
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