
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar tisdagen den 28 januari 2020,
klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden:

Nr Diarienummer Ärendemening

1 KS.2020.1 Fastställande av dagordning

2 KS.2020.2 Information kring 
minoritetslagstiftning

3 Nya Motioner

4 KS.2020.5 Interpellationer

5 KS.2020.6 Frågor

6 KS.2019.3 Valärende, nämndemän till
Jönköpings Tingsrätt

7 KS.2020.3 Valärende, entledigande som
ersättare i Kommunfullmäktige

8 KS.2020.3 Valärende, val av ledamot och
ersättare i demokratiberedningen

9 KS.2020.3 Valärende, entledigande som
ersättare i bygg- och
miljönämnden

10 KS.2020.3 Valärende, entledigande som
styrelseledamot i stiftelsen
Isabergstoppen

11 KS.2020.3 Valärende, entledigande som
ersättare i stiftelsen
Isabergstoppen

12 KS.2020.3 Valärende, entledigande som
ersättare i fastighet- och
servicenämnden



13 KS.2020.3 Valärenden

14 KS.2019.173 Utbetalning av partistöd 2020

15 KS.2020.7 Information från revisionen 2020

16 KS.2020.1 Meddelanden

Gislaved den

Lars-Ove Bengtsson
Ordförande

Yvonne Thelin Karlsson
Kommunsekreterare

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved.



Gislaved den 13 december 2019 

Nominering till 

Nämndeman i tingsrätten 

Gislaved dag som ovan, 

Bahtanovic Suzana

 Bondegatan 8 

332 35 GISLAVED 
 

samt 

Berggren Lennart

 Mossarpsvägen 6 

332 36 GISLAVED 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2019-12-12 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §156 Dnr: KS.2019.3 1.2.5

Valärende, entledigande som nämndeman i Jönköpings Tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Verónica Olmos Oscarssons begäran om
entledigande från uppdraget som nämndeman i Jönköpings Tingsrätt under
mandatperioden 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Verónica Olmos Oscarsson har begärt entledigande från uppdraget som
nämndeman i Jönköpings Tingsrätt under mandatperioden 2020-2023.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Verónica Olmos Oscarsson daterad den 7 november 2019
Valberedningens presidiums protokoll daterat den 11 december 2019

Beslutet skickas till:
Jönköpings Tingsrätt
Verónica Olmos Oscarsson



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2019-11-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §139 Dnr: KS.2019.3 1.2.5

Valärende, entledigande i Jönköpings Tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Dejan Stamenkovic begäran om entledigande
från uppdraget som nämndeman i Jönköpings Tingsrätt.

Ärendebeskrivning
Dejan Stamenkovic har begärt entledigande som nämndeman i Jönköpings
Tingsrätt den 7 november 2019.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Dejan Stamenkovic daterad den 7 november 2019
Valberedningens protokoll daterat den 15 november 2019

Beslutet skickas till:
Dejan Stamenkovic
Jönköpings Tingsrätt



Jag vill härmed säga upp mig från mitt kommunala uppdrag som ersättare

för Erik Anderson i kommunfullmäktige i Gislaved. Detta då det uppstått en

en sådan osund partikultur och dålig atmosfär att jag, tillika med många

andra medlemmar, beslutat att lämna partiet. Partiet har inte någon

relevans, då det genomsyras av en rigiditet och haveristisk styrning som

saknar alla slag av demokratism.

Gislaved den 5 januari 2020

Curt Vang



På styrelsemöte den 3 januari beslutades att Kent Heijel blir ordinarie ledamot i
Demokratiberedningen och ersättare blir Claes Arlid för Kommunistiska Partiet.
Vänligen informera valberedningen om detta.

Med vänlig hälsning och god fortsättning på året!
Erik Anderson



Hej!

Härmed säger jag upp mig från uppdraget som ersättare i Bygg- och miljö-nämnden för Centerpartiet

med anledning av att jag ska flytta.

Mvh, Ida Åsljung



Hej!

Härmed säger jag upp mig från uppdraget som styrelseledamot för Centerpartiet i Gislaved i
stiftelsen Isabergstoppen.

Mvh Anna Carin Åsljung 



Jag avsäger mig mitt nuvarande uppdrag, som ersättare i Isabergstoppens styrelse.

Calle Appelquist
Ulvestorp Övergården
335 72  HESTRA



Hej!
Jag vill gärna avsluta mitt uppdrag som ersättare
Tiden räcker inte till. Så klart vill jag fortsätta vara medlem hos (M) 
Tack för den tiden. 
Zuhidin Bahtanovic
Med vänlig hälsning
Zule.



Hej! 
Vänsterpartiet Gislaved nominerar Sven-Erik Järnkvist till uppdrag i Demokratiberedningen.  
Sven-Erik är vice ordförande i vår partiförening samt representerar Vänsterpartiet i Parlamentariska 
kommitten'.  

Med vänlig hälsning 
Bengt-Ove Eriksson, gruppledare 



Hej! 
Från och med 1 april 2020 önskar jag bli entledigad från alla mina uppdrag: ordförande fritids- och 
folkhälsonämnden, ersättare valnämnden, granskare Davidsonska donationen, samt ordförande för 
fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott.  
 
Med vänlig hälsning/Kind regards, 
Malin Sjöblom 



Hej 
Pga arbete på annan ort måste jag avsäga mig uppdraget som ledamot i socialnämnden från 2020 
 
Charlotte Ström  
191230 



Partistöd 2019 Partistöd Partistöd Totalt
Mandat grund mandat

Moderaterna 8 27 812              181 632            209 444       
Centerpartiet 10 27 812              227 040            254 852       
Liberalerna 2 27 812              45 408              73 220         
Kristdemokraterna 2 27 812              45 408              73 220         
Socialdemokraterna 13 27 812              295 152            322 964       
Vänsterpartiet 1 27 812              22 704              50 516         
Miljöpartiet 1 27 812              22 704              50 516         
Sverigedemokraterna 7 27 812              158 928            186 740       
Westbopartiet 4 27 812              90 816              118 628       
Kommunistiska partiet 1 27 812              22 704              50 516         
Totalt 49 278 124            1 112 496         1 390 620    

10 partier 

Mandatfördelning 2019-2022
Moderaterna: 8 mandat
Centerpartiet: 10 mandat
Liberalerna: 2 mandat
Kristdemokraterna: 2 mandat
Socialdemokraterna: 13 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat
Miljöpartiet: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 7 mandat
Westbopartiet: 4 mandat
Kommunistiska partiet: 1 mandat

3 § Grundstöd o
Bruttobelopp 
Gislaveds komm
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kommunfullmä
Partistödet best

Grundstöd 
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I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. 
 
I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla. 
 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen.  
 
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
 

2 § Partistödets syfte 
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska 
partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för 
politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun. 
 

3 § Grundstöd och mandatstöd 
Bruttobelopp 
Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i 
kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. 
 
Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.  
 
Grundstöd 
20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige 
representerade partierna. 
 
Mandatstöd 
Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i 
kommunfullmäktige. 
 

4 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
 
Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti 
anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det 
mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat 
att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat 
mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning. 
 



 

  

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. 
Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det 
behöver göras en ny sammanräkning. 
 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen 
av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte 
längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs 
inte.  
 

5 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.  
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till 
kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter 
redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. 
 
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 

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har 
använts. 

• Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis. 

• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 
• Partiets kontaktperson avseende partistöd. 

 
En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen 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 4 kap. 31 § första och andra styckena 
kommunallagen.  
 

6 § Årlig utbetalning 
Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i 
februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och 
utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av 
kommunfullmäktige i januari.  
 



 

  

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 
redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra styckena 
kommunallagen.  



 

  

Kommentarer till reglerna 
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12) 
 

4 § Fördelning av partistöd 
Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta 
hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt 
att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en 
lokal regel för det. 
 
Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte 
lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats 
överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta 
ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler. 
 
4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en 
viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan 
avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer 
dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en 
reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör. 
 

5 § Redovisning och granskning 
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 
2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 
 
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 
allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 
som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att 
redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 
redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 
 
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. 
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
 

6 § Årlig utbetalning 
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur 
partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare 
och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den 
sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag 
och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller 



 

  

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att 
stöd inte ska betalas ut.  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2020-01-15     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Ks §6    Dnr: KS.2019.173   1.1.4  
 
Utbetalning av partistöd 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2020 
ska betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige enligt beräkning daterad 
den 7 januari 2020. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en revidering av reglerna för 
partistöd. Dessa antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. 
Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning 
sker i februari och augusti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om 
utbetalningen.  
 
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska 
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett 
mandatbundet stöd. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är 
en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening som kan ta emot stödet. 

 
Enligt reglerna för partistödet ska partierna senast den 30 juni redovisat hur 
partistödet har använts. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 
december. Om ett parti inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport 
inom föreskriven tid betalas inget stöd ut för nästkommande år. 
 

 Kommunfullmäktiges presidium behandlade den 29 augusti 2019 de 
redovisningar som hade lämnats in från partierna och kunde konstatera att 
samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för 
partistödet. Detta meddelades fullmäktige den 26 september 2019. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag för utbetalning av 
partistöd för 2020. Samtliga partiers mandat i kommunfullmäktige är idag 
besatta. 

 
Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd fastställda av kommunfullmäktige den 25 
oktober 2018 
Beräkning av partistöd per parti för 2020 daterad den 7 januari 2020 
Kommunfullmäktiges presidium den 29 augusti 2019, §10 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2020 
 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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