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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid Älvkullen
Onsdagen den 25 januari 2017 kl 19:00

Kallade ledamöter Anders Netterheim (M), ordförande
Mona Schill-Ingvarsson (S), 1:e vice ordf
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf
Anna Palm (M)
Björn Andreasson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Christer Olsson (M)
Jan Malmström (M)
Jessica Ashworth (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Tom Ström (M)
Kaiza Nilsson (KD)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Arne Gustavsson (C)
Brita Edholm (L)
Magnus Marvéus (L)
Mikael Sparrhult (L)
Peter Rönngren (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Ulf Rosvall (SD)
Rolf Streijffert (SD)
Natalia Bengtsson (SD)
Carina Berg (SD)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Marie Ferrari (S)
Jill Andersson (S)
Olof Asserfors (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Lena Zetterström (MP)
Olle Krabbe (V)
Agne Dahlqvist (V)
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För kännedom Camilla Kampf (M)
Olle Iding (M)
Anders Nilsson (M)
Bo Strandh (M)
Jan Malmgren (M)
Erik Mårtensson (KD)
Margareta Johansson (KD)
Ola Kollén (C)
Martin Olsson (C)
Birgitta Krüger (L)
Jonas Lundgren (L)
Thomas Hulth (S)
Linda Andersson (S)
Göran Dahlgren (S)
Roger Persson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Lisbeth Adelmyr (MP)
Anneli Elmelid (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Linda Björnman (V)

Övriga kallade Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare
Staffan Olofsson, Administratör
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Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr
1 Sammanträdets kungörande och fastställelse av 

föredragningslistan
KSF 2017/37

2 Upprop

3 Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för 
protokollets justering

4 Ev. svar på frågor eller interpellationer

5 Ev. bordlagda ärenden

6 Informationsärende: Information om HFAB och avtackning 
av avgående VD

7 Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till 
kommunens nämnder - PRIOS-avtalet

KSF 2016/637

8 Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut KSF 2016/626

9 Redovisning av partistödets användning 2015 och 
utbetalning av partistöd för 2017
Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/48

10 Anmälningar KSF 2017/39

11 Fyllnadsval KSF 2017/40

12 Övrigt

13 Mötets avslutande
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Dnr KSF 2017/37

1 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 12 januari 2017 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 18 januari 2017.

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 9 januari 2017 har tillgängliggjorts på Höör24 den 18 januari 2017, 
information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar, 
Skånska Dagbladet den 18 januari 2017 och Lokaltidningen den 21-22 januari 2017 
(Lokaltidningen har ändrat utdelningsdag).

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-01-12
_____
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2 Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga 
beslutande ledamöter är närvarande utom

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för

_____
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3 Val av justerande samt bestämmande av 
dag och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Hanna Ershytt (C) och Susanne Asserfors (S) utses att justera protokollet.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, fredagen den 27 
januari kl. 16.30.

Ärendebeskrivning
Hanna Ershytt (C) och Susanne Asserfors (S) står i tur att justera protokollet enligt 
upprättad turlista. Kommunfullmäktiges protokoll justeras i normala fall onsdagen efter 
sammanträdet kl. 16:30 på kommunhuset. På grund av inplanerad resa tidigareläggs 
justeringen för detta sammanträde.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-18 7 (22)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

4 Ev. svar på frågor eller interpellationer

Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har kommit in till kommunkansliet vid tidpunkten för 
kallelsens fastställande.

_____
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5 Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Under denna stående punkt behandlas eventuella ärenden som bordlagts vid tidigare 
sammanträden.

_____
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6 Informationsärende: Information om 
HFAB och avtackning av avgående VD

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ordföranden tackar Kristina Forslund för sina insatser inom ramen för sitt uppdrag som 
VD i Höörs Fastighets AB

Ärendebeskrivning
Kristina Forslund har varit VD för Höörs Fastighets AB i sex år. Nu lämnar hon sitt 
uppdrag och går vidare till Eslövs kommunala fastighetsbolag. Kristina Forslund har 
bjudits in till kommunfullmäktige för att berätta vad som hänt i bolaget under 2016 och om 
bolagets framtida utmaningar. Kommunfullmäktige kommer även ta tillfället i akt och tacka 
Kristina Forslund för sina insatser som VD i Höörs Fastighets AB.

_____
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Dnr KSF 2016/637

7 Ny plattform för E-tjänster och hantering 
av handlingar till kommunens nämnder - 
PRIOS-avtalet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från projekt 9104 (IT-infrastruktur) till projekt 
9461 (W3D3 uppgradering/utveckling) för köp av Meetings Plus.

2. Driftskostnaderna för Meetings Plus ska fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för övriga licenskostnader för 
W3D3. Eventuella kvarvarande medel för drift av PRIOS för 2017 förs över från 
utvecklings- och planenheten till kansliet.

3. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr per år fördelas 
mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SN) med 1/6 per nämnd.

Ärendebeskrivning
PRIOS-avtalet och samarbetet kring gemensam plattform för E-tjänster och portallösning 
för handlingar inom kommunens administration upphör 2017-06-30 om inte avtalet 
förlängs senast 2016-12-31.

Den 9 januari 2017 beslutade kommunstyrelsen att:

1. Avtalet med PRIOS ska inte förlängas utan slutar gälla 2017-06-30.

2. W3D3 ska kompletteras med Meetings Plus som ersättning av politikerportalen från 
och med 1 juni 2017.

3. En ny E-tjänsteplattform ska upphandlas.

Kommunfullmäktige får ärendet för att besluta om nödvändiga budgetjusteringar för att 
kunna verkställa kommunstyrelsens beslut.

Efter kontakter med samtliga inblandade kommuner är läget följande:

Kristianstad har upphandlat ny lösning. Simrishamn har upphandlat ny lösning för 
Medborgarkontor och förlänger inte avtalet för PRIOS. Ystad förlänger inte avtalet utan 
siktar på en ny lösning för E-tjänster. Ängelholm avslutar avtalet nu per sista december 
2016. Återstår Höör och Hörby som nu diskuterar en enklare lösning för att bygga E-
tjänster och i samband med detta hitta en lösning för distribution av handlingar som är 
mer integrerad med vårt ärendehanteringssystem W3D3.

PRIOS är upphandlat och byggt under tiden fram till 2009-2011 för att vara Höörs, 
Hörbys, Kristianstads, Simrishamns och Ängelholms kommuners portal för att leverera e-
tjänster inkl att ge nämnderna tillgång till handlingar. Lösningen är idag inte helt modern 
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och kräver många steg för att bygga e-tjänster och är i princip uppbyggd för att översätta 
blanketter till en digital lösning. Kraven är idag mer att få hjälp att beskriva processerna i 
handläggningen och där slutresultatet blir en färdig e-tjänst. Vi har även behov av att 
möta kommuninvånarnas ökade användning av plattor och olika enheter som kräver att 
portalen är responsivt uppbyggd, att lösningen anpassar sig efter skärmen på den enhet 
som används. Att göra detta i Höörs och Hörbys regi med PRIOS blir för dyrt.

Avslutas avtalet med PRIOS upphör även Politikerportalen (Höör24) att fungera och 
därför behöver vi redan nu bestämma väg i e-tjänsteutvecklingen och 
ärendeadministrationen. Då Höör och ev Hörby blir ensamma kvar i PRIOS-samarbetet 
finns egentligen endast en väg och det är att tillsammans med Hörby och Östra Göinge 
hitta en gemensam ny lösning för e-tjänster som uppfyller kraven på enkelhet att bygga 
och testa e-tjänster samtidigt som vi får ett verktyg att förfina våra ärendeprocesser. För 
ärendehanteringen behöver vi hitta en lösning som enklare hanterar processen från 
tjänsteskrivelse till kallelse och protokoll samt underlättar för våra kommuninvånare att få 
tillgång till information.

FormPipe som levererar W3D3 har en tillvalsprodukt, Meetings Plus, som gör att vi får 
hela flödet i ärendehanteringen att löpa utan manuell hantering av dokumenten.

Meetings Plus gör det även enklare för medborgaren att följa med i politiken genom:

Mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats.

Alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.

Fritextsökning.

Prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via e-post när nya kallelser och 
dokument publiceras.

Bevakning av sökord - automatisk notifiering via e-post när nya dokument som innehåller 
valda sökord publiceras.

Lösningen är tillgänglig via en APP för IOS, Android och Windows 10.

 

För e-tjänstehanteringen har Höör, Hörby och Östra Göinge fått offert på SelfPoint som är 
en modern självserviceportal som även Kristianstad upphandlat och innehåller:

-Kundportal

-Formulärbyggare

-Processbyggare

-Ärendehanteringsportal

-Rapportmodul

-Integrationsmotor

Lösningen kan upphandlas via Unikoms nyligen upphandlade funktionsavtal med ATEA. 
Kostnaden för licensen är 145.000:- per år och kommun för alla självservicetjänster vi 
bygger och då ingår byggandet av drygt 10 e-tjänster samt integrationer med W3D3, 
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Navet och E-legitimationslösning. För att kunna hantera framtida tjänster ordnas 
gemensamma utbildningar för c:a 30:000:- per kommun och då kan vi själva hantera hela 
systemmiljön. Utöver det tillkommer Unikoms kostnad för driften av lösningen på deras 
servrar och denna vet vi inte ännu men vi kan ha samma installation för alla 3 kommuner.

 

Driftkostnader för PRIOS ligger idag på drygt 40 000 kr per år och avser i princip enbart 
politikerportalen där alla kan gå in och se på handlingarna. Meetings Plus ökar 
nuvarande  supportkostnad för W3D3 med c:a 30 000 per år vilket ger 10 000 över till 
självserviceplattformen. Tillkommer en licenskostnad (investeringskostnad) för produkten 
om c:a 150 000 kr som kan finansieras via ombudgetering från 9104, IT-infrastruktur, 
Lokaler. Ingen upphandling behövs utan det är en uppgradering av W3D3. För e-
tjänstedelen behöver en upphandling göras som vi samordnar med Hörby och Östra 
Göinge via Unikom. En gemensam lösning där vi kan hjälpa varandra är att föredra och 
även ur ett driftperspektiv är en sådan lösning bättre. Unikom kan sköta drift, underhåll 
och ge support till samtliga tre kommuner. Finansieringen förslås ske genom en årlig 
fördelning per sektor då alla kommer att ha ungefär lika stor nytta av de tjänster vi bygger.

 

Effekter:

Höörs kommun kommer kunna erbjuda e-tjänster.

Enklare hantering av publicering av handlingar till nämnder och ut till allmänheten. Idag 
sker all publicering på hemsidan manuellt vilket är mycket tidskrävande. Det kommer inte 
längre vara någon fördröjning innan allmänheten får tillgång till kallelser och protokoll. 
Allmänheten kommer kunna prenumerera på protokoll m.m. Det kommer bli bättre 
möjligheter för förtroendevalda att anteckna och kommunicera elektroniskt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse20161209.docx
2. Kommunstyrelsen 2017-01-12 (2017-01-12 KS §9).doc
 
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-18 13 (22)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/626

8 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende antas.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Socialnämnden beslutade 2016-11-24, § 193, att anta förslaget att inte ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas som förslag till 
kommunfullmäktige att fastställa.

Biträdande socialchef exemplifierade uträkningar i exempel 1 respektive exempel 2 vid 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-19.

Efter kommunstyrelsens sammanträde har ärendet på kommunstyrelsens begäran 
kompletterats med en omvärldsanalys och analys konsekvenserna av ändringen, se 
beslutsunderlag 5. Även två cirkulär från SKL har bifogats. Ökade avgifter för hela året 
beräknas öka intäkterna för Höörs kommun med drygt 30 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
2. 2016-11-24 SN §193 underlag avgift.doc
3. DOC161209.pdf (Komplettering av beskrivning av uträkning -Kyrkoavgift)
4. Kommunstyrelsen 2017-01-12 (2017-01-12 KS §11).doc
5.Brev.docx (kompletterande handling från social sektor och bifogats efter 
kommunstyrelsens sammanträde på begäran av kommunstyrelsen. Handlingen upplyser 
om SKL:s syn på saken, en omvärldsanalys och en analys över hur många som omfattas 
av ändringen).
6. SKL cirkulär 1999 153.pdf
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7. SKL cirkulär 2004 99.pdf
8. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
_____
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Dnr KSF 2016/48

9 Redovisning av partistödets användning 
2015 och utbetalning av partistöd för 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Höörs kommun ska betala ut medel till partierna enligt framtaget förslag, dvs.

A.     Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att 
fördelas enligt följande:

a)     Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

a)     Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

b)     Sverigedemokraterna – 73 472 kr

c)     Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr

d)     Centerpartiet – 43 232 kr

e)     Liberalerna – 43 232kr

f)     Vänsterpartiet – 37 184 kr

g)    Kristdemokraterna – 31 136 kr

B. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till förvaltningen för att komplettera ärendet 
med följande motivering: Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det 
ska framgå vilket datum respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta 
ställning till om handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” 
och om mottagaren är en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
redovisningen av partistödet uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och 
”Regler för kommunalt partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
granskningsintyget uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler 
för kommunalt partistöd”. Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken 
förväntade och utlovade beredningen av ärendet inom kommunkansliet.  

I en tjänsteskrivelse har kommunkansliet kommit fram till att kommunfullmäktige får 
besluta att partistöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnat redovisning för 
partistödets användning och granskningsintyg eller lämnat dessa efter den 30 juni 2016. 
Kommunfullmäktige får även besluta att partistöd ska betalas ut även om dessa krav inte 
är uppfyllda, detta strider inte mot kommunallagen (KL). Partistöd får bara betalas ut till 
en juridisk person. Kommunfullmäktige får men måste inte betala ut partistöd till samtliga 
partier. Vänsterpartiet uppfyller samtliga formella krav enligt både KL och Regler för 
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kommunalt partistöd i Höörs kommun övriga partier gör inte det.

Översikt över hur kraven uppfyllts:

Miljöpartiet de gröna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Kristdemokraterna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Centerpartiets kommunkrets i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Moderaterna i Höörs kommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Vänsterpartiet Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat redovisning 
i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakraven enlig KL och Regler för kommunalt 
partistöd i Höörs kommun är uppfyllda.

Höörs Arbetarekommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt men 
inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Folkpartiet Liberalerna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Sverigedemokraterna Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

I tjänsteskrivelsen finns en sammanställning över vilka dokument som lämnats in samt 
när de lämnats in, samtliga dokument finns med som beslutsunderlag.

Beskrivning av reglerna om kommunalt partistöd

Med anledning av återremissen har kommunkansliet gjort en fylligare beskrivning över 
vad syftet är med bestämmelserna om redovisning av partistödet och i relevanta delar 
hänvisat till lagtext i KL, förarbeten, Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:12 
(SKL:s cirkulär) och Informationsdatabasen JP Infonets lagkommentar (JP Infonet), se 
tjänsteskrivelsen för utförligare beskrivning.

Regler om kommunalt partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Stödet ska 
användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det 
s.k. partistödet är alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. Med andra ord är stödet ett (frivilligt) allmänt samhälleligt stöd för 
att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen 
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bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin (prop. 1991/92:66 
s. 8, 2 kap. 9 § 1 st. KL).

Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som fått stöd ska redovisa att 
stödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin 
(2 kap. 10 § 1 st. KL). Fullmäktige får bestämma att partistöd inte ska betalas ut om inte 
redovisning och granskningsintyg lämnas i tid (2 kap. 11 § 3 st. KL). Höörs kommun har 
bestämt att en mottagare av partistöd årligen, senast 30 juni året efter räkenskapsårets 
utgång, ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att 
stärka mottagarens ställning i den kommunala demokratin. Till denna redovisning ska 
fogas ett granskningsintyg (se Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun 4 §). 
Några närmare krav på hur redovisningen eller granskningsintyget ska se ut och vilken 
information den ska innehålla har inte fastställts.

Av SKL:s cirkulär framgår att reglerna syftar till att göra beslutsfattandet och uppföljningen 
av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att handläggningen av det 
årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti 
har använt sitt partistöd. Det är partierna själva som väljer hur de redovisar hur stödet 
använts.  Partierna utser själva en särskild granskare som ska granska partiets 
redovisning av partistödets användning och denne granskare ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts (SKL:s cirkulär s. 1 och 3).

 

Partierna har varit osäkra på vad som gäller för redovisningen

Det har kommit till förvaltningens kännedom att det i samband med att kommunstyrelsen 
beredde Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun diskuterades att det skulle tas 
fram närmare instruktioner till partierna så att de får hjälp med att redovisa på ett tydligt 
och enhetligt sätt och samtidigt uppfylla kraven i KL och i Regler för kommunalt partistöd i 
Höörs kommun. Detta framgår dock inte av protokollet eller handlingarna i ärendet. 
Därefter har personalförändringar orsakat att den muntliga uppdraget inte verkställts och 
att informationen gått förlorad. Förvaltningen har nu fått ett formellt uppdrag att utforma 
ett stöd och kommunkansliet håller på att utforma en blankett för redovisningen och 
granskningsintyget vilket kommer upp för godkännande till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2017.

Det har således inte utformats något stöd för partierna för hur de ska redovisa 
partistödets användning och hur granskning ska ske och intygas. Det har visat sig att 
partierna därför varit osäkra på när och hur redovisning skulle ske. Det har även funnits 
osäkerhet kring vem som skulle utföra granskningen av redovisningen. Flertalet partier 
har haft uppfattningen att det är kommunens tjänstemän som ska granska redovisningen 
och vid granskningen pröva om partistödet använts på ett sätt som stärker partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Så är inte fallet då det är partierna själva som 
bestämmer hur de ska redovisa hur partistödet använts samt själva utse en granskare 
som intygar att redovisningen stämmer.
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Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseSvar på återremiss.docx
2. SKLcirkulärpartistöd.pdf
3. Regler för kommunalt partistöd rev 2016-01-27.docx
4. Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §160).doc (Återremiss)
5. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx
6. Revisionsberättelse MP.pdf
7. Redovisning av partistöd - miljöpartiet de gröna i Höör 2015.pdf
8. Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Höör 2015.pdf
9. Utdrag ur huvudboken Centerpartiet 2015.pdf
10. Resultaträkning för 2015, Centerpartiets kommunkrets i Höör.pdf
11. Redovisning av partistödets användning, Moderaterna i Höörs kommun.pdf
12. Redovisning av partistödets användning, vänsterpartiet.pdf
13. Redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun.pdf
14. Redovisning av partistödets användning, Liberalerna Höör.pdf
15. Redovisning av partistödets användning, Sverigedemokraterna.pdf
16. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc ( i detta beslut har 
förvaltningen getts i uppdrag att ta fram blanketter och rutiner för hur partierna ska 
redovisa hur partistödet används).
17. Kommunstyrelsen 2017-01-09 (2017-01-09 KS §16).doc
_____
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Dnr KSF 2017/39

10 Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-21

2. Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-09

3. Länsstyrelsens protokoll (2017-01-09) Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
KSF 2014/309

4. Ekonomisk uppföljning november 2016 (KS 2017-01-09, § 14)

_____
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Dnr KSF 2017/40

11 Fyllnadsval

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald uppsagt sig ett förtroendeuppdrag ska fyllnadsval ske. 
Kommunfullmäktige kan förrätta val utan att ärendet bereds och förslag kan lämnas direkt 
på sammanträdet.

För närvarande finns behov av fyllnadsval för följande förtroendeuppdrag:

1. Kommunens revisor från och med 2017-01-01 efter Suad Korlat (S) KSF 2014/292

2. Lekmannarevisorersättare i Mellanskånes Renhållnings AB från och med 2017-01-01 
efter Suad Korlat (S) KSF 2015/25

3. Lekmannarevisorersättare i Höörs Fastighets AB från och med 2017-01-01 efter Suad 
Korlat (S) KSF 2015/126

_____
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12 Övrigt

Ärendebeskrivning
Vid kallelsens fastställande hade inga övriga frågor kommit in till kommunkansliet.

_____
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13 Mötets avslutande
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Ny plattform för E-tjänster och hantering av 
handlingar till kommunens nämnder - PRIOS-
avtalet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avtalet med PRIUS ska inte förlängas utan slutar gälla 2017-06-30.

2. W3D3 ska kompletteras med MeetingsPlus som ersättning av politikerportalen 
fr o m 1 juni 2017.

3. En ny E-tjänsteplattform ska upphandlas. 

Kommunfullmäktige beslutar:

4. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från projekt 9104 (IT-infrastruktur) till 
projekt 9461 (W3D3 uppgradering/utveckling) för köp av MeetingsPlus.

5. Driftskostnaderna för MeetingsPlus ska fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för övriga licenskostnader för 
W3D3. Eventuella kvarvarande medel för drift av PRIUS för 2017 förs över från 
utvecklings- och planenheten till kansliet.

6. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr per år 
fördelas mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SOC) med 1/6 per 
nämnd.

Ärendebeskrivning
PRIOS-avtalet och samarbetet kring gemensam plattform för E-tjänster och portallösning 
för handlingar inom kommunens administration upphör 2017-06-30 om inte avtalet 
förlängs senast 2016-12-31.

Efter kontakter med samtliga inblandade kommuner är läget följande:

Kristianstad har upphandlat ny lösning. Simrishamn har upphandlat ny lösning för 
Medborgarkontor och förlänger inte avtalet för PRIOS. Ystad förlänger inte avtalet utan 
siktar på en ny lösning för E-tjänster. Ängelholm avslutar avtalet nu per sista december 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

2016. Återstår Höör och Hörby som nu diskuterar en enklare lösning för att bygga E-
tjänster och i samband med detta hitta en lösning för distribution av handlingar som är 
mer integrerad med vårt ärendehanteringssystem W3D3. 

PRIOS är upphandlat och byggt under tiden fram till 2009-2011 för att vara Höörs, 
Hörbys, Kristianstads, Simrishamns och Ängelholms kommuners portal för att leverera e-
tjänster inkl att ge nämnderna tillgång till handlingar. Lösningen är idag inte helt modern 
och kräver många steg för att bygga e-tjänster och är i princip uppbyggd för att översätta 
blanketter till en digital lösning. Kraven är idag mer att få hjälp att beskriva processerna i 
handläggningen och där slutresultatet blir en färdig e-tjänst. Vi har även behov av att 
möta kommuninvånarnas ökade användning av plattor och olika enheter som kräver att 
portalen är responsivt uppbyggd, att lösningen anpassar sig efter skärmen på den enhet 
som används. Att göra detta i Höörs och Hörbys regi med PRIOS blir för dyrt.

Avslutas avtalet med PRIOS upphör även Politikerportalen (Höör24) att fungera och 
därför behöver vi redan nu bestämma väg i e-tjänsteutvecklingen och 
ärendeadministrationen. Då Höör och ev Hörby blir ensamma kvar i PRIOS-samarbetet 
finns egentligen endast en väg och det är att tillsammans med Hörby och Östra Göinge 
hitta en gemensam ny lösning för e-tjänster som uppfyller kraven på enkelhet att bygga 
och testa e-tjänster samtidigt som vi får ett verktyg att förfina våra ärendeprocesser. För 
ärendehanteringen behöver vi hitta en lösning som enklare hanterar processen från 
tjänsteskrivelse till kallelse och protokoll samt underlättar för våra kommuninvånare att få 
tillgång till information. 

FormPipe som levererar W3D3 har en tillvalsprodukt, Meetingsplus, som gör att vi får 
hela flödet i ärendehanteringen att löpa utan manuell hantering av dokumenten. 

Meetings Plus gör det även enklare för medborgaren att följa med i politiken genom:
Mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats.
Alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.
Fritextsökning.
Prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via e-post när nya kallelser och 
dokument publiceras.
Bevakning av sökord - automatisk notifiering via e-post när nya dokument som innehåller 
valda sökord publiceras.
Lösningen är tillgänglig via en APP för IOS, Android och Windows 10.

För e-tjänstehanteringen har Höör, Hörby och Östra Göinge fått offert på SelfPoint som är 
en modern självserviceportal som även Kristianstad upphandlat och innehåller:
-Kundportal
-Formulärbyggare
-Processbyggare
-Ärendehanteringsportal
-Rapportmodul
-Integrationsmotor
Lösningen kan upphandlas via Unikoms nyligen upphandlade funktionsavtal med ATEA. 
Kostnaden för licensen är 145.000:- per år och kommun för alla självservicetjänster vi 
bygger och då ingår byggandet av drygt 10 e-tjänster samt integrationer med W3D3, 
Navet och E-legitimationslösning. För att kunna hantera framtida tjänster ordnas 
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
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gemensamma utbildningar för c:a 30:000:- per kommun och då kan vi själva hantera hela 
systemmiljön. Utöver det tillkommer Unikoms kostnad för driften av lösningen på deras 
servrar och denna vet vi inte ännu men vi kan ha samma installation för alla 3 kommuner. 

Driftkostnader för PRIOS ligger idag på drygt 40 000 kr per år och avser i princip enbart 
politikerportalen där alla kan gå in och se på handlingarna. MeetingsPlus ökar nuvarande  
supportkostnad för W3D3 med c:a 30 000 per år vilket ger 10 000 över till 
självserviceplattformen. Tillkommer en licenskostnad (investeringskostnad) för produkten 
om c:a 150 000 kr som kan finansieras via ombudgetering från 9104, IT-infrastruktur, 
Lokaler. Ingen upphandling behövs utan det är en uppgradering av W3D3. För e-
tjänstedelen behöver en upphandling göras som vi samordnar med Hörby och Östra 
Göinge via Unikom. En gemensam lösning där vi kan hjälpa varandra är att föredra och 
även ur ett driftperspektiv är en sådan lösning bättre. Unikom kan sköta drift, underhåll 
och ge support till samtliga tre kommuner. Finansieringen förslås ske genom en årlig 
fördelning per sektor då alla kommer att ha ungefär lika stor nytta av de tjänster vi 
bygger. 

Effekter:
Höörs kommun kommer kunna erbjuda e-tjänster.
Enklare hantering av publicering av handlingar till nämnder och ut till allmänheten. Idag 
sker all publicering på hemsidan manuellt vilket är mycket tidskrävande. Det kommer inte 
längre vara någon fördröjning innan allmänheten får tillgång till kallelser och protokoll. 
Allmänheten kommer kunna prenumerera på protokoll m.m. Det kommer bli bättre 
möjligheter för förtroendevalda att anteckna och kommunicera elektroniskt på möten.

Hans Magnusson
IT-strateg

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/637

§ 9 Ny plattform för E-tjänster och hantering 
av handlingar till kommunens nämnder - 
PRIOS-avtalet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avtalet med PRIOS ska inte förlängas utan slutar gälla 2017-06-30.

2. W3D3 ska kompletteras med Meetings Plus som ersättning av politikerportalen från 
och med 1 juni 2017.

3. En ny E-tjänsteplattform ska upphandlas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

4. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från projekt 9104 (IT-infrastruktur) till projekt 
9461 (W3D3 uppgradering/utveckling) för köp av Meetings Plus.

5. Driftskostnaderna för Meetings Plus ska fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för övriga licenskostnader för 
W3D3. Eventuella kvarvarande medel för drift av PRIOS för 2017 förs över från 
utvecklings- och planenheten till kansliet.

6. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr per år fördelas 
mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SN) med 1/6 per nämnd.

Ärendebeskrivning
PRIOS-avtalet och samarbetet kring gemensam plattform för E-tjänster och portallösning 
för handlingar inom kommunens administration upphör 2017-06-30 om inte avtalet 
förlängs senast 2016-12-31.

Efter kontakter med samtliga inblandade kommuner är läget följande:

Kristianstad har upphandlat ny lösning. Simrishamn har upphandlat ny lösning för 
Medborgarkontor och förlänger inte avtalet för PRIOS. Ystad förlänger inte avtalet utan 
siktar på en ny lösning för E-tjänster. Ängelholm avslutar avtalet nu per sista december 
2016. Återstår Höör och Hörby som nu diskuterar en enklare lösning för att bygga E-
tjänster och i samband med detta hitta en lösning för distribution av handlingar som är 
mer integrerad med vårt ärendehanteringssystem W3D3.

PRIOS är upphandlat och byggt under tiden fram till 2009-2011 för att vara Höörs, 
Hörbys, Kristianstads, Simrishamns och Ängelholms kommuners portal för att leverera e-
tjänster inkl att ge nämnderna tillgång till handlingar. Lösningen är idag inte helt modern 
och kräver många steg för att bygga e-tjänster och är i princip uppbyggd för att översätta 
blanketter till en digital lösning. Kraven är idag mer att få hjälp att beskriva processerna i 
handläggningen och där slutresultatet blir en färdig e-tjänst. Vi har även behov av att 
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möta kommuninvånarnas ökade användning av plattor och olika enheter som kräver att 
portalen är responsivt uppbyggd, att lösningen anpassar sig efter skärmen på den enhet 
som används. Att göra detta i Höörs och Hörbys regi med PRIOS blir för dyrt.

Avslutas avtalet med PRIOS upphör även Politikerportalen (Höör24) att fungera och 
därför behöver vi redan nu bestämma väg i e-tjänsteutvecklingen och 
ärendeadministrationen. Då Höör och ev Hörby blir ensamma kvar i PRIOS-samarbetet 
finns egentligen endast en väg och det är att tillsammans med Hörby och Östra Göinge 
hitta en gemensam ny lösning för e-tjänster som uppfyller kraven på enkelhet att bygga 
och testa e-tjänster samtidigt som vi får ett verktyg att förfina våra ärendeprocesser. För 
ärendehanteringen behöver vi hitta en lösning som enklare hanterar processen från 
tjänsteskrivelse till kallelse och protokoll samt underlättar för våra kommuninvånare att få 
tillgång till information.

FormPipe som levererar W3D3 har en tillvalsprodukt, Meetings Plus, som gör att vi får 
hela flödet i ärendehanteringen att löpa utan manuell hantering av dokumenten.

Meetings Plus gör det även enklare för medborgaren att följa med i politiken genom:

Mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats.

Alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.

Fritextsökning.

Prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via e-post när nya kallelser och 
dokument publiceras.

Bevakning av sökord - automatisk notifiering via e-post när nya dokument som innehåller 
valda sökord publiceras.

Lösningen är tillgänglig via en APP för IOS, Android och Windows 10.

 

För e-tjänstehanteringen har Höör, Hörby och Östra Göinge fått offert på SelfPoint som är 
en modern självserviceportal som även Kristianstad upphandlat och innehåller:

-Kundportal

-Formulärbyggare

-Processbyggare

-Ärendehanteringsportal

-Rapportmodul

-Integrationsmotor

Lösningen kan upphandlas via Unikoms nyligen upphandlade funktionsavtal med ATEA. 
Kostnaden för licensen är 145.000:- per år och kommun för alla självservicetjänster vi 
bygger och då ingår byggandet av drygt 10 e-tjänster samt integrationer med W3D3, 
Navet och E-legitimationslösning. För att kunna hantera framtida tjänster ordnas 
gemensamma utbildningar för c:a 30:000:- per kommun och då kan vi själva hantera hela 
systemmiljön. Utöver det tillkommer Unikoms kostnad för driften av lösningen på deras 
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servrar och denna vet vi inte ännu men vi kan ha samma installation för alla 3 kommuner.

 

Driftkostnader för PRIOS ligger idag på drygt 40 000 kr per år och avser i princip enbart 
politikerportalen där alla kan gå in och se på handlingarna. Meetings Plus ökar 
nuvarande  supportkostnad för W3D3 med c:a 30 000 per år vilket ger 10 000 över till 
självserviceplattformen. Tillkommer en licenskostnad (investeringskostnad) för produkten 
om c:a 150 000 kr som kan finansieras via ombudgetering från 9104, IT-infrastruktur, 
Lokaler. Ingen upphandling behövs utan det är en uppgradering av W3D3. För e-
tjänstedelen behöver en upphandling göras som vi samordnar med Hörby och Östra 
Göinge via Unikom. En gemensam lösning där vi kan hjälpa varandra är att föredra och 
även ur ett driftperspektiv är en sådan lösning bättre. Unikom kan sköta drift, underhåll 
och ge support till samtliga tre kommuner. Finansieringen förslås ske genom en årlig 
fördelning per sektor då alla kommer att ha ungefär lika stor nytta av de tjänster vi bygger.

 

Effekter:

Höörs kommun kommer kunna erbjuda e-tjänster.

Enklare hantering av publicering av handlingar till nämnder och ut till allmänheten. Idag 
sker all publicering på hemsidan manuellt vilket är mycket tidskrävande. Det kommer inte 
längre vara någon fördröjning innan allmänheten får tillgång till kallelser och protokoll. 
Allmänheten kommer kunna prenumerera på protokoll m.m. Det kommer bli bättre 
möjligheter för förtroendevalda att anteckna och kommunicera elektroniskt.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse20161209.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §386).doc

_____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/826

§ 193 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa 
samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och 
särskilt boende och att detta lämnas som förslag till kommunfullmäktige att fastställa.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften.

Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Yrkanden
Ordföranden föreslår, efter konsultation med kommunens jurist, att nämnden antar 
förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid bräkning av avgifter 
för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas 
som förslag till kommunfullmäktige att fastställa.

Beslutsordning
Ordförandens förslag läggs fram för beslut. Ordföranden konstaterar att nämnden 
beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

_____
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SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. 
Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.
Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få 
uppgifter om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress. 

I Höörs kommun finns två församlingar, Höör och Ringsjö, med olika avgiftssatser. Höörs 
församling har 1,48% och Ringsjö församling har 1,51%. På inkomstförfrågan ställs 
frågan om medborgaren är medlem i någon trossamfund och om frågan besvaras med ja 
görs beräkningen utifrån församlingstillhörighet oavsett vilket trossamfund personen 
tillhör. Från 2017-01-01 kommer detta inte längre att vara möjligt. För att kunna beräkna 
en kyrkoavgift vid den preliminära skatteberäkning som görs i Procapita som underlag för 
avgiftsbeslut krävs ett beslut om vilken avgiftssats som ska gälla för medborgare i Höörs 
kommun.

Vid en omvärldsbevakning framgår följande:

Hörby: På inkomstblanketten finns ”Avgift till svenska kyrkan eller annat trossamfund vid 
annat samfund ange procentsats av förvärvsinkomst”, som ska besvaras med ja samt 
procentsats, avgiften ingår i beräkningen eller nej, avgiften ingår inte i beräkningen.

Klippan: Avgiften till de samfund som idag har rätt att ta ut medlemsavgift via skattsedeln 
hanteras som en skatt och ingår i beräkningen. Den som inte tillhör något av de 
samfunden har möjlighet att uppge det på inkomstförfrågan och avgiften kommer då inte 
ingå i beräkningen.

Kristianstad: Vid medlemskap i annat samfund än svenska kyrkan ska procentsats 
anges på inkomstförfrågan.

Hässleholm: Tar hänsyn till kyrkoavgiften i beräkningen, men ställer inga frågor om det 
på inkomstförfrågan.

Perstorp: Har en rad i avgiftsbeslutet som heter avgift till trossamfund för ifyllnad.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Socialnämnden

I samband med dessa förändringar, som är ett led i att Sverige inte längre har en 
statskyrka, finns det anledning att se över hela systemet med avgifter till trossamfund 
som underlag vid avgiftsbeslut.

Sverige är idag ett samhälle med många trosinriktningar, men också med många 
människor som inte är medlemmar i något religiöst samfund. Det kan därför anses rimligt 
att ifrågasätta om en medlemsavgift till ett religiöst samfund ska ligga till grund vid 
avgiftsberäkning och därmed avgifter för insatser i ordinärt eller särskilt boende. Vid 
dessa inkomstberäkningar tas inte hänsyn till några andra medlemsavgifter.

Ett beslut avseende avgiftsberäkningen från 2017 krävs och det finns flera alternativ.

1. Ett alternativ är att Höörs kommun även fortsättningsvis ska ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt 
eller särskilt boende. Om så är fallet måste beslut fattas om hur detta ska göras. 

 Alla medborgare, som är medlemmar i ett trossamfund, beräknas på 
samma sätt – 1,48%, 1,51% alternativt 1 % (som de flesta samfund har) 
eller någon annan  lämplig procentsats.

 De som är medlemmar i ett trossamfund deklarerar detta och aktuell 
procentsats i inkomstdeklarationen.

2. Ett annat alternativ är att Höörs kommun inte tar hänsyn till medlemsavgifter i 
religiösa samfund utan ser dessa medlemskap på samma sätt som i andra 
föreningar. För en medborgare med låg inkomst ökar då avgiftsutrymmet, och 
därmed avgiften, med i storleksordningen 104 kr per månad. För en medborgare 
med hög inkomst ökar avgiftsutrymmet med i storleksordningen 160 kr per 
månad, medan avgiften inte påverkas eftersom avgiftstaket redan är nått. 

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/626

§ 11 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende antas.

Kommunstyrelsen beslutar:

Socialnämnden uppdras att utreda hur stora intäktsökningar som ändringen medför och 
hur dessa kan fördelas så att det inte blir någon höjning av taxan.

 

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Socialnämnden beslutade 2016-11-24, § 193, att anta förslaget att inte ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas som förslag till 
kommunfullmäktige att fastställa.

Biträdande socialchef exemplifierade uträkningar i exempel 1 respektive exempel 2 vid 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-19.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att socialnämnden uppdras att utreda hur stora 
intäktsökningar som ändringen medför och hur dessa kan fördelas så att det inte blir 
någon höjning av taxan.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ett tilläggsförslag från Fredrik Hanell (MP).

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls 
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Justerande Utdragsbestyrkande

och finner att förslaget bifalls.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag bifalls och 
finner att förslaget bifalls.

Beslutsunderlag
<!-- 8. File -->1. Kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
2. 2016-11-24 SN §193 underlag avgift.doc
3. DOC161209.pdf (Komplettering av beskrivning av uträkning -Kyrkoavgift)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §383).doc
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut
Komplettering

Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting

Ellinor Englund, jurist på SKL, gör bedömningen att kommunen även fortsättningsvis är tvungen 
att ta hänsyn till kyrkoavgiften. Denna bedömning grundar hon på en dom från 2004 
(Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2449-03), prövningstillstånd beviljades inte till högre instans. I 
domen utgår man ifrån att Socialtjänstlagen 8 kap 4 § hänvisar till en paragraf i 
Socialförsäkringsbalken, där hänsyn tas till kyrkoavgiften. Socialtjänstlagen har inte ändrats på 
den punkten. 

Omvärldsbevakning

Frågan om hur kyrkoavgift hanteras vid avgiftsberäkning i Skånes övriga kommuner har 
ställts till samtliga. 

I Skurups riktlinjer står följande: ”Kyrkoavgiften skall inte räknas av från inkomsterna utan 
betraktas som vilken annan medlemsavgift som helst och anses då vara en utgift som 
ligger inom posten ”fritid” i förbehållsbeloppet.”

Bjuv uppger följande: ”Vi har tidigare år tagit hänsyn till kyrkoavgiften men from 170101 
så har Kommunfullmäktige beslutat om ett generellt ”schablonavdrag föreningsavgift” 
istället på 1 % för alla vårdtagare, inte enbart de som är med i ngt kyrkosamfund.”

Tomelilla uppger: ”Vi tar inte hänsyn till kyrkoavgiften eftersom vi anser att det är en 
frivillig avgift jämförbar med en avgift man betalar till en förening man valt att gå med i.”

Åstorp tar inte hänsyn till kyrkoavgiften vid avgiftsberäkning.

Ystads kommun kommer att ta hänsyn till kyrkoavgiften i avgiftsunderlaget för 
beräkning av avgiften. Beräkningen kommer att göras på den högsta avgiftssatsen och 
kommer att gälla alla oavsett om man betalar kyrkoavgift eller ej, detta för att 
underlätta administrationen.

Kävlinge hänvisar till tidigare nämnt rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift. 

Övriga kommuner har inte svarat eller räknar av kyrkoavgiften från inkomsterna.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Beräkning av ekonomiska konsekvenser för den enskilde 

En genomsnittlig beräkning av antalet personer som kan komma att beröras om 
kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna kan endast göras genom att studera 
avgiftshanteringen för 2016 eftersom vi inte kan förutsäga vilka inkomster de personer har, 
som beviljas bistånd i form av insatser i ordinärt eller särskilt boende under 2017.

De personer med lägst inkomster betalar ingen avgift alls och de med höga inkomster bara 
maximalt den maxtaxa som fastställts av staten. Ingen av dessa grupper berörs om 
kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna. De personer som berörs är de som 
befinner sig i mellanskiktet och är medlemmar i ett trossamfund. 

I december 2016 hade 462 personer insatser i ordinärt eller särskilt boende. Av dessa 
påverkas 420 personer inte alls om kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna; 380 
av dem för att de redan betalar maxavgift, 23 personer för att de ej betalar någon avgift alls 
och 17 personer för att de inte är medlemmar i något samfund. 

Maxtaxa
Betalar 0 kr
Ej medlemmar i samfund
Berörs vid förändring

Totalt 42 personer kommer att få en högre avgift
(lila tårtbit)

Av totalt 462 personer kommer 42 personer att få en högre avgift om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna. Avgiftsökningen varierar mellan 16 och 152 kr per 
månad. För social sektors del skulle det innebära ett tillskott på 2 566 kr per månad, alltså 
30 792 kr per år.
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För att göra en bedömning av total påverkan på kostnaderna för varje person är det rimligt 
att också ta med de förändringar av pensionsbelopp, skatt och bostadsbidrag som beslutats 
och börja gälla 2017. 

Ett exempel:

Ellen hade pension på 10 011 kr brutto i pension 2016 och 5 000 kr i hyra. 

2017 ökar pensionen med 1,4 %, till 10 211 kr, och skatten minskar från 1 474 till 1 429 kr. 
Bostadstilläggen höjs med 2 %, i Ellens fall med 100 kr per månad. Kyrkoavgiften är 118 kr.

2017 Resultat i plånboken
Höjd pension Plus 140 kr
Lägre skatt Plus 45 kr
Höjt bostadsbidrag Plus 100 kr
Höjt avgiftsutrymme till följd av 
att kyrkoavgiften ej räknas av

Minus 50 kr

Totalt i plånboken Plus 235 kr per månad

Även om kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna vid beräkning av avgiftsutrymmet 
får Ellen mer pengar i plånboken än 2016.

Förslag på hur förändringen ska undvika förhöjda avgifter

När det gäller uppdraget att komma med ett förslag hur de ökade inkomsterna kan fördelas 
så att ändringen inte resulterar i en avgiftshöjning är det omöjligt att göra detta utan att 
förändra hela avgiftssystemet. Även om avgiftssystemet förändras går det inte att i detta 
kompensera varje enskild person med den summa som förloras om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna. 

Höör den 11 januari 2017

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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Äldreomsorg och sjukvård 1999-12-22
Boel Callermo

Äldreomsorg
Omsorgs- och handikappfrågor
Kommunstyrelsen
Kommunens kontaktperson i avgiftsfrågor

Begravningsavgift och medlemsavgift till Svenska
Kyrkan vid beräkning av avgifter för vård och omsorg
Den 1 januari 2000 lämnar Svenska Kyrkan den offentliga sektorn och dess rätt att ta
ut församlingsskatt upphör. Skatten ersätts med en obligatorisk begravningsavgift och
en frivillig medlemsavgift till Svenska Kyrkan. Reformen reser frågeställningar kring
hur begravningsavgift och medlemsavgift skall behandlas vid beräkning av avgifter
för vård och omsorg.

Begravningsavgift

Svenska Kyrkan kommer att ha kvar huvudmannaskapet för den övervägande delen
av begravningsverksamheten. Den del av församlingsskatten som har finansierat
begravningsverksamheten omformas till en begravningsavgift som skall tillfalla
huvudmannen. Alla som är folkbokförda i Sverige är betalningsskyldiga. Avgiften
skall vara inkomstrelaterad och fastställas av huvudmannen på grundval av en
särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.
Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. För
den som tillhör Svenska Kyrkan ingår begravningsavgiften som en del av
kyrkoavgiften.

Medlemsavgift

Personer som väljer att vara medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en frivillig
kyrkoavgift som tas ut med en viss procentsats av den kommunalt beskattningsbara
inkomsten. Avgiften tas in med statens hjälp och skall i hanteringshänseende
behandlas som en skatt. Staten kan också hjälpa till att uppbära medlemsavgifter åt
andra trossamfund än Svenska Kyrkan.
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Begravningsavgift och medlemsavgift vid beräkning av avgifter för vård
och omsorg

Det är kommunernas uppgift att avgöra vilka inkomster och utgifter som skall
påverka avgiftsunderlaget. Från rättslig synpunkt måste fullmäktige genom
taxebestämmelser eller annat beslut fastställa grunderna för det ekonomiska underlag
som skall användas vid den individuella avgiftssättningen. Detta principiella
ställningstagande får inte läggas över på en nämnd eller enskilda tjänstemän. Således
måste fullmäktige ta ställning till hur begravningsavgift och medlemsavgift till
trossamfund skall behandlas vid avgiftsberäkning.

Begravningsavgiften är obligatorisk och skall i likhet med vad som gäller för skatter
läggas in i kommunens avgiftsberäkning

Avseende den frivilliga medlemsavgiften går det inte att i kommunala avgifts-
sammanhang särbehandla medlemmar i Svenska Kyrkan i förhållande till
medlemmar i andra trossamfund. Om kommunallagens likställighetsprincip skall
kunna upprätthållas måste den kommun som väljer att beakta medlemsavgiften till
Svenska Kyrkan vid beräkningen av avgifter enligt 35 § andra stycket
Socialtjänstlagen, också beakta avgifter till andra trossamfund. Med andra ord:
antingen beaktas alla trossamfunds medlemsavgifter eller så beaktas inga.

Vad gäller förbehållsbeloppet kan det naturligtvis individualiseras med hänsyn till
förekomsten av en religiös medlemsavgift. Om sådana hänsyn tas gäller även i detta
sammanhang att skillnad inte får göras mellan medlemmar i Svenska Kyrkan och
medlemmar i andra trossamfund.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Boel Callermo, förbunds-
sekreterare 08-772 43 27, Leif Petersén, förbundsjurist 08-772 44 33 och Jonas
Reinholdsson, förbundsjurist 08- 772 44 29. E-mailadress är
fornamn.efternamn@svekom.se

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Äldreomsorg och sjukvård

Ulla Åhs
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Utgången i målet är en direkt följd av att 8 kap. 4 § socialtjänstlagen innehåller 
en författningsmässig låsning för kommunerna som är mycket stor i fråga om 
beräkning av avgiftsunderlaget. Genom att lagstiftaren hänvisar till reglerna 
om inkomstberäkning i lagen om bostadstillägg till pensionärer blir konse-
kvensen att kyrkoavgiften automatiskt skall avräknas från den enskildes in-
komst när avgiftsunderlaget bestäms. I den mån som staten också hjälper andra 
registrerade trossamfund än Svenska kyrkan att uppbära medlemsavgifter skall 
kommunens beräkning av avgiftsunderlaget ta motsvarande hänsyn i dessa 
fall. 

Avgift till andra trossamfund 
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SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. 
Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.
Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få 
uppgifter om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress. 

I Höörs kommun finns två församlingar, Höör och Ringsjö, med olika avgiftssatser. Höörs 
församling har 1,48% och Ringsjö församling har 1,51%. På inkomstförfrågan ställs 
frågan om medborgaren är medlem i någon trossamfund och om frågan besvaras med ja 
görs beräkningen utifrån församlingstillhörighet oavsett vilket trossamfund personen 
tillhör. Från 2017-01-01 kommer detta inte längre att vara möjligt. För att kunna beräkna 
en kyrkoavgift vid den preliminära skatteberäkning som görs i Procapita som underlag för 
avgiftsbeslut krävs ett beslut om vilken avgiftssats som ska gälla för medborgare i Höörs 
kommun.

Vid en omvärldsbevakning framgår följande:

Hörby: På inkomstblanketten finns ”Avgift till svenska kyrkan eller annat trossamfund vid 
annat samfund ange procentsats av förvärvsinkomst”, som ska besvaras med ja samt 
procentsats, avgiften ingår i beräkningen eller nej, avgiften ingår inte i beräkningen.

Klippan: Avgiften till de samfund som idag har rätt att ta ut medlemsavgift via skattsedeln 
hanteras som en skatt och ingår i beräkningen. Den som inte tillhör något av de 
samfunden har möjlighet att uppge det på inkomstförfrågan och avgiften kommer då inte 
ingå i beräkningen.

Kristianstad: Vid medlemskap i annat samfund än svenska kyrkan ska procentsats 
anges på inkomstförfrågan.

Hässleholm: Tar hänsyn till kyrkoavgiften i beräkningen, men ställer inga frågor om det 
på inkomstförfrågan.

Perstorp: Har en rad i avgiftsbeslutet som heter avgift till trossamfund för ifyllnad.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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I samband med dessa förändringar, som är ett led i att Sverige inte längre har en 
statskyrka, finns det anledning att se över hela systemet med avgifter till trossamfund 
som underlag vid avgiftsbeslut.

Sverige är idag ett samhälle med många trosinriktningar, men också med många 
människor som inte är medlemmar i något religiöst samfund. Det kan därför anses rimligt 
att ifrågasätta om en medlemsavgift till ett religiöst samfund ska ligga till grund vid 
avgiftsberäkning och därmed avgifter för insatser i ordinärt eller särskilt boende. Vid 
dessa inkomstberäkningar tas inte hänsyn till några andra medlemsavgifter.

Ett beslut avseende avgiftsberäkningen från 2017 krävs och det finns flera alternativ.

1. Ett alternativ är att Höörs kommun även fortsättningsvis ska ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt 
eller särskilt boende. Om så är fallet måste beslut fattas om hur detta ska göras. 

 Alla medborgare, som är medlemmar i ett trossamfund, beräknas på 
samma sätt – 1,48%, 1,51% alternativt 1 % (som de flesta samfund har) 
eller någon annan  lämplig procentsats.

 De som är medlemmar i ett trossamfund deklarerar detta och aktuell 
procentsats i inkomstdeklarationen.

2. Ett annat alternativ är att Höörs kommun inte tar hänsyn till medlemsavgifter i 
religiösa samfund utan ser dessa medlemskap på samma sätt som i andra 
föreningar. För en medborgare med låg inkomst ökar då avgiftsutrymmet, och 
därmed avgiften, med i storleksordningen 104 kr per månad. För en medborgare 
med hög inkomst ökar avgiftsutrymmet med i storleksordningen 160 kr per 
månad, medan avgiften inte påverkas eftersom avgiftstaket redan är nått. 

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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Redovisning av partistödets användning 2015 
och utbetalning av partistöd för 2017 – Svar på 
återremiss från kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Önskar kommunfullmäktige att besluta att betala ut partistöd med bortseende av 
Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun föreslår jag kommunfullmäktige 
besluta:

1) Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att 
fördelas enligt följande:

a) Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

a) Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

b) Sverigedemokraterna – 73 472 kr

c) Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr

d) Centerpartiet – 43 232 kr

e) Liberalerna – 43 232kr

f) Vänsterpartiet – 37 184 kr

g) Kristdemokraterna – 31 136 kr

2) Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Önskar kommunfullmäktige att besluta att betala ut partistöd endast om 
förutsättningarna i Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun uppfyllts 
föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

1) Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 37 184 kr till Vänsterpartiet.

2) Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunfullmäktige
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till förvaltningen för att komplettera ärendet 
med följande motivering: Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det 
ska framgå vilket datum respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta 
ställning till om handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” 
och om mottagaren är en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
redovisningen av partistödet uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och 
”Regler för kommunalt partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
granskningsintyget uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler 
för kommunalt partistöd”. Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken 
förväntade och utlovade beredningen av ärendet inom kommunkansliet.  

Med anledning av återremissen har jag gjort en fylligare beskrivning över vad syftet är 
med bestämmelserna om redovisning av partistödet och i relevanta delar hänvisat till 
lagtext i kommunallagen (KL), förarbeten, Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
14:12 (SKL:s cirkulär) och Informationsdatabasen JP Infonets lagkommentar (JP Infonet). 
Till den delen som återremissens motivering är överensstämmande med syftena bakom 
KL:s regler så har de besvarats i tjänsteskrivelsen. De avsnitt som är kursiverade är de 
avsnitt där jag gör tolkningar av hur de faktiska omständigheterna stämmer överens med 
gällande rätt och Regler för kommunalt partistöd i Höör samt i övrigt gör bedömningar. 
Jag har i tidigare tjänsteskrivelse redogjort för hur partistödet beräknats och hänvisar i de 
delarna till tidigare tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnat 
redovisning för partistödets användning och granskningsintyg eller lämnat dessa efter den 
30 juni 2016. Kommunfullmäktige får även besluta att partistöd ska betalas ut även om 
dessa krav inte är uppfyllda, detta strider inte mot KL. Partistöd får bara betalas ut till en 
juridisk person. Kommunfullmäktige får men måste inte betala ut partistöd till samtliga 
partier. Vänsterpartiet uppfyller samtliga formella krav enligt både KL och Regler för 
kommunalt partistöd i Höörs kommun övriga partier gör inte det.

Översikt över hur kraven uppfyllts:

Miljöpartiet de gröna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Kristdemokraterna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Centerpartiets kommunkrets i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.
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Moderaterna i Höörs kommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Vänsterpartiet Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat redovisning 
i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakraven enlig KL och Regler för kommunalt 
partistöd i Höörs kommun är uppfyllda.

Höörs Arbetarekommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt men 
inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Folkpartiet Liberalerna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Sverigedemokraterna Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Regler om kommunalt partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Stödet ska 
användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det 
s.k. partistödet är alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. Med andra ord är stödet ett (frivilligt) allmänt samhälleligt stöd för 
att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen 
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin (prop. 1991/92:66 
s. 8, 2 kap. 9 § 1 st. KL).

Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som fått stöd ska redovisa att 
stödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin 
(2 kap. 10 § 1 st. KL). Fullmäktige får bestämma att partistöd inte ska betalas ut om inte 
redovisning och granskningsintyg lämnas i tid (2 kap. 11 § 3 st. KL). Höörs kommun har 
bestämt att en mottagare av partistöd årligen, senast 30 juni året efter räkenskapsårets 
utgång, ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att 
stärka mottagarens ställning i den kommunala demokratin. Till denna redovisning ska 
fogas ett granskningsintyg (se Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun 4 §). 
Några närmare krav på hur redovisningen eller granskningsintyget ska se ut och vilken 
information den ska innehålla har inte fastställts.

Av SKL:s cirkulär framgår att reglerna syftar till att göra beslutsfattandet och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att 
handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning 
av hur ett enskilt parti har använt sitt partistöd. Det är partierna själva som väljer hur de 
redovisar hur stödet använts.  Partierna utser själva en särskild granskare som ska 
granska partiets redovisning av partistödets användning och denne granskare ska årligen 
lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild 
av hur partistödet har använts (SKL:s cirkulär s. 1 och 3).
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Partierna har varit osäkra på vad som gäller för redovisningen

Det har kommit till förvaltningens kännedom att det i samband med att kommunstyrelsen 
beredde Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun diskuterades att det skulle tas 
fram närmare instruktioner till partierna så att de får hjälp med att redovisa på ett tydligt 
och enhetligt sätt och samtidigt uppfylla kraven i KL och i Regler för kommunalt partistöd i 
Höörs kommun. Detta framgår dock inte av protokollet eller handlingarna i ärendet. 
Därefter har personalförändringar orsakat att den muntliga uppdraget inte verkställts och 
att informationen gått förlorad. Förvaltningen har nu fått ett formellt uppdrag att utforma 
ett stöd och kommunkansliet håller på att utforma en blankett för redovisningen och 
granskningsintyget vilket kommer upp för godkännande till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2017.

Det har således inte utformats något stöd för partierna för hur de ska redovisa 
partistödets användning och hur granskning ska ske och intygas. Det har visat sig att 
partierna därför varit osäkra på när och hur redovisning skulle ske. Det har även funnits 
osäkerhet kring vem som skulle utföra granskningen av redovisningen. Flertalet partier 
har haft uppfattningen att det är kommunens tjänstemän som ska granska redovisningen 
och vid granskningen pröva om partistödet använts på ett sätt som stärker partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Så är inte fallet då det är partierna själva som 
bestämmer hur de ska redovisa hur partistödet använts samt själva utse en granskare 
som intygar att redovisningen stämmer.

Vilka formella krav finns?

Tjänstemännens granskning, som ingår i ett led av ärendets beredning, ska begränsas till 
formaliakraven som är följande:

1. Partiet är en juridisk person 

Partistöd bara får ges till ett parti som är en juridisk person, 2 kap. 9 § 4 st. KL. 

Av JP Infonet framgår följande: ”Enligt fjärde stycket kan ett beslut om partistöd bara avse 
ett parti som är att betrakta som en juridisk person. Detta uttryckliga krav fördes in i 
lagstiftningen 2014 men avser ingen förändring mot vad som gällde tidigare (min 
understrykning).

Med politiskt parti menas enligt vedertagen praxis varje politisk sammanslutning eller 
grupp av väljare som uppträder i val under en särskild partibeteckning. För att ett parti 
ska kunna uppbära bidrag måste det emellertid vara en juridisk person, det vill säga 
partiet måste kunna förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Det är enligt fast 
rättspraxis fallet om den politiska sammanslutningen eller väljargruppen antagit stadgar 
och valt en styrelse (min understrykning). 

Om två eller flera partier samverkar vid ett val genom att använda gemensam 
partibeteckning utan att skapa en juridisk person för denna samverkan, måste beslutet 
om partistöd avse de samverkande partierna var för sig.” 

Av SKL:s cirkulär framgår (s. 1 st. 2) att det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening, men det finns således inte stöd för detta i förarbeten och rättspraxis.
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Jag har här vid ärendets tidigare beredning konstaterat att samtliga nu aktuella partier 
tidigare fått partistöd i Höörs kommun och det har inte påståtts att partierna inte är 
juridiska personer. Frågan har därför inte utretts särskilt. Vid utformningen av blanketten 
för redovisningen av partistödet kommer emellertid frågan beaktas.

2. Partiet ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Förvaltningen ska inte pröva om redovisningarna i sig visar att partistödet har använts för 
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Varje parti är fritt att själv 
bestämma hur redovisning ska ske. Det finns inte krav på att redovisningen måste 
innehålla en sifferredovisning.

3. Redovisningen ska lämnats in senast den 30 juni 2016 (redovisningen för 
2015 lämnas senast 30 juni 2016 osv.).

4. Partiet ska till redovisningen foga ett granskningsintyg.

Begreppet granskningsintyg är inte definierat i KL eller i Regler för kommunalt partistöd i 
Höör. Av KL framgår att en av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Jag kommer därför 
endast konstatera om det finns något yttrande som kan tolkas så som att en granskare 
uttalat sig om partistödets användning.

Har partierna uppfyllt formaliakraven enligt KL och Regler för kommunalt partistöd i 
Höörs kommun?

1. Är partierna juridiska personer (KL)?

Ja, samtliga partier är juridiska personer.

Jag anser inte att det finns anledning att ifrågasätta partiernas utsagor genom att 
exempelvis begära in stadgar från partierna utan lämnade uppgifter godtas utan vidare 
utredning. Förvaltningslagens krav på en effektiv handläggning gör att en tjänsteman inte 
ska utreda om det inte finns något skäl att misstänka att uppgifterna är felaktiga.

2. Har partierna lämnat en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin (Regler 
för kommunalt partistöd i Höör)?

Ja, samtliga partier har lämnat in en skriftlig redovisning. 

3. Har redovisningarna lämnats in senast den 30 juni 2016 (Regler för 
kommunalt partistöd i Höör)?

a. Miljöpartiet de gröna i Höör

Revisionsberättelse ankomststämplad 2016-06-27.

Redovisning av partistöd ankomststämplad 2016-10-13.

Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016. Då ett parti har rätt att 
själv bestämma hur redovisning av partistödet ska ske och revisionsberättelsen 
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har lämnats in som underlag för partistödet ska berättelsen godtas som 
Miljöpartisets redovisning av partistödet. Att partiet därefter kommit in med ett 
förtydligande ändrar inte min bedömning.

b. Kristdemokraterna i Höör

Verksamhetsberättelse ankomststämplad 2016-08-24.

Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016.

c. Centerpartiets kommunkrets i Höör

Resultaträkning och kopia av den löpande bokföringen ankomststämplade 2016-
08-22.

Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016.

d. Moderaterna i Höörs kommun

Redovisning av erhållet partistöd och granskningsintyg ankomststämplade 2016-
07-04.

Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016. Här uppkommer 
fråga om handlingarna kan ha lämnats in tidigare, t.ex. lämnats i en brevlåda som 
öppnats först senare. Kommunhusets brevlåda töms varje arbetsdag. Den 30 juni 
var en torsdag och den 4 juli en måndag. Ett brev som lagts på kommunens 
brevlåda den 30 juni kl. 24:00 skulle vanligtvis stämplats med ankomstdatum den 
1 juli 2016 men inte den 4 juli 2017. Har redovisningen skickats via post står 
avsändaren risken för försändelsen.

e. Vänsterpartiet Höör

Redovisning av partistödet ankomststämplad 2016-02-01.

Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016.

f. Höörs Arbetarekommun

Redovisning av erhållet partistöd ankomststämplad 2016-07-04.

Nej, redovisningen har inte kommit in senast den 30 juni 2016. Här uppkommer fråga 
om handlingarna kan ha lämnats in tidigare, t.ex. lämnats i en brevlåda som öppnats 
först senare. Kommunhusets brevlåda töms varje arbetsdag. Den 30 juni var en 
torsdag och den 4 juli en måndag. Ett brev som lagts på kommunens brevlåda den 30 
juni kl. 24:00 skulle vanligtvis stämplats med ankomstdatum den 1 juli 2016 men inte 
den 4 juli 2017. Har redovisningen skickats via post står avsändaren risken för 
försändelsen.

g. Folkpartiet Liberalerna i Höör

Ekonomisk årsredovisning ankomststämplad 2016-03-11.

Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016.
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h. Sverigedemokraterna Höör

Revisionsberättelse, ekonomisk berättelse, kassarapport, resultaträkning samt utdrag 
från konto i Handelsbanken ankomststämplade 2016-02-16.

Ja, redovisningen har kommit in senast den 30 juni 2016.

4. Har partierna till redovisningen fogat ett granskningsintyg?

a. Miljöpartiet de gröna i Höör

Nej, granskningsintyg saknas.

a. Kristdemokraterna i Höör

Nej, granskningsintyg saknas.

b. Centerpartiets kommunkrets i Höör

Ja, granskningsintyg har lämnats.

I inlämnad resultaträkning för 2015 har Ola Kollén intygat att det kommunala 
partistödet används i enlighet med vad som redovisas i resultaträkningen och 
bokföringen. Jag konstaterar att det finns ett yttrande som kan tolkas så som att 
en granskare uttalat sig om partistödets användning.

c. Moderaterna i Höörs kommun

Ja, granskningsintyg har lämnats.

d. Vänsterpartiet Höör

Ja, granskningsintyg har lämnats.

I inlämnad redovisning av partistödets användning har Mikael Persson intygat att 
ovanstående redovisning stämmer. Jag konstaterar att det finns ett yttrande som 
kan tolkas så som att en granskare uttalat sig om partistödets användning.

e. Höörs Arbetarekommun

Ja, granskningsintyg har lämnats.

I inlämnad redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun vad gäller 
utåtriktad verksamhet och intern utbildning av förtroendevalda har Thomas Hult, 
Lars Skogshus och Suad Korlat uttalat att utdrag ur Höörs Arbetarekommuns 
bokföring 2015 vidimeras av revisorerna. Jag konstaterar att det finns ett yttrande 
som kan tolkas så som att en granskare uttalat sig om partistödets användning.

f. Folkpartiet Liberalerna i Höör

Nej, granskningsintyg saknas.

g. Sverigedemokraterna Höör

Nej, granskningsintyg saknas.
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Får eller ska kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd?

KL ger kommunfullmäktige möjlighet (kompetens) att betala ut partistöd. Ett krav som 
anges i lagstiftningen är dock att partiet ska vara en juridisk person. Lagen ger även 
möjlighet att på olika sätt införa begränsningar, dessa är dock inte tvingande. Istället 
framgår det direkt i 2 kap. 11 § KL att kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska 
betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång.

Min bedömning är att det inte strider mot KL om kommunfullmäktige beslutar att betala ut 
partistöd trots att redovisning eller granskningsrapport inte lämnats eller inte lämnats 
senast den 30 juni 2017 (klargörande rättspraxis saknas dock). Det är således ett rent 
politiskt beslut att fatta. Naturligtvis kommer ett sådant beslut strida mot Regler för 
kommunalt partistöd i Höörs kommun men dessa regler har beslutats av 
kommunfullmäktige som således (enligt min bedömning) har kompetens att fatta beslut 
som strider mot dessa regler. Samtliga partier har på olika sätt redovisat partistödets 
användning och i flera fall redovisat mycket mer än så. Partierna har därigenom visat en 
vilja att följa lagstiftningens intentioner att öka öppenheten kring hur partierna använder 
partistödet i det lokala arbetet.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Cirkulär 14:12 från SKL. (Cirkuläret beskriver de nya reglerna för kommunalt 

partistöd och vilka bestämmelser som en enskild kommun kan komplettera 
kommunallagen med).

2. Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

3. Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF § 160) 

4. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.doc 

5. Samtliga inkomna redovisningar och granskningsintyg.



 



Regler för kommunalt partistöd
11 januari 2016

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunkansliet

Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun, antagna av kommun-
fullmäktige den 17 december 2014, § 92, reviderade av 
kommunfullmäktige den 27 januari 2016 § 12.

I kommunallagen (1991:900), fortsättningsvis förkortad KL, finns grundläggande 
bestämmelser om kommunalt partistöd. I Höörs kommun ska därutöver följande 
gälla.

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Höörs kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket KL.

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 

 ett grundstöd, som uppgår till 56 % av utbetalningsårets prisbasbelopp per parti 
och år samt 

 ett mandatstöd, som uppgår till 13,5 % av utbetalningsårets prisbasbelopp per 
mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen, senast sex (6) månader efter kommunens 
räkenskapsårs utgång, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket KL. Till redovisning-
en ska fogas ett granskningsintyg.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte 
lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige.
__________
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2015

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Dnr KSF 2016/48

§ 160 Utbetalning av partistöd för 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för 
mandatperioden.

Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första 
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats 
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Av kommunallagen framgår att 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. Granskarens rapport över granskningen 
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen 
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1 
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det 
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det 
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande 
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.

Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser 
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har 
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i 
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti 
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i 
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per 
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8 
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas så som föreslås i förslag till beslut.  För 
närmare information om hur uträkningen skett se tjänsteskrivelsen.
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Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Johan Svahnberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet så att 
kanslichefen kompletterar ärendet enligt följande:

Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det ska framgå vilket datum 
respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta ställning till om 
handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” och om mottagaren är 
en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om redovisningen av partistödet 
uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler för kommunalt 
partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om granskningsintyget uppfyller 
intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler för kommunalt partistöd”. 
Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken förväntade och utlovade 
beredningen av ärendet inom kommunkansliet.

Stefan Lismmark (S) föreslår att beslut ska fattas idag.

 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande och ett yrkande att ärendet 
ska beslutas idag.

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas idag och finner att ärendet ska återremitteras.

Omröstning begärs. Ordföranden konstaterar att det för sk. minoritetsåterremiss krävs att 
minst 1/3 av ledamöterna bifaller återremissyrkandet, dvs. minst 40/3 avrundat uppåt = 14 
st.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:

JA - bifall till Johan Svahnbergs (M) återremissyrkande.

NEJ - bifall till Stefan Lissmarks (S) yrkande att beslut ska fattas idag.

Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 14 ledamöter röstar JA och 26 
ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet.

Följande ledamöter röstar JA: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström 
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth 
(M), Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof 
Andersson (C), Ola Kollén (C), Arne Gustavsson (C) och Anders Netterheim (M).

Följande ledamöter röstar NEJ: Brita Edholm (L), Jonas Lundgren (L), Birgitta Krüger (L), 
Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), 
Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), 
Thomas Hulth (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren 
(S), Jill Andersson (S), Olof Asserfors (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria 
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Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP), Olle Krabbe (V), Agne 
Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S). 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx<!-- 9. # -->
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc
3. Regler för kommunalt partistöd rev 2016-01-27.docx
4. Redovisning av partistödets användning, vänsterpartiet.pdf
5. Redovisning av partistödets användning, Sverigedemokraterna.pdf
6. <!-- 8. File -->Redovisning av partistödets användning, Liberalerna Höör.pdf
7. Redovisning av partistödets användning, Moderaterna i Höörs kommun.pdf
8. Redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun.pdf
9. Utdrag ur huvudboken Centerpartiet 2015.pdf
10. Resultaträkning för 2015, Centerpartiets kommunkrets i Höör.pdf
11. Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Höör 2015.pdf
12. Redovisning av partistöd - miljöpartiet de gröna  i Höör 2015.pdf
13. Revisionsberättelse MP.pdf

_____
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Redovisning av partistödets användning 2015

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1) Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att 
fördelas enligt följande:

a) Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

a) Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

b) Sverigedemokraterna – 73 472 kr

c) Miljöpartiet de gröna –  49 280 kr

d) Centerpartiet – 43 232 kr

e) Liberalerna – 43 232kr

f) Vänsterpartiet – 37 184 kr

g) Kristdemokraterna – 31 136 kr

2) Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för 
mandatperioden. 

Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första 
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats 
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Av kommunallagen framgår att 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 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunfullmäktige
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bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen 
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen 
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 
1 §) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det 
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det 
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande 
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen. 

Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser 
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har 
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i 
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti 
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i 
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per 
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8 
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas enligt följande:

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt (kr)

S 10 25 088 60 480 85 568
M 10 25 088 60 480 85 568
SD 8 25 088 48 384 73 472
MP 4 25 088 24 192 49 280
C 3 25 088 18 144 43 232
L 3 25 088 18 144 43 232
V 2 25 088 12 096 37 184
KD 1 25 088 6 048 31 136
Summa: 41 200 704 247 968 448 672

Förslag till beslutsmotivering
Partierna har använt partistödet för 2015 för lokal partiverksamhet vilket har intygats av 
särskild granskare.
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Dnr KSF 2016/48

§ 260 Utbetalning av partistöd för 2017

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att fördelas 
enligt följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

Sverigedemokraterna – 73 472 kr

Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr

Centerpartiet – 43 232 kr

Liberalerna – 43 232kr

Vänsterpartiet – 37 184 kr

Kristdemokraterna – 31 136 kr

Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutar:

Förvaltningen uppdras att ta fram blanketter och rutiner för hur partierna ska redovisa hur 
partistödet används.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för 
mandatperioden.

Nytt för detta år är att mottagare av partistöd årligen ska, lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första 
stycket KL. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats 
in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Av kommunallagen framgår att 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. Granskarens rapport över granskningen 
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas 
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ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen 
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1 
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det 
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det 
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande 
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.

Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser 
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har 
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i 
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti 
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i 
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är 25 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 
2017, 44 800 kr) och mandatstödet är 6 048 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2017) per 
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 448 672 kr ([25 088 * 8 
= 200 704] + [6048 * 41 = 247 968]) att fördelas så som föreslås i förslag till beslut.  För 
närmare information om hur uträkningen skett se tjänsteskrivelsen.

 

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Björn Andreasson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendet ska återremitteras så 
att ärendets samtliga handlingar kan bifogas ärendet.

Arne Gustavsson (MP) föreslår kommunstyrelsen besluta att besluta i ärendet idag.

Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram blanketter och rutiner för hur redovisningen ska ske.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om att återremittera ärendet och ett 
motförslag att ärendet ska beslutas idag.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas idag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
beslutas idag.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls och finner att så sker.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från Stefan Lissmark (S).

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget bifalls och finner att så sker.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §353).doc
_____
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Dnr KSF 2016/48

§ 16 Redovisning av partistödets användning 
2015 och utbetalning av partistöd för 2017

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Höörs kommun ska betala ut medel till partierna enligt framtaget förslag, dvs.

A.     Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att 
fördelas enligt följande:

a)     Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

a)     Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

b)     Sverigedemokraterna – 73 472 kr

c)     Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr

d)     Centerpartiet – 43 232 kr

e)     Liberalerna – 43 232kr

f)       Vänsterpartiet – 37 184 kr

g)     Kristdemokraterna – 31 136 kr

B. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

 

Kommunstyrelsen beslutar:

2. Kommunkansliet ska snarast ta fram tydliga anvisningar för 2017 och framöver.

3. Kommundirektören uppdras att anordna ett utbildningstillfälle i reglerna för hur 
partistödets användning kan redovisas för partierna under första kvartalet 2017.

Reservation mot beslutet
Moderaternas partigrupp reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till förvaltningen för att komplettera ärendet 
med följande motivering: Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det 
ska framgå vilket datum respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta 
ställning till om handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” 
och om mottagaren är en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
redovisningen av partistödet uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och 
”Regler för kommunalt partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
granskningsintyget uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler 
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för kommunalt partistöd”. Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken 
förväntade och utlovade beredningen av ärendet inom kommunkansliet.  

I en tjänsteskrivelse har kommunkansliet kommit fram till att kommunfullmäktige får 
besluta att partistöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnat redovisning för 
partistödets användning och granskningsintyg eller lämnat dessa efter den 30 juni 2016. 
Kommunfullmäktige får även besluta att partistöd ska betalas ut även om dessa krav inte 
är uppfyllda, detta strider inte mot KL. Partistöd får bara betalas ut till en juridisk person. 
Kommunfullmäktige får men måste inte betala ut partistöd till samtliga partier. 
Vänsterpartiet uppfyller samtliga formella krav enligt både KL och Regler för kommunalt 
partistöd i Höörs kommun övriga partier gör inte det.

Översikt över hur kraven uppfyllts:

Miljöpartiet de gröna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Kristdemokraterna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Centerpartiets kommunkrets i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Moderaterna i Höörs kommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Vänsterpartiet Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat redovisning 
i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakraven enlig KL och Regler för kommunalt 
partistöd i Höörs kommun är uppfyllda.

Höörs Arbetarekommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt men 
inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Folkpartiet Liberalerna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Sverigedemokraterna Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

I tjänsteskrivelsen finns en sammanställning över vilka dokument som lämnats in samt 
när de lämnats in, samtliga dokument finns med som beslutsunderlag.

Beskrivning av reglerna om kommunalt partistöd

Med anledning av återremissen har kommunkansliet gjort en fylligare beskrivning över 
vad syftet är med bestämmelserna om redovisning av partistödet och i relevanta delar 
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hänvisat till lagtext i kommunallagen (KL), förarbeten, Sveriges Kommuner och 
Landstings cirkulär 14:12 (SKL:s cirkulär) och Informationsdatabasen JP Infonets 
lagkommentar (JP Infonet), se tjänsteskrivelsen för utförligare beskrivning.

Regler om kommunalt partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Stödet ska 
användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det 
s.k. partistödet är alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. Med andra ord är stödet ett (frivilligt) allmänt samhälleligt stöd för 
att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen 
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin (prop. 1991/92:66 
s. 8, 2 kap. 9 § 1 st. KL).

Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som fått stöd ska redovisa att 
stödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin 
(2 kap. 10 § 1 st. KL). Fullmäktige får bestämma att partistöd inte ska betalas ut om inte 
redovisning och granskningsintyg lämnas i tid (2 kap. 11 § 3 st. KL). Höörs kommun har 
bestämt att en mottagare av partistöd årligen, senast 30 juni året efter räkenskapsårets 
utgång, ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att 
stärka mottagarens ställning i den kommunala demokratin. Till denna redovisning ska 
fogas ett granskningsintyg (se Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun 4 §). 
Några närmare krav på hur redovisningen eller granskningsintyget ska se ut och vilken 
information den ska innehålla har inte fastställts.

Av SKL:s cirkulär framgår att reglerna syftar till att göra beslutsfattandet och uppföljningen 
av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att handläggningen av det 
årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti 
har använt sitt partistöd. Det är partierna själva som väljer hur de redovisar hur stödet 
använts.  Partierna utser själva en särskild granskare som ska granska partiets 
redovisning av partistödets användning och denne granskare ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts (SKL:s cirkulär s. 1 och 3).

 

Partierna har varit osäkra på vad som gäller för redovisningen

Det har kommit till förvaltningens kännedom att det i samband med att kommunstyrelsen 
beredde Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun diskuterades att det skulle tas 
fram närmare instruktioner till partierna så att de får hjälp med att redovisa på ett tydligt 
och enhetligt sätt och samtidigt uppfylla kraven i KL och i Regler för kommunalt partistöd i 
Höörs kommun. Detta framgår dock inte av protokollet eller handlingarna i ärendet. 
Därefter har personalförändringar orsakat att den muntliga uppdraget inte verkställts och 
att informationen gått förlorad. Förvaltningen har nu fått ett formellt uppdrag att utforma 
ett stöd och kommunkansliet håller på att utforma en blankett för redovisningen och 
granskningsintyget vilket kommer upp för godkännande till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2017.

Det har således inte utformats något stöd för partierna för hur de ska redovisa 
partistödets användning och hur granskning ska ske och intygas. Det har visat sig att 
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partierna därför varit osäkra på när och hur redovisning skulle ske. Det har även funnits 
osäkerhet kring vem som skulle utföra granskningen av redovisningen. Flertalet partier 
har haft uppfattningen att det är kommunens tjänstemän som ska granska redovisningen 
och vid granskningen pröva om partistödet använts på ett sätt som stärker partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Så är inte fallet då det är partierna själva som 
bestämmer hur de ska redovisa hur partistödet använts samt själva utse en granskare 
som intygar att redovisningen stämmer.

 

Yrkanden
Camilla Källström (M) yrkar avslag på punkt 1 med undantag från partistödet till 
vänsterpartiet.

Annagreta Reinholdz (S), Fredrik Hanell (MP) och Erik Mårtensson (MP) ställer sig bakom 
liggande förslag. 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från förvaltningen och ett avslagsförslag 
från Camilla Källström (M).

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förvaltningens förslag bifalls eller avslås och 
finner att förvaltningens förslag bifalls.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseSvar på återremiss.docx
2. SKLcirkulärpartistöd.pdf
3. Regler för kommunalt partistöd rev 2016-01-27.docx
4. Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §160).doc
5. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx
6. Revisionsberättelse MP.pdf
7. Redovisning av partistöd - miljöpartiet de gröna i Höör 2015.pdf
8. Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Höör 2015.pdf
9. Utdrag ur huvudboken Centerpartiet 2015.pdf
10. Resultaträkning för 2015, Centerpartiets kommunkrets i Höör.pdf
11. Redovisning av partistödets användning, Moderaterna i Höörs kommun.pdf
12. Redovisning av partistödets användning, vänsterpartiet.pdf
13. Redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun.pdf
14. Redovisning av partistödets användning, Sverigedemokraterna.pdf
15. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc ( i detta beslut har 
förvaltningen getts i uppdrag att ta fram blanketter och rutiner för hur partierna ska 
redovisa hur partistödet används).
_____
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