Blankett för redovisning av kommunalt partistöd Karlskoga kommun
Enligt fastställda regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommun KF 2015-01-27 § 15
Politiskt parti

Centerpartiet

Tidsperiod

Från

20190101

Till

20191231

232500 kr

Erhållet stöd

Redovisning
Redogör för hur partistödet har använts för det ändamål (att stärka partiets ställning i den kommunala
2
9-12 §§.
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten inklusive årsmöte.
har idag 39 medlemmar samt 3 CUF.
har haft 3 medlemsaktiviteter.
3 apri" Tomas Alexandersson berättar om hur statyn Alfred Nobel tillverkats och om deras Kinaresa. I juni
hade vi sommarfest med alliansen vid Näset och en alliansjulfest på Red Brick 6 dec.
har annonserat om partiet i tidningen Nyinflyttad, en sommar- och julhälsning på City Radion, en påsk
och julhälsning i CTV.
aktiva i en ev återetablering försvarsmaketen i närområdet och i kampen om återöppnade utav
förlossningen i Karlskoga. I BB frågan har vi har lämnat skrivelser, deltagit i demonstration och varit i Örebro
på regionsmöten samt flera lokal möten.
Medverkat i debatt ang Psykisk ohälsa med Folkhälsan i Folkets Hus och en Klimatmanifestation, Friday For
Future, 29 nov på torget

Överföring till partiorganisationen utanför Karlskoga kommun
Avser

Av partiet utsedd granskare
Namn

~in~a U~dberg._

Adress

.~tin.~väg~n 8?, 69.154. ka~.lsko~~_._._~_.~._~__.

Telefonnummer

073-1578707

KARLSKOGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020 -06 O8
M

E-postadress

Diarl'hr

~~-OOIO~

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:
Ort och datum

~~0l:~~-~~
Underskrift
Redovisningen skall skickas in till Kommunstyrelsens ledningskontor, Kansliavdelningen, senast den 30 juni efterföljande år
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd Karlskoga kommun
Enligtfastställda regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommun KF 2015-01-27 § 15

Politiskt parti

Kristdemokraterna

Tidsperiod

Från

20190101

Till

20191231

Erhållet stöd

186000 kr

Redovisning

Redogörför hur partistödet har använts för det ändamål (att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin) som anges i kommunallagen 2 kap 9-12 §§.
~

,

~"""'-

,,~"~

iMöteskostnader och sammanträden
1-""

IDeitagande
i Riksting och Kommun o Regiondagar
i
~.

"m","""

iPartilokalskostnader utöver lokalstöd

l

:Medlemsvård i form av medlemsmöte och en julfest tillsammans med alliansen.
Utbildning av förtroendevalda
IUtåtriktade
kampanjer
synkroniserade på distriktsnivå och lokala kampanjer
,
._.'"

"'

-'~'''--''''''~,,'

"""

I

IAvsättning till valfond.
Överföring till partiorganisationen utanför Karlskoga kommun
Avser

:

iCentralt medlemsregister, intranät och support för hemsidor.
]"" ..,._ _ ,,_

_ . __",,'_'

'.~,ffl,_",~"~

ITryckt material från riks och distrikt. (Afficher, häften o böcker)
IKanslistöd från distrikt.
,Tryckning och distribution av medlemstidning.
Av partiet utsedd granskare
Namn

Ingrid Jonsson

Adress

Hotellgatan 8 B 69131 Karlskoga

Telefonnummer

0739-325369

E-postadress

ingrid.jnss@kganet.com

KARLSI<OGA KOMMUN
Kommunstyrfdse-n

2020 "06-1·0
DlltriQIlt

~o ~c ·I)O\og

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:
Ort och datum

Ka rlskoga 2020-06-09

2-.

.

Dnd;;!~~~

Ingrid Jonsson
Namn!örtydligande

Redovisningen skall skickas in till Kommunstyrelsens ledningskontor, Kansliavdelningen, senast den 30 juni efterföljande år
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KARLSKOGA KOMMUN
Kommunstyre.lsen

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd Karlskoga k'o rria8iD. n05Enligtfastställda regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommun KF 2015-01-27 § l5

Handl.~'1~:::1

Diarienr

Politiskt parti

Miljöpartiet

Tidsperiod

Från

Kfipia •••• ~ •.••••• ,

l620-b<1~

20190101

20191231

Till

Erhållet stöd

28
, ...........
............ ,
...

186000 kr

Redovisning
Redogörför hur partistödet hor använts för det ändamål (att stärka partiets ställning i den kommunala

delYl()~c~tjn)som anges j komrrJl!.f'!C!H~[L~.f'!?kap~-1?2§':
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Överföring till partiorganisationen utanför Karlskoga kommun
Avser

9 ~:0 D lroV\öY- .
~p -c\\~tf\Lt!- 77-- ~ (JO l1r~~cr. _. . . . . . . . . . . . _. . . .
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Av partiet utsedd granskare
Namn

]j.a.V\~ ~

Adress

-~~\??5Q~h

Telefonnummer
E-postadress

oj

~~l~~. kxl_.~_ ..__._____ .~._~

l I {~iL.~__.~~~(( tt~
~ - {'fo L\'-\ b~.~ ,
J

~6n}iet. e~~luV\!l.{~?,?~ .~~~=

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:
~rt och datum

l{1-,l ~()-- ",,-<'1

~
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Redovisningen skall skickas in till Kommunstyrelsens ledningskontor, Kansliavdelningen, senast den 30 juni efterföljande år

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd Karlskoga kommun
En/igtfastställda regler för kommunalt partistöd i Kar/skoga kommun KF 2015-01-27 § 15

Moderaterna

Politiskt parti
Tidsperiod

Från

20190101

20191231

Till

Erhållet stöd

790500 kr

Redovisning
Redogör för hur partistödet har använts för det ändamål (att stärka partiets ställning i den kommunala
demok~q!!!21~om!3nJ1~si~0'!2'!2l!'!C1.!,ag~n~_~~op 9-12 §§.

sammanträden under året.,,---,-,,--
framförallt i centrala
som kvinnoverksamhet har bedrivits förutom den ordinarie

,--<---_.. _~_.. _----~---~-----,-~------------,----~--~

Partiet arbetar kontinuerligt med fortbildning av förtroendevalda.
---"",,,,,,,,---~~,,,-~.,-,~.-._--~-,,-~-,,-

Överföring till partiorganisationen utanför Karlskoga kommun
Avser
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Av partiet utsedd granskare

KARLSKOGA KOMMUN
kom mu nstyre4sen

NauclE~r

Namn

Marie-Louise

Ad ress

Sn e~da ~!Ld e~~§~ l'1:'1:~~~~rl~~g~

Telefonnummer

46706995 130

E-postadress

ma rie~~louise .naucl~r..(g)_I.!~e .se

202fl -04- 2 O
Oiilriel'lr

~ b2,.c - OOl()~

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:

)ctllll{I Il - V

Ort och datum 1

I-CJ . () yI S

~1J~jlCIll LL; ~__.,"~_,__ ~,~"_", ,
Underskrift

Marie-Louise Naucler
Namnförtydligande

Redovisningen skall skickas in till Kommunstyrelsens ledningskontor, Kansliavdelningen, senast den 30 juni efterföljande år
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd Karlskoga kommun
Enligtfastställda regler för kammunalt partistöd i Karlskoga kommun KF 2015-01-27 § 15

Politiskt parti

Socialdemokraterna

Tidsperiod

Från

20190101

Till

20191231

Erhållet stöd

744 000 kr

Redovisning
Redogörför hur partistödet har använts för det ändamål (att stärka partiets ställning i den kommunala

demokratin) som anges i kommunallagen 2 kap 9-12 §§.
Partistödet vi erhåller används i huvudsak till två delar, aktiviteter och dialog riktad till allmänheten för att
ta reda på vad de tycker är viktigt och för oss som parti för att kunna framföra våra politiska budskap, ex.
genom att finnas med på större arrangemang anordnade i kommunen och vara aktiva och ha dialog i sociala
medier.
Den andra delen är det partiinterna såsom medlemsmöten, utbildningar, förberedelser och stöd till våra
valda förtroendevalda i deras uppdrag.
Mycket av vårt interna arbete förra året handlade om att ställa om vårt arbetssätt till att bedriva politik i
opposition och våren präglades självklart av EU-valrörelsen.
Vi stöttar vårt ungdomsförbund SSU och samverkar med LO-facken, ABF och andra närstående
organisationer till oss.
En viktig del i vårt påverkans- och dialogarbete är genomföra träffar med föreningar/organisationer, göra
arbetsplatsbesök samt träffa näringsidkare. Ibland har vi med oss region- och riksdagspolitiker eller ministar
då dessa är på besök i vår kommun.

Överföring till partiorganisationen utanför Karlskoga kommun
Avser

Av partiet utsedd granskare
Namn

Siv Björck Kjellgren

Adress

Övre Trädgårdsgatan 36 691 41 Karlskoga

Telefonnummer

070-4222169

E-postadress

siv.bjorckkjellgren@karlskoga.se

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:

koc:!:s"fio ~ ~O:JO()lj:2D

KARLSKOGA KOMMUN
Kommunstyretsen

2020 -04- 27···
Dlarienr

Handl.~~:.....

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd Karlskoga kommun
Enligt fastställda regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommun KF 2015-01-27 § 15

Politiskt parti

Sverigedemokraterna

Tidsperiod

Från

20190101

325500 kr

Erhållet stöd

20191231

Till

Redovisning
Redogör för hur partistödet har använts för det ändamål (att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin) som anges i kommunallagen 2 kap 9-12 §§.
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Överföring till partiorganisationen utanför Karlskoga kommun
Avser
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Av partiet utsedd granskare
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress

ra

trI'

~ Al7Jtr~'Yh

';-extl/V;1CI1! If

69'42 J:'arlJko(

Ot{) '-S/o 9'1 J I
pa frl'k . 1'1'1 Jt"CJYY/1j k..arIJ'ko7Q, Se

"'"

KARLSKOGA KOMMUN
Kornrnunstyrehe-n
I
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Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:
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