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Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom

Sala för  2017 samt  beslut om utbetalning av partistöd  2019

INLEDNING -

Redövisning och granskning har inkommit- till personalkontoret för  2017° ars utbe-

talda lokala partistöd' mom Sala kommun. De politiska partierna har redovisat på

kommunens blankett "RedoVisnin'g av hur utbetalt kömmunalt partistöd har använts

under året".

I enlighet med Kommunallagen, 4 kap. _§ 32, ska kommunfullmäktige fatta beslut om

att utbetala partistöd minst en gång per år.

Beredning .
Bilaga KS 2018/191/1, misSiv '

Bilaga KS  2018  /  191  /  2 partiernas redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd

har använts under året

Ledningsutskottets beslut  2018— 10- 23, §  226

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar _

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporteri enlighet med Bi-

laga KS  2018/191/2, samt .

a_tt utbetala  2019" ars lokala partistöd till de' 1 kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under' Januari månad  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna "inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bi—

laga KS  2018/191/2, samt

a_tt utbetala  2019” ars lokala partistöd till de' 1 kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under' januari månad  2019.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utd  ragsbéstYrka  nde
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&  ätliga SALA KOMMUN salsa
Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE

.. Ink. 2318 '10- 12
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Personalkontoret :'Zlö'i'g '  06 Aktbnaaa L21
Isak Holstensson

Redovisnin  och  ransknin  av  utbetalda lokala  artistöd inom Sala för  2017

De nya reglerna om kommunalt partistöd  i  kommunallagen trädde ikraft
2014-02-01 och innebär följande.

Av propositionen 2013/14z5  "  Vital kommunal demokrati  "  framgår att lokalt
Partistöd syftar till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje
kommun, landsting, region bestämmer om partistöd bestämmer om partistöd

ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett
grundstöd och/ eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till
politiskt parti som är en juridisk person. Detta innebär att det måste finnas
en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt kommunallagen kopplad till om ett parti är
representerat i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier
som får stöd ska redovisa att det lokala partistödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partiet
utser själva granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Av "propositionen 2013/1425  S  69  -  70, framgår av utredningen att det inom
flera partier förekommer att kommunalt partistöd överförs från den lokala

partiorganisationen till regional nivå eller riksnivå. Regeringen delar
bedömningen av remissinstanser att det inte bör införas någon detaljerad
reglering av vad partistödet får användas till.

Kommunfullmäktige ska också årligen fatta beslut om utbetalning av lokalt
partistöd. Kommunfullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till
parti som inte lämnar in redovisning respektive granskningsrapport.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, §  81, fastställt regler för lokalt
partistöd i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet
utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige. För att underlätta och förenkla redovisning av
granskning av partistöd har en särskild blankett för detta ändamål tagits
fram.

Redovisning och granskning har inkommit till personalkontoret av för 2017
utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun från de politiska partierna på
kommunensblankett" Redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd har
använts under året".

 

I  enlighet med 2 kap, 12  §  kommunallagen  ska  beslut  om att betala ut
partistöd fattas av kommunfullmäktige en gång per år.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Isak  Holstensson

Kommunstyrelsensförvaltning Växel: 0224-74 70 00 HR-konsuIt/arbetsledare

Box 304 Fax: 0224—188 50 Personalkontoret

733 25 Sala kommun.info@sala.se isak.holstensson@sala.ss=.I

www.5ala.se Direkt: 0224 747243



&  SALA
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Personalkontoret

Med hänvisning till kommunallagen  2  kap, 12 § respektive inkomna

redovisningar och granskningar från de politiska partierna representerade i

kommunfullmäktige över  2017  års utbetalda lokala partistöd i Sala kommun

föreslås kommunstyrelsen besluta:

a_tt föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogade inkomna

redovisningar och granskningsrapporter samt

att utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige
representerade politiska partierna under januari månad  2019.

Isak Holstensson

HR-ko nsult/ arbetsledare

2  (2)
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Bilaga KS 2018/191/2

. _  - - _ KommA t  K 'MMUN‘
&  SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNAL'I ”"3 ”mm ”WWW

KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET Ink.  20l8 —UG-- 2  9

Oiarlenr Midland

,_ nr KS 2018/505
1 t2)

Redovisning ska  avse  perioden l januari  — 31 december och lämnas in  senast den 30 juni året efter utbetalning.
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt: bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnnmmer

dao/w f/Kå/ mic; Wägner/é
Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

Lokalkostnader/ deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/materia"utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

LWWWQOW: (_; .. $00: , .
(Alibi l-ÅWM/kmfe'MW/u—em: 20 men: »—
MÖW/AWURÅGÅM: Ltl.Uéao‘f _
(“Fe/.mmmm -_ 145.n _,

."_‘- "".__> """" ,  .u _ "  5.030?"

Delar av partistödet Sum överförts till andra delar Rv partiet-ganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

19653.- ~  4%»m sleek i om nu W} .tewxsreqtstu,
Slask-am VNA-N'-

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i
. den kommunala demokratin?)

_Fonderade medel inför nästa år

'  Tim.-ou:—

Under ift av behörig Företrädare för partiet

(__/WN

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året.

Datum och Underskrift av partiets.ufs"edda granskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

flaw. rs: 73 ”ng 10%5 A»: Öjm— mf m



&  SALA Kommunstyrelsemföm tnlnu REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN ink 2018 _07_ U 3 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

omm ' '  Aklbllaga Dnr KS 2016/15
1 iZi

Redovisning ska avse perioden  1  Januari —’3  _ _ecem er och  lämnas  in  senast den 30 juni året efter utbetalning.

Vid behov kan  kostnader  redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

_  Feministiskt Initiativ Sala

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

33.176

[Lokalkostnaderldeltagande i utbildningar/ersättning till föreläsara/materlal/utskick/resor, möten/övr kostnader  m.m.

12.237

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen [Ange vilka motprestationer har erhållits för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

iden kommunala demokratin?)

Fonderade medel Inför nästa år

1_5.ooo

Underskr'f' av behörig företrädare för partiet

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.

/  ?” få &&?få/ r2» [3 r.: Mont/47.2 jr-é

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare

  

Kontaktuppgifter adress och tfn

Clas/NS (?)oeSbÖ-S «aha». (Q; 'l'5'5 "51 Sada 0:139] QQÖDIRS?

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, per-
sonalkontoret senast den 30' juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underlanuarl. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.

2016-02-24  Redovisning av kommunalt partistöd

 



&  SALA - Kommunstyrelsens förvaltning
KOMMUN

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS u ”ER 1% "06" 2  _6 -
laden! nm

r S  2018/505

1 (2)
Redovisning ska avse perioden 1januari - 31 december och lämnas in senast den åojuni året efter utbetalning.

Vid behov kan kostnader redovisas  i  separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

Vrid-Glenn lokalt?/rna '  (Ja/(Lt vin ? Galia dig 00" ÄLL/52)

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

17 (a
Lokalkostnader/deita andeiutblfdnln ar/ersättnin tiliföreiåsare/material/utskick/resor,möten/övr kostnader m.m.

”DM digga”? ). nattetid/ruggar ilägg,

Ch

EMLCFkGSPnacfl/r [bif. tåg/mma

Färm-inf) LISÖ (0.755

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?

lDalllc. haiku—moi»? [(A, i. 3  år?)

i Jnåavmcx “tang NE. l. ‘0 I ,
3  Ll/ib'ilånnn m c onécmgev i (35-51 gcémgwsql/

KGHSLLU- Em Lu l. 111 .
f“Bees 0 mg) Owl/låts 00$ UEC nl

Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsatlon n (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

i den kommunala demokratin?

Fonderade medel Inför nästa år

I  % .?) Sfi

Underskrift av behörig företrädare för partiet

”iu—_ % mm, ”då ' ' kassar

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.
,,

”'55"

(rd/Q 20)€*06 32.2 Mai (MM/WV w
Datum och underskrift av artlets utsedda ranskare

Kontaktu ifter adress och tfn

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintvg, ska lämnas till Sala kommun,

personalkontoret senast den 30 luni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas

av kommunfulimäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är

en Juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd

i
l‘

. .,,___..._._.. .. . ,..

 



Granskningsintyg

Undertecknade finner att ”redovisningen av hur utbetalt kommunalt

partistöd har använts under året” väl stämmer överens med den

ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning vi tidigare har

granskat.

Av kristdemokraterna i Sala utsedda revisorer samt granskare av ovan

nämnda redovisning

Sala 2018-06-22

'  "123; 065213, dm g-MVV

Bjarne Nordström Lisa Joneklav .

l
i.

 !



“Em—TM O‘M M "UN"
&  SALA Kommmsw'e'sms “WWW REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

KOMMUN lnk- 2018  ~89" 2  6 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

m" ”m'a" Dnr KS 2018/505
1 (2)

Redovisning ska avse perioden 1 Januari  — 31 december och lämnas In senast den 30 juni året efter utbetalning.
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer
__..—

Liberalerna Sala

Summa artistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

34  176,00

Lokalkostnader/deltagande  I  utbildningar/ersättning till föreläsare/matenai/utskicklresor, möten/övr kostnader  m.m.

11221

Delar av partlstödet som överförts till andra delar av partlorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för
att stärka artiets ställningi den kommunala demokratin?

7044, administrera tjänster medlems register plus alla våra medlemsutskick.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning
iden kommunala demokratin?)

Funderade medel inför nästa år

40072

Underskrift av behöri företrädare för artiet

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna
året.

%  ix ”KK
Datum och underskrift av art ts utsedda ranskare

Kontaktup gifter adress och tfn

'. t t .M  Wiessee (Lin 5  5- L’Cm blu, 7?,) bl, SC./ex
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, per-
sonalkontoret senast den 30 juni året efter det att partlstödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av
kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd
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&  SALA ammunswsens mmm" REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN MK- 2018  -06- 2 6 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2017

Diarienr  ' Aktbiiequ

RedQVisning ska avse. perioden 1' Januari— —31 december'och lämnas' in senast den  SOJUni året  efter Utbetalning.
Vid  behov  kan ko$tnader redovisas  l  separat bilaga.  Ange  l  så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna  i  blanketten.

Partiets namn "och _organ'isatiönSnummer

Miljöpartiet de Gröna iSaIa, 802513-8754

Summa partistödsom partiet har fått utbetalt från kommunen'under det gångna året

580.585

Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/erSättning till foreläsare/materiallutsklck/resor, möten/övr koStnader m.m.

Resor, kurser, kongress-11119:- ‘

Egna möten 5.5.0. 80
PR+a 'rra nge'ma ng £404:-
Medlemsavgifter 4.600?

Ungdoms_Verksamhet -2500:-
Övriga kostnader -40.34:140_

Delar av partistödet Som överförts till andra delar av partiorganisationen  (Ange vllka  mOtprestatidner har erhållits för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

2776:- Avser serv'iceavgifttill MP riks OCh för det får vår Iokalorganlsation bl. a:

Medlemsregister, medlemstidning, IT-s'töd O.Ch organisationsstöd.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att Stärka partiets ställning
i denkommunaia demOkratin?)

Funderade medel inför nästaår

.'.. ...-

44073:80

Underskrift vb h" ig företrädare för 'artiet .
"  ( * ' ,  -- &  r ' ' f , .

r. _. ‘ .  __ _  »  w .  , _ ]

\ .’ , Ä _  1

Jag intygar härmed attv'redoi/isnin'gen ger en rättviSande bild av partiets användning a laka tpartistöd under det gångna
året.

206 20(8

D  tum och underskrift av partiets utSedd'a gra ska

KontaktUppgifter adress Och tin

Erik Åberg, Collingatan  29, 73332  Sala, 070- 5666814
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun,
personalkontoret senast den 30' Juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut Om att betala ut partistöd fattas
av kommunfuilmäktige en gång per år, Partistöd utbetalas årligen under' Januari. Partistöd får bara ges till ett parti som 'är

en Juridisk person.



S  K0&  SALA Kommunstyrelse mama”. lng Renews-fume AV Hua UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN I k PARTISTOD HAR ANVANTS UNDER ÅRET

n  '  2018 '05- 0  lt
Isnsnr '  Minna

Redovisning ska  avse  perio en _ ch lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning.

Vid  behov  kan kostnader redovisas I  separat  bilaga.  Ange  I  så fall på  vilket  sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Dnr KS 2018/505
1 (2)

Partlets namn och organisationsnummer '

we at men. a, (avisera _, © 26223
Summa artistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

/0}622:-
lokalkostnader/deltagande i utbildnln ar/ersättnlng till föreläsare/materiaI/utsklck/resor, möten/övr kostnader m.m.

5693360

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganlsatione'n (Ange vilka motprestationer har erhållits för

att stärka artiets ställnln iden kommunala demokratin?)

Påk fer! {a ”prey-IWC frog-;o fi¢l<fltfi<r‘% QC? 46W

Jan.-». a.. Avslnod Gif/Jr ale/Ma.. 20/8 JAS resa/iw

Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsatlonen (Vilka motprestationer har erhålllts för att stärka partiets ställning

i den kommunala demokratin? .

Fonderade medel inför nästa år

$7 .493 o' o

Underskrift av behöri företrädare  f  r partiet

g,  0 ))”! MC éudflg OACJVISSUV” (Jmf CJ./ldr

Jag intygar härmed att redovis gen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.

ål)/U'!» Må:—> )r'lCL't/L l/ fatta/m
Datum och underskrlf av partiet ut'å'Edda granskare

Kontaktu pgifter adress och tfn

W/zm/ m  'OAQ,W6..4 mms’zgé 5’93
Denna redovisning eller motsvaraqd uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, per-

sonalkontoret senast den 30 Juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en

Juridisk person.

2018-03—28 Redovisning av kommunalt partistöd



  
REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

A&. SA LA Kommunstyrelserhrfl förvaltning

KOMMUN _lnk- 2018 '[14- 25-

oiarionr Aklbllaga .__.. /

Dnr KS2018 505

1(2)
kedovrsnmg ska  avse  penoden 1januari — 31 december och lamnas In senast den du Juni aret etter utbetalning.
Vid behov kan kostnader redovisas i separat  bilaga.  Ange  i  så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

Sala—s (”tal:-tai: steak 8'2. ”9 0.,
Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

/0‘ ”i <57.)
I nbalbnnl-narlnvldalfananrlo  G nt-kfldntnnarlonflflninfi fill I”. '" !  f  ' '  Inhabit-b  !  .. minn—n [Kur Ipad-nallar m m

6  12, få in 535

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

_ _: .,

'.':

Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning
iden kommunala demokratin?)

03"”

Fonderade medel Inför nästa år

man i en —_-—

Underskrift av behörig företrädare för partiet
!

(  223—43? 7” . ,***—:;"”—

Jae intvgar härmed att redovisningen ee en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det eånena

året.

5:17 flå
Datum och underskrift av partiets uts dda granskare

Konta tuppgirter adress och tfn

%& Oi—SDW Skim. Gael HQ?) 3:) «070132 2052
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommUn, per-
sonalkontoret senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av
lrnmmimfullmåktigp an génq'par år Parficförl ”fhm-ala: årligen undrar januari Partistöd får bara gps till paff parti som är en

juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd



Kommunstyrelsens förvaltning

'"K 2018 "08- 01
lenanr Mtb"!!!

Sala kommun

C.
&”) llt @i’fi‘figfifil‘égflrfifl HE &
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Gransknings intyg

För utbetalt kommunalt partistöd
2017

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande användandet av
2017  års partistöd är korrekt.

Sala den  31/5 -2018

.//

dra  K  kare Kjell Wennerborg



&  SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

Dnr KS 2018/505
1  (2)

Redovisning ska avse perioden  1  januari - 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning.

Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

SOCIALDE M OKATERNA 879500-2396

Summa  partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

257.114 kr

Lokalkostnader/deltagande I utbildningar/ersättning till föreläsare/materiaI/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

169.118 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partlorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för

att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin?)

Okr

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

iden kommunala demokratin?)

Okr

Fonderade medel inför nästa år

96.000 kr

Underskrift av behörig företrädare för partiet

; Jag » . ---------------

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.

är?/zl?»- ,- ‘
Datum och underskrift av partiets ut edda grans  € "

Kontaktuppgifter adress och tfn

5/25? Äh 4/c 53 .? f2 '  ' wa? wig
Denna redovisnipg— er motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, per-
sonalkontoret senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd
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&  SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

Dnr KS 2018/505
1  (2)

Redovisning ska avse perioden  1  Januari  — 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning.

Vid behov kan kostnader redovisas  i  separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

SverigeDemokraterna Sala 802469—4443

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

124046?

Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreIäsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

Förbrukningsmtrl 5200:— Marknadsföring/ Reklam 12900:—

Aktiviteter 13396z- Kampanjer 26000;—

Utbildning 35249z- lVIöten 3681:—

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för

att stärka partiets ställningl den kommunala demokratin?)

Föredragshållare, Externutbildning ,Flygblad ,Böcker 17800:-

Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

iden kommunala demokratin?)

Fonderade medel inför nästa år ,;

7200?

Underskrift av behörig företrädare för p rti

Ingvar Jonsson

Jag intygar härmed att redovisningen ger rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.

Q'O‘b-«O’S— _. /
Datum och underskrift av partieåf. .s'édda ranskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

Magnus Edman Finntorpsvägen 21 733 94 Sala 0722516555
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun,

personalkontoret senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas

av komm unfullmåktige en gå ng per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara ges till ett parti som är

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd
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&  KSOA LA Kommunstyrelsensf "”""a REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

MMUN ink. ?nili =Dli- 1 2 , PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

mam ""'" ' ' ' Wm * Dnr KS 2018/505

. , . . 1  (2)
Redovisning ska  avse  penaden  1  januari — 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning.

Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange I så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namnoch organisationsnummer

Vänsterpartiet Sala  802505-1940

_  Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

58058  kr.

Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m. _

Se bilaga. Utgifter 2017 61023 kr,

Delar av partlstödet som överförts till andra delar av partiorganlsationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för

att stärka artlets ställning i den kommunala demokratin?)

inga

Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

iden kommunala demokratin?

1000  kr, Websida plattform

Funderade medel inför nästa är

110858 kr. ,

Underskrift av behörig företrädare för partiet
'I _.

-'~';Li_~'l_-~:~ ,  amate— Mimar—4,42

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.

X, ;, l" WW . LOTTA *Jonnwssow ARN \Hfa‘r’
Datum  och underskrift av partiets utsedda granskare ''

Kontaktuppgifter adress och, tfn

Munsala a'ööäi w
Denna‘fedovishihg‘ellér ifiétSVarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska" lämnas till Sala kommun, per—

sonaikontoret senast den 30 juni året efter det att partlstödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfulimäktige en gång par år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en

juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd



'\

\.

I

,—

/

Ra‘sultatrapp'ort
Vänsterpartiet  l  Sala, 955556-4072 (VP01)

Period: 1701-1712
Omfattar veritikat: A:72-86
Utskriven: 180106 19:52 av BH

Konto  .  Benämning Budget  Awlk
1701-1712

(tkr)
RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter

3987 Erhållna kommunala bidrag
3989 ,, Medlemsavgifter

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA  RÖRELSENS iNTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010 Inköp
4011 Val 2018 kostnader och inköp
4012 Möteskostnader
4013 Arsmöteskoetnader
4014 1:a maj
4020 Kurser och konferenser

!  4040 Kommunala gruppen

Summa material och varor

BRUTTOVlNST

Övrlgeextema kostnader

5810 Reseersättning
5831 Kost och logi i Sverige
5910 Hemsida _
5990 Övr reklam och PR
6070 Uppvaktninger
6110 Kontorsmaterlel
6130 Annonser/reklam
6212 Mobiltelefon
6250 Porto
6570 Bankkostnader
6970 'l'ldnlngarltldakrtfterlfaoldm
6980 Föreningsevgilter
6990 Övriga kostnader

Summa övriga ex'fema kostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT
ÅRETS RESULTAT

 

Ulskrlfts-lD: 196

Resultat Ackumulerat
1701—1712 1701-1712

50 050,00 50 050,00
1 430,00 _  1 430,00

59 488.00 59 488.00

59 400,00 59 400,00

-2 293,00 -2 293,50
-10 720,00 -10 720,00
-5 303,14 -5 303,14
-1 350.15 —1 350,15
-3 000,00 —3 000,00

-11 002,00 -11 002,00
250,00 250,00

'  ' ;40' 020,79 -40 020,70

10 007,21 10 007,21

-1 100,00 -1 100,00
-5 391,00 -5 091,00
-1 000,00 -1 000,00

070,01 070,01
-1 300,00 -1 300,00
-1 420,00 -1 420,00
-3 501,00 -3 531.00

-345.00 ~345.00
—1 446.00 -1 445.00

-903,00 -903.00
-2 013,00 -2 013,00

-750,00 450,00
011,00 -311,00

-20 402,01 -2o 402,01
-01_ 023,40 0102340

-1 535,40 _  -1 535,40
-1 535,40 _ -1 535,40


