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HANDLING 
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!
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l 

Dnr 2019/So - /5 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2018 samt beslut om utbetalning av partistöd 
för 2020 

INLEDNING 
I enlighet med 4 kap, 32 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd fatt
tas av kommunfullmäktige en gång per år. Kommunfullmäktige fastställde 26 maj 
2014, § 81 regler för lokalt partistöd i Sala kommun. 
Redovisning och granskning för 2018 års utbetalda lokala partistöd inom Sala kom
mun har inkommit till den administrativa enheten från de politiska partierna. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /206/1, missiv 
Bilaga KS 2019 /206/2, redovisningar av hur utbetalt kommunalt partistöd har an
vänts under året 

Ledningsutskottets beslut 2019-11-13, § 224. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, samt 
att utbetala 2020 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2020. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att partistödet för 2020 ska betalas ut i 2019 års nivå. 

Magnus Edman (SD), Hanna Westman (SBÄ) och Johanna Ritvadotter (V) yrkar bifall 
till Ulrikas Spårebos (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner ledningsutskot
tets yrkande bifallet. Ordförande ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot av
slag och finner tilläggsyrkandet bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, 
att utbetala 2020 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2020, samt 
att partistödet för 2020 ska betalas ut i 2019 års nivå. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 



§ 224 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Dnr 2019 /SO- 'J 4 
Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2018 samt beslut om utbetalning av partistöd 
för 2020 

INLEDNING 
I enlighet med 4 kap, 32 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd 
fattas av kommunfullmäktige en gång per år. Kommunfullmäktige fastställde 26 maj 
2014, § 81 regler för lokalt partistöd i Sala kommun. 
Redovisning och granskning för 2018 års utbetalda lokala partistöd inom Sala 
kommun har inkommit till den administrativa enheten från de politiska partierna. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /206/1, missiv 
Bilaga KS 2019 /206/2, redovisningar av hur utbetalt kommunalt partistöd har 
använts under året 

Föredragning av förhandlingschef Isak Holstensson. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, samt 
att utbetala 2020 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2020. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att partistödet för 2020 ska betalas ut i 2019 års nivå. 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt huvudyrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet. 
Ordföranden ställer Ulrika Spårebos tilläggsyrkande mot avslag och finner 
tilläggsyrkandet avslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapport, samt 
att utbetala 2020 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2020. 

I U<dcagsbes~ckaode 
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Forts§ 224 

Reservation 

SAM MANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-11-13 

Ulrika Spårebo (S) och Glenn Andersson (S) reserverar sig till förmån för Ulrika 
Spårebos (S) tilläggsyrkande. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

10 (19) 



Bilaga KS 2019/206/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Administrativa enheten 

MISSIV 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -10- 2 1 

Diarienr 2 Ö 11 / 5() ·- 13 
Opb: 

f 

Kommunstyrelsen 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2018 samt beslut om utbetalning av partistöd 
2020 

Bakgrund 

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

Av propositionen 2013/14:5 "Vital kommunal demokrati" framgår att lokalt 
partistöd syftar till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje 
kommun, landsting, region 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 kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 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 2013/14:5 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 för 2018 utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun 
har inkommit till den administrativa enheten från de politiska partierna på 

1 (2) 
2019-10-21 

MISSIV 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativa enheten 

kommunens blankett" Redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd har 
använts under året. 

I enlighet med 4 kap, 32 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd 
fattas av kommunfullmäktige en gång per år 

Med hänvisning till kommunallagen 4 kap, 32 § respektive inkomna redovisningar 
och granskningar från de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
över 2018 års utbetalda lokala partistöd i Sala kommun föreslås nedan förslag till 
beslut. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar, 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogade inkomna redovisningar och 
granskningsrapporter samt, 

att utbetala 2020 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2020. 

Gunilla Pettersson 

Enhetschef administrativa enheten 

Bilaga: samtliga partiers redovisningar 

2 (2) 
2019-10-21 



-----·· ---- - ----, 
SALA KOMMUN 

~SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyre lsens förvaltning 

lnk. 2019 -06- 0 5 

Bilaga KS 2019/206/2 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

201i 
Dnr K~ S0S 

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 

2018 110526:-

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

Förbrukningsmtrl 

AktiviteterKonferenser 

Utbildning 

Lokalhyra/El 

3294:-

16967:-

9556:-

16454:-

Marknadsföring/ Reklam 

Val 2018 Kampanjer/ Valmtrl 

Års/Styrelse Möten 

6731:-

91503:-

6606:-

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

Föredragshållare, Externutbildning, Flygblad, Böcker 15132:-

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 

Ingvar Jonsson kassör 

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

l 9- 0G- O~ 

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 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 
J IJ/f -t16 ~d'-j 



Bilaga 2 

K@fflfflUfl§tYfalsens förvaltnfng 
REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

lnk, 2019 -06- 1 3 
Dnr KS 2017 /126 

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 

r~ t(föoo -
1<-;3)., 

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

De. f,t c\ '1 "'-~ ,;;i J 7 , f. '-1 ev f'o> u / 1., 1 !?ll'I/ v1 9r.u, e f e s- ~ ~i 
s. Ci.l ,.) ev i 'VI d' I ,. s ;) () 
f'-'/ Cl V li v I t:, 4-5 , ;,-v i' '-1 / , 

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

,.-_ ~ei;. :; l-( c:, c t-, o-,, 7 ,,1n:.s,,1,,L, c,w5ulv e c v./ 1 -,-17 P{ålg 

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 

Ji,/ _ OOC> v;ia11d4 ~et/1;q_.,_/.,w r (/ 
cv,de;,,4 S ./ & V d/Ml'>1o1,l?dle 4,,tJ. 

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

året. 

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

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

en juridisk person. 



2 (2) 

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats 

Kommunfullmäktige i Sala kommun har beslutat att lokalt partistöd ges till politiska partier som är representerade i 

fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade beslut om Reglemente för kommunalt partistöd 

2014-05-26, § 81. 

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas senast 30 juni 

Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni till Sala kommun lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen, dvs att 

"stärka partiets ställning i den kommunala demokratin". Som stöd för hur redovisningen kan ställas upp, se sidan 1. 

Till redovisning ska fogas ett signerat granskningsintyg 

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren (respektive parti) utser själv en särskild 

granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser. 

Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) : 

"Lagstiftningen är utformad så att det åligger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på 

redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt 

som strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige 

får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap 11 § tredje stycket 

kommunallagen. 

Närmare om innehållet i redovisningen 

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både 

partiernas användning av partistödet och deras redovisning. 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I regeringens proposition 2013/14:5 Vital 

kommunal demokrati finns följande vägledande uttalande: 

"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både 

det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis 

inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas. 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den 

kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 

partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se 

prop. 2013/14:5, sid 78-80." 

Kommunallagen 2 kap 11 § om partistöd: 

11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Lag (2013:1053). 



Granskningsintyg 

Undertecknade finner att "redovisningen av hur betalt kommunala 

partistöd har använts under året" väl stämmer överens med den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning vi tidigare har 

granskat. Medlen används enligt vår bedömning uteslutande till det 

som är avsikten med det lokala partistödet, att "stärka partiets 

ställning i den kommunala demokratin". 

Av kristdemokraterna i Sala utsedda revisorer tillika granskare av 

ovan nämnda redovisning. 

Sala 2019-06-12 

Bjarne Nordström Lisa Joneklav 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2018 

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 

Miljöpartiet de Gröna i Sala, 802513-8754 

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

159514:-

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

Resor, kurser, kongress 9364:50 
Egna möten 247 :30 
PR+arrangemang 43149:48 
Medlemsavgifter 600:-
Ungdomsverksamhet 7500:-
Lokalhyra 55000:-
Övriga kostnader 1315:-

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

2776:- Avser serviceavgift till MP riks och för det får vår lokalorganisation bl. a: 

Medlemsregister, medlemstidning, IT-stöd och organisationsstöd. 

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 

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

året . 

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Denna redovisning eller mots arande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas t ill Sala kommun, 
personalkontoret 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 . 

Redovisning av kommunalt partistöd 



...__, , __ , , ~.__,lvilV!U!\I 
Kommunstyre lsens förvaltning 

lnk. 

Diari enr 

Dpb: 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2016/15 
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 

Feminstiskt Initiativ Sala, org.nr 802490-2390 

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

134.008 kr 

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

34.008 kr 

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

O kr 

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

O kr 

Fonderade medel inför nästa år 

0 kr 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

,--~Tke>~ ~-==== 

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

.201~ --<Jl-ö l 

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

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 under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en 
juridisk person. 

2016-02-24 Redovisn ing av kommunalt partistöd 

J 



SALA !(u1vll\/lUN 
Kommuni,tvrel sc1 ns förvaltning 

lnk. t101~ -08- 2 6 REDOVISNING AV HUR UTBETALT 
KOMMUNALT PARTISTÖD HAR 

ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2019/50 

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 

I Nya Modecatema, Sala, 879500-0820 

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

110 526:-

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

171050,-
77647,- '"'"''""a"• 

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

72 164:- Denna avgift är dock för 2017 och 2018, då den blev sent fakturerat från förbundet. Medlemsadministration, IT-stöd och organisationsstöd. 

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

Fonderade medel inför nästa år 

0:-

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

,.. 

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och telefon: /5 
Denna redovisni ng 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 kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas 
årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT 
KOMMUNALT PARTISTÖD HAR 
ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2019/50 

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 

I Salas Bäs<a, Bll24S2-7262 

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

110 526:-

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

180 533,10 :-

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

0:-

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

0:-

Fonderade medel inför nästa år 

127 500,81 :-

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

/' 
Jag intygar här,ned att redovisnjngen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året. 

Datum och underskrift av paftrets utsedda granskare 

Kontilktuppgifter adress g~h telefgn; !<JO , --= ) .) ~ 1 
D 7J'·-6 'I &'l(JY( 

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 kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas 
årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT 

KOMMUNALT PARTISTÖD HAR 
•• 0 

ANVANTS UNDER ARET 

Dnr KS 2019/50 

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. 

--+ 

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den I komm""''' demol,atlo/] 

0 

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

0 1.Lr 

Fonderade medel Inför nästa år 

~I _____ -:JO_O_O_O_LC_v _________ l 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

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

03 

Kontaktuppgifter adress och telefon: Ö '} l, _ 9'. 8, J/ 

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



•ta \11'• Soci a !demokraterna 
· _ SALA 

Gransknings intyg 

För utbetalt kommunaltpartistöd för 2018 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande användandet av 2018 års 

partistöd är korrekt. 

Sala den 3 september 2019 

Granskare Bengt Åkesson 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2019/50 

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 

I Liberalerna Sala 

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

34008 

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

45156 

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

28414, medlemsutskick och andra administrativa funktioner. 

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 

2296 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

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

Kontaktuppgifter adress och telefon : Jan Eriksson Ringgatan 42c 73332 Sala 0735299946 

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

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats 



Kommunfullmäktige i Sala kommun har beslutat att lokalt partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade beslut om Reglemente för kommunalt partistöd 
2014-05-26, § 81. 

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas senast 30 juni 

Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni till Sala kommun lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen, dvs att 
"stärka partiets ställning i den kommunala demokratin". Som stöd för hur redovisningen kan ställas upp, se sidan 1. 

Till redovisning ska fogas ett signerat granskningsintyg 

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren (respektive parti) utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser. 

Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): 
"Lagstiftningen är utformad så att det åligger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på 
redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt 
som strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige 
får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap 11 § tredje stycket 
kommunallagen. 

Närmare om innehållet i redovisningen 

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både 
partiernas användning av partistödet och deras redovisning. 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I regeringens proposition 2013/14:5 Vital 
kommunal demokrati finns följande vägledande uttalande: 
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både 
det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis 
inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 
redovisningsbestämmelserna ska tillämpas. 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Av redo visningen bör bland anuat framgå i vilken mån Jverföringar har gjorts t ill delar av 
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se 
prop. 2013/14:5, sid 78-80." 

Kommunallagen 2 kap 11 § om partistöd: 

11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Lag (2013:1053) 



SALAKÖMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2017 /126 
1 (2) 

Redovisning ska avse perioden 1 januari - ecem 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. 

Partiets namn och organisationsnummer 

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

I Jlt .5f2 : -
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m. 

Jok q I k;,c;.:s/n c; ek.~ / 3- 62 o 
...J'ofa _/~0 ,;t:?;? ,s ep 7t'~ L/9/ 
Ufok/cl::. S6. 663 

/'?o,.1kF> / ,fZ',.U:jr/ ;/.,/7- 5ö, ooo 

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 
i den kommunala demokratin?) 

Fonderade medel inför nästa år 

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

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyi, 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 kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är 
en juridisk person. 

2016-02-24 Redovisning av kommunalt partistöd 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Diarienr 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT 

KOMMUNALT PARTISTÖD HAR 

ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dpb: 
Dnr KS 2019/50 

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 

I Vaostecpa,t"t S,la 802505-1940 

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

59 514 kr 

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

105 038 kr {totalt, både från årets partistöd, medlemsavgifter och fonderade medel från tidigare år) 

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

kommunala demokratin?) 

I O kr 

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

Valskola för att utbilda lokala representanter inför kommunalvalet 2018 (1050 kr) 
Programvara för medlemsregister (2 004 kr) 
Hemsida (1 000 kr) 

Fonderade medel inför nästa år 

0 kr, under 2018 var våra kostnader större än intäkterna (från tidigare år finns dock medel kvar vid slutet av 2018) 

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

s~ 111 ,o !O I C/. 
Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

I Kontaktuppgifter adress och telefon : 

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


