
SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 9(13>

SALA LEDNINGSUTSKOTTET

 

KOM M U N Sammanträdesdatum

2018—10—23

Dnr2018/505 _  1’3

§  226 Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom
Sala för  2017  samt beslut om utbetalning av partistöd  2019

INLEDNING

Redovisning och granskning har inkommit till personalkontoret för  2017  års utbe—

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

kommunens blankett ”Redovisning av hur utbetalt kommunalt 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

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar

&  godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bilaga

KS  2018/191/2, samt'

fl utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade po-

litiska partierna under januari månad  2019.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

&  godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet med Bilaga

KS  2018/191/2, samt

&  utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade po-

litiska partierna under januari månad  2019.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”A
"an
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Bilaga KS 2018/191/1

1 (2)

Sååå SALA KOMMUN salsa
Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTESKRIVElSE

lnk- ZUiö *lU- lZ
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING . .

Personalkontoret :???e vb“ Aktbilaoa ll

Isak Holstensson

Redovisnin  och ransknin av  utbetaldalokala  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 2013/14z5  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. Kommunfullmåktige 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

Kommunstyrelsens förvaltning 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.se

www.sala.se Direkt: 0224 747243
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&  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:

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogade inkomna

redovisningar och granskningsrapporter samt

a_tt utbetala  2019  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige

representerade politiska partierna under januari månad  2019.

Isak Holstensson

HR—konsult/arbetsledare



 

Bilaga KS  2018/191/2

_ - ”*S*—Kom ALA Kommun
&  SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNAL'I mumyre'sens förvaltningKOMMUN PARTISTÖD HAR  ANVÄNTS UNDER ÅRET Ink. 2018 ~05“ 2  9

Diarienr Aktbilaga

nr KS 2018/505

l (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 rubrikema  i  blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

cm,!” %% $&; Magen—35%

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

Lokalkosmader/deltagande i utbildningnr/ersättning till Föreläsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

Lmk UWQM: C.: _. 500: _
bright [MM/\kmfamw/MM: Zoona!  r
MoW/AWW‘W: Li l  “Gab: _

lyxliv/n .wxomu: HSOOO.‘ -

._‘ "j_" )&"” rlL“ '&QX)?"

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

att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

lé.&§3:~ msww 54m i ww— av Me lemsreqtstu,
Strålar/vx  W\vW\-

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

Fondel'nde medel inför nästa år

:  '  _  I  ' (  l—

‘ l  * '  I! O' O  241  "

Under krift av behörig företrädare för partiet

W  t'”—

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

Datum och underskrift av  partiets.uf§edda granskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

#eéOu-_._/'S' 73 ???-3 13% ä/e— ”vi???” ”ff! 



&  SALA Komsm1u—WWSAWHHW REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN Ink 2018 _07_ 0  3 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

01mm  M Aktblleqa Dnr KS 2016/15
1  (2)

Redovisning ska avse perioden  1  januari — 31 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 sam partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året ___-___

33.176

_lLokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/materlaI/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

12.237

 

Delar av partlstödet 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_kgrnrnunala demokratln?)

 

Fond erade medellnför nästa år

15-009.
_underskr'f av behörig företrädare för partiet

(””Ka— ,....
___—'n.

.-.. _  _ , (  [An-5 (DW (pi—39mm
_ ........ —-——————»å-_ , _.

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

året.

/7 '  få .&å/ZZÖ äär/*”" /~/a r.) Marc/mgré
Datum och underskrift av partiets utsedda granskare

    

Kontaktuppgifter adress och tfn

C was: (ewa Ska—3 arg.-rem ((e ,'t'5'5 ”st Sela  ,  O'j 341212134381
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 underjanuarl. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.

201602-24 Redovisning av kommunalt partistöd



&  SALA — Kommunstyrelsens förvaltning
KOMMUN

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS u Elba Mr "05" 2  5
iananr skolhus

r  S  2018/505

1(2)
Redovisning ska avse perioden  1  januari — 31 december och lämnas in senast den 30juni 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

Håål-Glenn lrctctlörna owli CMM/in ? Golla 018 OÖ' M52)

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

MG;
Lokalkostnader/delta ande i utblidnin rar/ersättning till föreläsare/materlai/utsklck/resor, möten/övr kostnader  m.m.

(Dau-.:. arr awe), :( wlbildDVL/ioafyr "l./[LMM

Modem-JL ' ‘ (.23!
Bad: kegs/mom (9 {Q éwmrM
Förl-Cl—lnj 4,50 (0.735

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

i Delilah Maitland/w iw l age)
21 .jflåavmo 'Gnå hf.. l (oll . ,

% Mbiidm'n M  c  linnéa—omger [  g  & gegga
H KonScLU- ELM Lu l 111 .

(”sees  0  ME) CVvV'iQÅ ans  L  ULC nl
Köpta tjänster från andra delar av pa rtIorganisatIon n (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin?

Fonderade medel inför nästa år

I  % I?) 861

Underskrift av behörig företrädare för partiet

”in %  mm, ”det ' ‘ kasse/Y

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

året.
..::-""

(du 20)? ~06 322 Ma (lli/LMM ,. fax
Datum och underskrift av artlets utsedda ranskare

Konta ktu ifter 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 kommunfullmäktlge en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuarl. Partistöd får bara ges till ett parti som är

en Juridisk person.

2018-03-28  Redovisning av kommunalt partistöd

l
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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 sa mt granskare av ovan

nämnda redovisning

Sala 2018-06-22

06540, (/flmWV
Bjarne Nordström Lisa Joneklav i
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”fig/TITAMKTTNTNTUNW
&  SA LA K0mm“”3””"39"3 'Öwalmmg REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

KOMMUN lilk- 2018 "  lil» 2  6 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

mm mm“ Dnr KS 2018/505
1 (2)

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

Partiets namn och organisationsnummer

Liberalerna Sala

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

34  176,00

Lokalkostnader/deltagande ! utbildningar/ersättning tiil föreläsare/materiailutskick/resor, möten/övr kostnader  m.m.

11221

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partlorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för
attstärka artiets ställning i 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.

% bt "\K
Datum  och underskrift av art ts  utsedda  granskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

lux lf-fiobc-x lZ—MLJSiiLn (4l 73334 SÄ./('N
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.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd



ALA KOMMUN
KO .-

&  SALA mmunswmlsens mmlmmg REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN Ink. 2018  -06- 2  6 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2017

Diarienr Aktbilequ

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 iSaIa, 802513-8254

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

58058:-

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

Resor, kurser, kongress —1119:-
Egna möten -550:80

PR+a rrangema ng —2404:-

Medlemsavgifter -600:-
Ungdomsverksamhet -2500:-

Övriga kostnader -4034:40

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 Iokalorganisation bl.a:

Medlemsregister, medlemstidning, lT-stöd och organisationsstöd.

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

iden kommunala demokratin?)

Fonderade medel inför nästa år

44073:80

Underskrift vb h" ig företrädare för partiet
' ( 'x r ' r.

g»: , __ ., . "___ 6/6; \  .  v; I, 7/1 _; _l. .»

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användninga Ioka t partistöd under det gångna

året.
_/

205 20/8 ,, , "ax
D tum och underskrift av partiets utsedda gra ska

Kontaktuppgifter adress och tfn

Erik Åberg, Coliingatan 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

enjuridisk person.



S KO&  SALA Kommunstyrelsemrlylmynmg REDOVIs'nllNG AV Hun UTBETALT KEJMMUNALT
KOMMUN I k PARTISTOD HAR ANVANTS UNDER ARET

n '  2018 '05- 0  [l
. Dnr KS 2018/505

”m" 1(2)
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.

Isnenr

Partiets namn och organisationsnummel'

Mo [)( ramla—nm (€7CfSCICD _, Ö  816

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

/0 '?  5  22 : -
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utsklck/resor, möten/övr kostnader m.m.

5é?587,80

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

Påk (en {a Murar—(dc fru-;o ”JÄOMQI'CÖÅ gå? [(0%

Jenna... I’tciévtncad crf/4 Ile/Mc; 20/3 (fro rest.») ha./.

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

Fonderade medel inför nästa år

5/ /83  5 o

Underskrift av behörig f_öreträdare för partiet

är 0' )744, MC Avid/[)7 (JAM/n Sgow Ord låt./ldr.

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

ärar/l MÄ— nm. 1.» led/fm
Datum och underskrlf av partiet ut's'e'dda granskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

*y/z/zaw/ ”G ,, Ö/iQrvvi/iöm (9369‘- 32576 ???
Denna redovisning eller motsvaraqd uppgifter, med bifogat signerat granskningslntyg, 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
kommunfuilmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.

2018-0328  Redovisning av kommunalt partistöd



Kommunst relsens tö '

&  SALA y ”almmg REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN Ink. 2018 ”04' 2 5, I PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

Dnr KS 2018/505.__.»-——————.iu__.__.—___.__.. __

1  (2)

Kedovrsning ska avse perloden  1  januarl — 31  december  och lemnas In  senast  den $U juni aret etter utbetalning.

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

Partiets namn och organisationsnummer

,-- ..,

(Dala 5 (Q) (I: bl .- %Q.-Z'e t')"; ' 2 31 __

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

M7 “321 se
lnbalbnflnadorlflahansnda n' aHdnu'nn-xrlaveåiH-nr'nn HN Fån—länens Iman-näsa! [nimi-fall Ivana-' mik-nn lånar bad—nada:- m  m

(1310 55.5

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

att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin?)

0  :$"

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

iden kommunala demokratin?)

0"”

Fonderade  medel Inför nästa år

Zemin . tri —_-»

Underskrift av behörig företrädare för partiet

922-435? Ä/L;_;;j-._;

Jag intvear härmed att redovisningen se en rättvisande bild av nartiets användning av lokalt nartis'röd under det eånena

året.

Datum och underskrift av partiets uts dda granskare

Kontaktuppgifter adress och tm

W vi 5 c 53 'l- »  apua-(, 12w jama M  .  mid [05 ' _ 'let Cid-{321055
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, per-

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

knmmnnfullmåkfigp ran gång'par år Partiet-öd ”thai-ala: årligen undar januari Partistöd får han ge: till att parti cram är en

juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd
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_fJ H&M-JH L—DSPARTIL'T I SAW

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

\/" &
AG-ra &  kare Kjell Wennerberg



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

Dnr KS 2018/505
1(2)

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

SOCIALDElVl 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 föreiäsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

169.118 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?)

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

året.

Jm?- ,- *
Datum och underskrift av partiets ut edda grans  € "

Kontaktuppgifter adress och tfn

Å/ÄZÄ/r 4/e 53  Z  ' f2 '  "  wo? %&
Denna redovisnipg— er motsvarande uppgifter, med bifogat signeratgranskningsintyg, 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
1l2l

Redovisning ska avse perioden 1januari  — 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/deltaga nde i utbildningar/ersättning till föreläsare/ material/ utskick/ resor, möten/övr kostnader m.m.

Förbrukningsmtrl 5200:— Marknadsföring/ Reklam 12900:—

Aktiviteter 13396:- Kampanjer 26000;—

Utbildning 35249:- Möten 3681:—

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

att stärka partiets ställning ! den kommunala demokratin?)

Föredragshållare, Externutbildning ,Flygblad ,Böcker 17800:-

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

iden kommunala demokratin?)

Fonderade medel inför nästa år ,'-

72005

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‘SRO’S‘ . , /
Datum och underskrift av partiet?,fédda 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 kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara ges till ett parti som är

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd

i



&  SA LA Kommunstyrelsens förvaltning REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOM MUNALT
o .. .

K MMUN Ink. 701% -01.. 1 2, PARTISTOD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

mum WW Dnr KS 2018/505

.  . . I" 
1  (2)

Redovcsnmg 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

Vänsterpartiet Sala  802505-1940

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

58058  kr.

Lokaikostnader/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 partiorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för

att stärka artiets ställning i den kommunala demokratin?)

inga

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

i den kommunala demokratin?)

1000  kr, Websida plattform

Fonderade medel inför nästa är

110858  kr.

Underskrift av behörig företrädare för partiet
:

s.å.; (_ än?! \~— 'HtCHAZ

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

året .

I WW W' LOTTA ”senare!-sew AKNQN’M’
Datum och underskrift av partiets utsedda granskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

Benincasa . lC. Ä'SBBi {mm
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.

2018-03-28  Redovisning av kommunalt partistöd
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Resultatrapport
Vänsterpartiet i Sala, 955556-4872 (VP01)

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

Konto  .  Benämning

RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter

3987 Erhåilna  kommunala  bidrag
3989 Medlemsavgifter

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

Material och  varor

4010 Inköp
401 1 Val  2016  kostnader  och  Inköp
4012 Möteskostnader
4013 Arsmöteskostnader
4014 1:a  maj
4020 Kurser  och  konferenser
4040 Kommunala  gruppen

Summa material  och  varor

BRUTTOVINST

Övriga externa kostnader

5810 Reseersättning
5831 Kost  och  logi iSverige
5910 Hemsida _
5990 Övr  reklam och PR
6070 Uppvaktningar
61 10 Kontorsmateriel
6130 Annonser/reklam
6212 Mobiltelefon
6250 Porto
6570 Bankkostnader
6970 Tidningarftidskrltterlfadtlitt
6980 Föreningsavgitter
6990 Övriga kostnader

Summa övriga externa kostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

ÅRETS RESULTAT

Budget Awlk
1 701 -1 71  2

(tkr)

Utskdfls-ID: 196

Resultat Ackumulerat
1701-1712 1701-1712

58 058,00 58 058,00
1 430,00 1 430,00

59 488,00 59 488,00

59 488,00 59 488,00

-2 293,50 -2 293,50
-16  728.00 -16 728,00

-5 383,14 -5 383,14
-1 358,15 —1 358,15
-3 600,00 -3 600,00

-11 002,00 -11 002,00
-256.00 -256,00

—40 620,79 -40 620,79

18 867,21 18 867,21

-1 108,00 —1 108,00
-5 391.00 -5 391,00
-1 000,00 -1 000,00

876,81 4376.81
-1  300.00 -1  300.00
-1 428,80 -1 428,80
-3 531,00 .3  531.00

-345,00 —345.00
-1 445,00 -1 445,00

-903,00 -903,00
-2 013,00 -2  013.00

“750.00 ‘750v00

4511.00 -31  1.00

-20 402.61 -20 402,61

-61 023.40 -61 023.40

-1 535,40 . -1 535,40

-1 535,40 _  -1 535,40


