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66 ååå/Tå SALA KOMMUN Zåifaiåä?
Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE

.. '"k- 2018 40- 12
KOMMUNSTYRELSENS  FORVALTNING

Personalkontoret 35%,  »  6' Aktbuaaa l 21

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  2013/14:5  "  Vital kommunal demokrati  "  framgår att lokalt

Partistöd syftar till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje

kommun, landsting, region bestämmer om partistöd 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. 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

kommunfullmåktige. 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 kommunfullmåktige 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:

a_tt 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—ko nsult/ arbetsledare

if
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. — - . A  K "Mt/iu
&  SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNAL'I K°mm”"3w’e'se"s ”Naming

KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET ink. 20l8 —06-- 29

Diarienr mm“

nr KS 2018/505
1 (2)

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

Partiets  namn och organisationsnummer

day/7% f/MII/(Z Rigg £?75M—3K/é

Summa  partistöd  som pal  tiet  har fått utbetalt fl’ an kommunen under det gångna året

W  %% _—
Loknlkostnader/deltagnnde  l  utbildningm/crsättning till Föreläsare/matainl/utskick/rgesm möten/öm kostnader m.m.

äbiäosiwntukrg $00:  _
WM  M  msec Mm 20 om »—

MÖWNN/A'IJHW :  LH Stab—. -—
knife/n mmm HS ooo:

[L:-' "Z“ )  --i IU— Å  .u’ _! .  S.. _- _;—

  

 

Delnr av partistödet sum  överförts  till andra delar av partiorganisntiunen (Ange  vilka  motprestationer har erhållits för
att stärka partiets ställning i  den kommunala demokratin?)

16 CCS.” ~  Adtr'iw—Wi— Sfi—"(IL t wM W  M, w'sreqistu,
Stråket/m M- MA

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

" 1 0.021:—
Under krift av behörig Företrädare för partiet

(../w—

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

”Mau. /  Y  73 J  ?? Edema/a &)”e S*S'V/ WI



&  SALA Kommunstyrelsenhs/liörva tnlng REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

KOMMUN ink 2018 _07_ 0  3 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

claim '  ' Mm,”, Dnr KS 2016/15
1(2)

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 isåfall 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 föreläsare/material/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 partiorganisatlonen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning
iden kommunala demokratin?)

Fond erade medel Inför nästa år

32-900
Underskrf' av behörig företrädare för partiet .

'   j_” ; . (AA fD-we/m

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

/7"‘ 1/6; &ä/MW'/ am Man:/Maré"

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare

.—

  

Kontaktuppgifter adress och tfn

6Ms: Sew stegs-gum (e 51135 st Sela, oaser steama
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintvg. 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.

2016-02-24  Redovisning av kommunalt partistöd



&  SALA - Kommunstyrelsens förvaltning
KOMMUN

REDOVISNING AV HUR  UTBETALT KOMMUNALT PARTISTÖD HAR  ANVÄNTS U  H&R mgr "06- 2  B

arir MW

r  S  2018/505

1(2)
Redovisning ska avse perioden ljanuarl - 31  december  och  lämnas  in senast den BOJuni 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

K(WSI'GQt hate/mat Mid vin ägda 18 ÖÖ'TMÖZ)

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

3  .  1 i (&
Lokalkostnaderldelta andelutblidnln ar/ersättnin tillföreläsare/material/utsklck/resor,möten/övr kostnader m.m.

lill/i dig?/Ewa. +wib' lol/mir)?” tlf/Ålö,

o.
EM‘frkcsLnae/V ååå ämm—a
"Förl-M-inj 4,55) (0.735

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

i Ballack; Mammy [w l, 3325

2  Jag./nm ons ns l ,
’5 Ll/lrbilåwin m c  gonatt—ungar l (92557; 9??q

KÖHSWEL uh 1111 '

“new.  a  manila/wit "anst ut'-C "nl ,
. Köpta tjänster från andra delar av partiorganlsatlo n (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

i den kommunala demokratin?

Funderade medei Inför nästa år

I  % 43 801

Underskrift av behörig företrädare för partiet

”in %  Lame, ”då '  ‘ knasper

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

året.

(fa/Q Mir 06 2.2 0W (IWMW
Datum  och underskrift av artlets utsedda ranskare

.....

lllll

Kontaktu ifter adress och tfn

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningslntyg, 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 kommunfulimäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underlanuarl. Partistöd får bara ges till ett parti som är

en Juridisk person.

2018-03-28  Redovisning av kommunalt partistöd

;
r



Granskningsintyg

Undertecknade firmer 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

06m dana-MW

Bjarne Nordström Lisa Joneklav I

'
l
l

i

i



- SALA KOMMUN
&  SALA ”mmm—imba” förvaltning REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

KOMMUN Ink-' 2018 "lig" 2 B 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 301uni året efter utbetalning.
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange I så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna l blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer
__

Liberalerna Sala

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

34  176,00

Lokalkostnacler/deltagande  I  utbildningar/ersättning till föreläsare/matenal/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

11221

Delar av partlstödet som överförts till andra delar av partlorganisatlonen (Ange vilka motprestationer har erhållits för
att stärka 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
i den 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.

% 6x "ÅK
Datum och underskrift av art ts utsedda ranskare

Kontaktuppgifter adress och tfn, ,

M  åfelLSSOx lLJE-ittm 911C, 73b'bL fag/h
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



' Kommunstyräsen's Mumma
SALA '& REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN ink.  2018 -06- 2 6 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2017

Diarienr mmm

RedoVisning ska avse perioden  1  Januari — 31 december'och lämnas in senast den 30 Jimi året efter  utbetalning.
Vid behov kan kosmader redovisas l  separat bilaga. .Ange i  så  fall på vilket sätt  bilagan relaterartill rubrikerna i blanketten.

Partiets na'mn'och _organ'isatiOnSnummer

Miljöpartiet de Gröna iSaIa, 802513-8754

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen'un'der det gångna året

5.80.5.8?

Ldkalkostnader/delt'agande _lutbildningarr/ersättning till föreläsa"relmateriaIIutskick/resor, möten/övr kostnader "m.m.!
Resor, kurser, kongress4119:-
Egna möten" -5.50_:80

PR+arrangemang 42404:-
Medlemsavgifter -f_600:—'
UngdomsVerkSamhet'-2500:-
Övriga kostnader  —4034:'40_

Delar-av partlstödet som överförts ”till andra delarjav partiorganisatlonen (Ange vilka'motprestatmner har erhållitsför
att stärka partiets-ställning i den kommunala demokratin?)

2776:- AVSer ser‘v‘iceavgif'tvtill MP riks och för det får vår Iokalorganlsation bl. a:

Me'dlemsregISter, medlemStidning, lT-s'töd och organisationsstöd.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisatiönen (Vilka motprestationer har erhållits tör att stärka partlets ställning
iden kommunala demokratin,?

Funderade medel inför nästaår

44073180

Underskrift 'V'b h" ,ig företrädare för *artiet
., '  t ‘ .  H K  T ', ' . ,

r- .  . __ , _, , .  _. fl.,1.."..-A "  . -_ \ f

Jag intygar härmed att'redowsningen ger _en rättviéande bild av partiets användning a laka t partistöd under det gångna
året.

20 A  201 8
D_tumpc'h underskrift av partiets utsedda gra ska

KontaktUppgifter adress och tfn

Erik Åberg, Collingatan 29, 73332 Sala, 070-5666814

"Denna redovisning eller motsvarandeuppglfter, 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 partistödifattas
av kommunfullmäk'tige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som'är
en Juridisk person.

r



&  SALA Komäunstyrägmmalllnm REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN l  k ” PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

n  '  2018 '05- 0 !i
' Dnr K5 2018/505llnsnr '

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

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

Partiets namn och organisationsnummer
') l C‘ I .

Mo Arman” a» (gm gm -. o 812)
Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

/0 '? få 52 .2  ' -
Lokalkostnader/deltagande  I  utbildningar/ersättning till föreläsare/materia Ilutskick/ resor, möten/övr kostnader  m.m.

Sé'BÄSo

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

att stärka artiets ställning i den kommunala demokratin?)

FÖR fen {ab/Urerl fru.-(u 747012014QI‘M’ QC? 46W

(ge,/imo.. fraålnud al:/IJ,- Koala/la“ 20/3 äns keso/hv

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

iden kommunala demokratin? -

Fonderade medel inför nästa år

5/ 0’3 6' o

Underskrift  av behöri företrädaref r partiet

g, O' )q Mc Aw!/g (%u./. SSc.-w 0  ut "år. ”(lt—_

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

året.

(VU/b" / %> UNCLM, U  '&[W
Datum och underskr av partTet ut'é'édda granskare

Kontaktu pgifter adress och tfn

fan/MM  m  “om/WM (Mc—www 5W
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

kommunfuiimäktige 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



REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

  

- ASA LA Kommunstyrelsens förvaltning

KOMMUN _ Ink. 2018 '04- 25-

oiarlenr Aklbllaqa _... KS 2018/5

Dnr 05
1 (2)

Kedowsnmg ska avse perioden  1  Januari  — 51 december och lamnas in senast den du Juni året efter utbetalning.
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange isåfall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partlets namn och organisationsnummer

_ 5Ctl4t$ (QD C’ "st—: %C'Zk S'Z. '  '# 9  "Q,

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

/0‘ '? Sill  +
l nbalbnunadnrhlnN-ananda  i  uihflrlninnav Inreålöténu'nu till {Kralflcarn Intet-avin! Inhabit-b Iraenv mätman löner brud-nallar m m

nåtts-io ass

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

(") ;,”

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

O  ‘9'”

Fonderade medel Inför nästa år

(  . c »
ÅQKÅHH t (fl '.'"

Underskrift av behörig företrädare för partiet

jag intvear härmed att redovisningen ee 'en rättvisande bild av partiets användnina av lokalt partistöd under det eånena

året.

Datum och underskrift av partiets uts dda granskare

Kontaktuppgifter adress OCh ttn

&& {Wham Shaw-Gm? i??? 33 . 'alla 07c) "  2a
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
knmmnnfullmålctige an gång'par år Partistöd utbetalas årligen underjanuari Partistöd får bara ge: till ett parti som är can

juridisk person.

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd

 



K  .
Kommunstyrelsens förvaltning

"‘K 2018 "UB-' 01
lemur mmm

Sala  kommun

I
‘— __, % ”teg a”:'å') atenarltjråernnl ngn ama

FRAI-.”ITEDSPARTIE'I' I  SALA

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

.//

Gra  K  kare Kjell Wennerberg



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

Dnr KS 2018/505

1  (2)
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

SOCIALDEMOKATERNA 879500-2396

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

257.114 kr

Lokalkostnader/deltagande ! utbildningar/ersättning till föreläsare] material/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 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
] I  [Ck—(, 3 » ._._._..__..

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 re  '

Kontaktuppgifter adress och tfn

,  ,  [på Pl ' _ . .:;

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 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 REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT
KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

Dnr KS 2018/505

1  (2)
Redovisning ska avse perioden 1Januari  — 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

SverigeDemokraterna Sala 802469—4443

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

1240469

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

Förbru kningsmtrl 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 I  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 ,1.

72009

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'OQÖROG— _ , /
Datum och underskrift av partiet?/. sedda ranskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

Magnus Edman Finntorpsvägen 21 733 94 Sala 0722516555
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningslntyg, 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 gå ng per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara ges till ett parti som är

2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd



&  SA LA Kommunstyrelsens föwaltnlni REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT

ink. 7018 —04- 1 2  . PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET

'  lamm ”*" ’ ' Milan Dnr KS 2018/505

. . . 
1 (2)

Redovismng 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.

Lokalkostnader/deita ande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utsklek/resor, möten/övr kostnader m.m. _

*Se bilaga. Utgifter 2017 61023 kr,

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

att stärka artlets ställningi den kommunala demokratin?)

inga

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (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 _ ,

'  *£ "så ** f än? v— 'Hw'aez—mz

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

året.

_ .  i l" ,WW .  _  LOWA UQHANi-ssow AMS mer
Datum och underskrift av partiets utsedda granskare  '

Kontaktuppgifter adress och, tfn

_  &%%'—”wil; "mister isar-ln
Denna redovisning eller mötsVarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintvg', "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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Re‘sultatrapp‘ort
Vänsterpartiet i Sala. 955556-4872 (VPM)

Period: 1701-1712
Omfattar verlilkat: A:72—B6
Utskriven: 160106 19:52 av BH

Konto  .  Benämning Budget  Awlk
1701-1712

(tkr)
RÖRELSENS  INTÄKTER

Övriga  rörelseintäkter

3987 Erhålina  kommunala  bidrag
3989 , _ Medlemsavgifter

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010 inköp
4011 Val 2016 kostnader och Inköp
4012 Möteskostnader
4013 Arsmoteskostnader
4014 1:3 maj
4020 Kurser och konferenser

.  4040 Kommunala gruppen

Summa material och varor

BRUTTOVINST

Övrigåextema kostnader

5810 Reseersättning
5831 Kost och logi i Sverige
5910 Hemsida _
5990 Övr reklam och PR
6070 Uppvaktninger
6110 Kontorsmateriel
6130 Annonser/reklam
6212 Mobiltelefon
6250 Porto
6570 Benkkostnader
6970 'i'idningarltidskritterlfaddttt

6980 Föreningeavgiiter
6990 Övriga kostnader

Summa övriga extema kostnader

SUMMA  RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT
ÅRETS RESULTAT

Utskdits-iD: 196

Resultat Ackumulerat
1701-1712 1701-1712

58 058.00 58 050,00
143000 , 1430.00

59 400,00 59 488,00

59 488.00 59 400,00

-2 293,50 -2 293.50
-10 720,00 -10 720,00
-5 303,14 -5 303,14
-1 350.15 —1 350,15
-3 000,00 -3000,00

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

'  -'40 620,79 40 020,70

10 007,21 10 007,21

.1 100,00 -1 100,00
-5 391.00 ~5 391,00
-1000,00 -1000,00

070,01 070,01
-1 300,00 -1 300,00
-1 420,00 -1 42000
053100 053100

445,00 '345100

»1446.00 -1 445,00
-903.00 '903700

-2 013.00 -2 013.00
-750,00 450,00
011,00 ,-311.00

-20 402,61 -2o 402,01
-01 023,40 -01 023,40
_1 535,40 _  -1 535,40
-1 535,40 _  -1 535,40

&


