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SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesda tum 

2016-10-20 

Dnr 2016/ 15 -· I i? 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun 2015 samt beslut om lokala partistöd 2017 

INLEDNING 
Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med 2014-02-
01. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018. Lokalt partistöd 
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun re
spektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur sto rt det ska vara. 

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81, fastställt regler för kommunalt partistöd 
i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i 
förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och 
granskning av för 2015 utbetalda partistöd inom Sala kommun har inkommit från 
de politiska partierna. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/ 176/1, skrivelse 
Bilaga KS 2016/176/2, redovisning från partierna 

Ledningsutskottets beslut 2016-10-04, § 203 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrap porter, samt 
att utbetala 2017 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommun 
under januari 2017. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna inkomna redovisningar och granskningsrapporter, samt 
att utbetala 2017 års lokala partistöd till de politiska partierna inom Sala kommu n 
under januari 2017. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Lars-Göran Carlsson 

Kommunstyrelsen LA 
Kommunstyrelsens förvaltnlng 

fnk. 2016 -09- 2 O 
larlenr 
M/i, 15 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun 
för 2015 

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

Ur prop 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 mandat
bundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en 
juridisk person. Detta innebär att det måste finnas en registrerad lokal parti
förening 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 ska ske per kalenderår och vara inlämnad senast den 30 juni 
året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts 
ska dessutom granskas. Partierna utser själva granskare. Granskaren ska 
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger 
en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till parti som 
inte i tid 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 och 
granskning av partistöd har en särskild blankett för detta ändamål tagits 
fram. 

Redovisning och granskning av för 2015 utbetalda lokala partistöd inom Sala 
kommun har inkommit från de politiska partierna på kommunens blankett 
"Redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd har använts under året". 

Aktbflaga 
!5 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

la rs-goran.carlsson@sala.se 

733 25 Sala 



Kommunstyrelsens förvaltning 

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. 

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

Med hänvisning till kommunallagen 2 kap, 12 § respektive inkomna 
redovisningar och granskningar från de politiska partierna representerade i 
fullmäktige i Sala kommun föreslås kommunstyrelsen 

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

att utbetala 2017 års lokala partistöd till de i fullmäktige representerade 
politiska par ierna under januari månad 2017 

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlingschef 
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Bilaga KS 2016/176/2 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2016/15 
1121 ·olv!Cnr --:rtt;;ga 

Redovisning ska avse · en..l.janua · - dece ber 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. 

A 
Kommunstyrelsens förv It Partiets namn och organlsationsnummer 

Moderaterna Sala 879S00-0820 lnk. 2016 -09- 2 O 

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året Aktbl/191 

103090:-

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

12031:-

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

36082:-

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 

36230:· 

Underskrift av behörl företrädare för partiet 

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

Kontaktup gifter adress och tfn 

Michael PB Johansson Slussvägen 12 733 33 Sala 070-3236998 
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. 

2016--02-24 Redovisning av kommunalt partistöd 



,ull SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

~ KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÅNTS UNDER ÅRET 

l .. , • , J 
'·;' . ' ',,,·,i .. , j 

f~o1111m;:-i,~:1: c;;:;:ms iot ,ia::ni;'!~J 

lnl1. 

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 rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn och Ol'ganisationsnummer 

Summa pal'tistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året 

I l 6f> S'3o·,, I 
Lokalkostnade,•/deltagande i utbildnlngnr/e,•sättning till flireläsa,•e/matel'ial/utskick/,·esol', möten/övr llostnader m.m. 

Uf-hl / J \.d·"-'.f lo O()o: -

11\c,~ I Alvf-i" i~: 7S ooo: ~ 
Av!vV>l"W-/)v\/'.'o· i{ Öl)(): -

/ti~' 4000 -

4""i![eAf~.,,, i {ö Dro- ' 
J o.l IWl-1,,,,; M ' 1$" Olj() ,.... 

u/-,s0J..- W\.V'' GöOv · -
()lJ{i o/" . /.( !JD() :. 

Delar av pru·tistödet som överförts tm andra delar av partiorganisatione11 {Ange vilka motprestationer har erhållits för 
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

LD()W • - h \A. ~cwl~ dJ.5f.,1t.-./- ().,,I (e,,,. ~ e,/, ~ e6=H 11,1'!,'-' 

+--'< ~J/1,\,\V\_\ ~-k.4 ~ ~)\-&-c 

Köpta tjänste.a· från and1·a dela1· av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets. ställning i 
den kommunala demokratin?) 

Foudernde medel inför nästa år 

! 4G sw: ---

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

Datum och underst, ift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

-----···--··--------



Undertecknad har granskat Centerpartiet i Salas ekonomi och bokföring gällande år 2015 och 

intygar härmed att bllagd redovisning ger en rättvisande bild av hur utbetalt partistöd har 
använts. 

Sala den 7.J/!) '2.tll 6 



l'mSALA 
ft.,i KOMMUN 

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 organlsatlonsnummer 

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

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

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 (VIika motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning 
i den kommunala demokratin?) 

Fonderade medel inför nästa år 

I --)Sooo tcR,_ 

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. 

underskrift av partiets utsedda granska e 

Denna redovisning e le, motsvarande uppgifter, me~ bifogat signerat granskningsintyg~a lämnas till Sala kommun, 
personalkontoret sen st 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 

Gransknings intyg 

-~-S1~CA1rö1v1 fl/i UN 
,(ommui.styrc/scn.s förvaltning 

lnk ~H:1u• n·_\ •i .. J 
· · t.u io ··,.c1r t. , 

För utbetalt kommunalt partisstöd 
2015 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande användandet av 
2015 års partistöd är korrekt. 

Sala den 27/6-2016 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2016/15 
1 (21 

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 

31720 

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

I Se bilaga Ekonomisk redovisning 2015. / 

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

Administration 1253, medlemsvård, utskick och annan administration, Vi har även betalat av en rest
skuld från valrörelsen 2014 till Förbundet. 

Se bilaga Ekonomisk redovisning 2015. 

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 

16059 

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. 

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Jan Eriksson Ringgatan 42c 73332 Sala 0735299946 
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. 

2 (2) 

2016·02-24 Redovisning av kommunalt partistöd 



EKONOMISK REDOVISNING 2015 

INKOMSTER UTGIFTER 

Kapital bank 916:3S 

Överföring pg. 538:43 

Partistöd 31.720:-

Administration 1.253:-
i I 

Medl. Möten 845:-

Alliansträff 420:-

Gåvor 1.000:-

Annonser 4.691:-

Sala-Mässan 966:-

Valet 2014 Länsförbundet 7.940:68 

Summa kronor 33.174:78 17,115:68 

Banksaldo 2015 12 31 16.059:10 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2016/15 
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 rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn och organisationsnummer 

I Feministiskt Initiativ Sala 

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

31.720 

Lokalkostnader/deltagande I utbildningar/ersättning 1111 föreläsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m. 

21.720 

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 

10.000 

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

20 
Datum och underskrift av partietsµ 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

I Sor 1 013· Gl08'2 l--G 
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat grariskningsintyg, 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 Redovisning av kommunalt partistöd 
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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 Ull rubrikerna i blanketten. 

Parttets namn och orgar\lsatlonsnummer 

/-\-t<X \ tAC e\. O\c , V\C . '--------- - ----'---------- -·-"------ --~----------' 

[ 

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

Lokalk~stnader/deltagande i utbildningar/ersättning tlll förellbare/materlal/utsklc;k/resor, möten/övr kostnader m.m. 

~<'..Mv'c. (\ll'v fP'-''-' · \o .:.~½ d. t~s.c..-t. l\.c,..\ ,r ,, ~"t") · z q,G.2 b · · 

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

2, \6 2 b-~ 
'1..-<J\ ewi.ssevv•'<-e. / ~ .. '-0-;, .,_\ r:: \,,,~\\v J 'l"" ~W\~ \A , ':,~ r~'vi' v \ i; \.. t'Jt\ , 

't1 .ed l,evi1 ~ htJvi,·V19 · U~\., .\j"\'~'c} \1A\ev~ . 

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

-
Fonderade medel Inför nästa år 

Underskrift av behörlg företrädare för partiet 

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande blid av partiets användnin11 av lokalt partistöd under det gångna 
året. 

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppglfter adress och tfn 

A Ll. { v /la fli 
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningslntyg, ska lämnas tlll 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. 

:!016-02-24 Redo11lsnin8 av kommun~lt part istöd 



R~sultatrapport Sid 1 (av 1) 

' Vänslllrpartiot I Sala, 9865564872 (VP01) Ulskrifts-lD: 064 

Period: 1501-1512 
Senast reg verifikat. A:33 
Utskriven: 160104 15:14 av BH 

Jäm//Jre/sen med 1/Jregäend• år är preliminär. 

Rapporten omfattar olåsta redovisningsp9rioder. 

Konto Benämning FOregäande år Awik Resu"st Ackumulerat 
1401-1412 1501-1512 1501-1512 

(tkr) 

RORELSENS INTÄKTER 

övriga rörelseintäkter 

3987 Erhållna kommunala bidrag 54,4 2% 55 510,00 55 510,00 
3989 Medlemsavgifter 0,0 0% 281,00 281,00 

Summa övriga rörerseintäkter 54.4 3% 55 791,00 55 791,00 
"-.,· 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 54,4 3% 55 791,00 55 791,00 

RORELSENS KOSTNADER 

Material och varor 

4010 Inköp 0,0 0% -635,00 -635.00 
-...., 4011 Val 2015 -54,4 -96% -2 229,00 -2 229,00 

4012 Möteskoslnader 0,0 0% -2 645,00 -2 645,00 
4013 Arsmöteskostnader 0,0 0% -821,75 -821,75 
4014 1:a maj 0,0 0% -367,00 -367,00 
4020 Kurser och konferenser 0,0 0% -8 270,00 -8 270,00 
4030 Dislriktsutjämning 0,0 0% -2 102,00 -2 102,00 

Summa material och varor -54,4 ,69% -17 069,75 -17 069,75 

BRUTIOVINST 0,0 -3873 ... 38 721,25 38 721,25 

övriga externa kostnader 

5010 Lokalhyra "11,0 -78% -2 000,00 -2 000,00 
5800 Resekostnader -0,5 -100% 0,00 0,00 

5810 Reseersättnlng 0,0 0% -1 139,00 -1139,00 

5831 Kostochlogi1Svenge 0,0 0% -3 540,00 -3 540,00 

5910 Hemsida -3,0 -67% -1 000,00 -1 000,00 

5990 Ovr reklam och PR ~1,2 -100% 0,00 0,00 

6070 Uppvaktningar -0,5 256% -1 781,00 -1 781,00 

6110 Kontorsmateriel -0,3 55% -495,30 -495,30 

"--' 8130 Annonser/rekfam -1,9 -100% 0,00 0,00 

6150 Trycksaker -0,3 -100% 0,00 0,00 

6250 Porto -0, 1 1373% -1177,00 -1 1n.oo 

6500 Distnklsuijamning -1,9 -100% 0,00 0,00 

6530 Redovisningsljänster -2,5 -100% 0,00 0,00 

6570 Bankkostnader -0,5 -2% -462,00 -462,00 

'-' 6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt 0,0 0% -528,00 -528,00 

6981 Föreningsavg, avdragsgilla 1.4 -100% 0,00 0,00 

6982 Föreningsavg, ej avdragsgilla -0, 1 -100% 0,00 0,00 

6990 Kultursociala priset -4,0 -100% 0,00 0,00 

6992 Ovr ext kostn, ej avdragsgilla -0,5 -100% 0,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -24,9 -51% -12 122,30 -12122,30 

SUMMA RORELSENS KOSTNADER -79,3 -63% -29192,05 -29 192,05 

RORELSERESULTAT -24,9 -207% 26 598,95 26 598,95 

Resultat från finansiella Investeringar 

8422 Oröjsmålsrantor rev.skulder -0,2 -100% 0,00 0,00 

Summa resultat från finansiella investeringar -0,2 -100% 0,00 0.00 

RES EFTER FINANSIELLA POSTER -25,2 -206% 26 598,95 26 598,95 

ARETS RESULTAT -25,2 -206% 26 598,95 26 598,95 
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B~~b~ SALA l(OiVHVlUN 
l(ummur.styreliens förvaltning 

• ~!"1·1'• 
REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅR K. t.l!!tl 

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 

Summa partistöd som rtiet har fått utbetalt från kommunen under det ån a året 

Lokalkostnader/deltagande I utblldnlngar/ersättnlng till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m, 

JAedl (!..,sc;U/;·v:lel-er /'I 3 '9-9: -
/<es-or 6 ?tf" I:- -
I:,wzr, t41,:; f..ev;-4 I 6 ~ 2. 2 •-
f-t!'rhvt.i l,e., t"fs ""1,t;te,,-1;,/ I '2- S-();-

tcv,,.,,p~11, er I '71lt>"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?) 

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. 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogats gnerat 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 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 kommunatt partistöd 
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\,,c. ,::iSwi_f~f:atmu 
Resultat och balansräkning för SverigedemokraternaSda Kommunförening 
Org.nummer: 802469-4443 

) 

Föreningens intäkter ( not I): 
Föreningens utgifter (not 2): 
Finansiella poster (not 3): 
BehåUning i bank: 

Noter: 

Not 1: 
Föreningens intäkter: 
Behållning från året innan 
Kommunalt partistöd 
Övriga bidrag 
Summa intäkter 

Not 2: 
Föreningens utgifter: 
Aktiviteter 
Resor, ersättning 
Inköp, artiklar, material 
Kampanjer och Servisavgifter 
Administrativa utgifter 
Summa utgifter 

Not 3: 
Finansiella poster 
Ränta 
Skulder 
Summa finansieUa poster 

Sala 2016-01-08 

,'~~~,~ 
(_,, Ragge Jagero 

2015-12-31 

120844:
-73175:-

0:-
47669:-

17754:-
103090:-

0:-
120844:• 

19379:-
6761:-
6822:-' 

38963:-
1250:-

73175:-

0:-
0:-
o: ... 

Kassör Sverigedemokraterna Sala Kommunförening 

2014-12-31 

83962:
-66208-

0:-
17754:-

12794:-
54418:-
16750:-
83962:-

31942:-
6155:-

15278:-
8604:-
4230:-

66209:-

0:-
0:-
0:-

\ 
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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 organlsatlonsnummer 

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

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

-.i2,_,J,; lr k a ""I '.':i 1,11_ 
1 "'jt-1'.~ec\w.' ~ '.)_1,oO 

I) \'1/Y1cn ~u '.2 I ge, 
'VK<A 1 :,:l 
~se c kt" ~ ,; L(}~ 

SVl'vori"'.) 1 I { 

l'.tfr-<.Se.t,ckJicY\ I 1cr 
{ <?,e !old-i,,v~ ~~"' /{I) o,.,;,\.vikkl-

1,ctiM• w 'Pc L,.i;J ~ör t.J ctJvU.,, 3-C,CC 

Delar av partistödet som överförts tlll 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 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

I '?,,,-;,,,., c'.b~ ~SSlh-' +r c"" ::lc1 l, 010, (o~~ So 1~ 
I; 

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

året. 

r--?,c_______,·/ ~'------, I ~'--------1,Li-"""'J/=,J t,J J (l)?t /2 4,v 
Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Denna redbyj ning 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. 

2016-02-24 Redovisning av kommunalt partistöd 



Årsberättelse Sala Kristdemokraterna 2015 

Så har vi återigen tillryggalagt ett år och det summeras enligt 
följande: 

Sedan förra årsmötet har vi träffats i styrelsen vid 8 tillfällen 
varav 6 beslutande. 

Vid det konstituerande mötet efter årsmöt.et var avgående 
styrelsemedlemmen Arne Persson med och blev avtackad för 
sin tid i styrelsen. 

Vi deltog med ombud på Vårstämma i Köping i mars. Vi har 
delat ut sommartidningar i stort sett hela kommunen, var och 

en efter förmåga. Håkan och Helena Pettersson är de 
flitigaste och är värda ett stort TACK för alla körda mil på 
vägar som vi inte fanns. I slutet av augusti medverkade vi 

tillsammans med Alliansen i Sala på Salamässan. Då det 
anordnades loppis till förmån för flyktingarbetet var vi också 
med där. Vi har haft besök från distriktet i form av Malin 
Gabrielsson, landstingsstyrelsen. I oktober hölls riksting i 
Västerås då vi medverkade både som funktionärer och 
ombud. 

Höststämman hölls i Skinnskatteberg, vackert snöbepudrat, i 
november. 

I december hade vi så terminsavslutning. 

eva A;cdsson, ordförande 



Förslag till budget år 2016 och resultat 2015 

Intäkter 

Medlemsavgifter 2.500 

Kommunalt partistöd 31.720 

Summa 34.220 

Kostnader 

Distriktavg 4.000 

Kurser/kont 6.000 

Servering 1.000 

Annonser 2.500 

Trycksaker 2.500 

*Övrigt 4.000 

Finansiella kostnader 1.200 

Summa 21.200 

Tillgångar 

Kassa 188 

Plusgiro 4.268:26 

Bank 15.771:69 

Summa 20.227:95 

Resultat 2015 

2.350 

31.720 

34.070 

3,812 

5,474 

715 

2.186 

3.600 

4.017 

1.158 

20.962 

188 

17.376:26 

15.771:69 

33.335:95 

*Övrigt= Representation, prenumeration o köpta tjänster. 

i' 



• , , l(ri s tdcrnok raterna 

Tidningen POLETIK 

Kristdemokraterna i Västmanlands län 
Västgötegatan 2 A 
722 11 VASTERAS 

Benämning 

Tidningen POLETIK 
Håkan Pettersson 

SUMMA 

Organisationsnummer 
97 80 00-74 32 

FAKTURA 

Fakturanummer 

2015-84 
Fakturadatum 

2015-11-10 

Sala 
Per-Olof Palm 
Ebbagatan 5 
733 33 Sala 

Plusgiro 
49 66 95-8 

Senaste betalnlngsdag 

2015-11-30 

antal pris totalt 

2400 1,50 3 600,00 kr 

3 600,00 



·' 
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• Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna I Västmanlands län 
Västgötegatan 2 A 
722 11 VÄSTERÅS 

Benämning 
Av partidistriktet 
Serviceavgifter/Köpta tjänster kv 1-4 2015 

1. Delade kostnader 
-~- iniörfnationstjänster 
3. Utbildningar och konferenser 
4. Konsultfjänster 
5. Besök Och organisationsutveckling 

SUMMA 

Organlsatlonsnummer 
97 80 00-74 32 

FAKTURA 

Fakturanummer 

2015-90 
Fakturadatum 
2015-11-27 

Salas Lokalavdelningen 
Per-Olof Palm 
Ebbagatan 5 
733 33 Sala 

Plusgiro 
496695-8 

Senaste betalnlngsdag 

2015-12-25 

totalt 

V1292,00 
,/ 1436 oo v 
.,..1651:oo 1' 

1580,00. 
1·1221,00, 

7 180,00 

------------ _ .. 
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Kommunsl)'relsens förvallnlng 

lnk. 20l6 ~u9- 1 4 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Il Dnr KS 2016/15 
1 (2) 

Redovisning ska avse perioden 1 ja-;;~ri - 31 december oc lämna s in senast den 30 juni året efter utbet alning. 
Vid behov kan kostnader redovisas i sepa rat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar t ill rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn och organlsatlonsnummer 

Miljöpartiet de Gröna i Sala, 06012038-0829 

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

I 55510:-

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

19467:-

Delar av partistödet som överförts tlll andra delar av partiorganisationen (Ange vi lka motprestationer har erhållits för 

att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin 7) 

2775:- Avser serviceavgift till MP riks och för det får vår lokalorganisa t ion bl. a: 

Medlemsregister, medlemstidning, IT-stöd och organisationsstöd. 

Köpta tjänster från andra delar av partio rganisationen {Vilka motprestationer har erhåll its för att stärka partiets ställning 

i den kommunala demokratin?) 

1820:- Avser webbtjänst och konto i MP riks kommunlkationsplattform. 

Fonderade medel inför nästa år 

31452:69 {Inklusive intäktsränta 4:69.) 

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

året. 

Kontaktupp ifter adress och t fn 

Erik Åberg, Agueligatan 9F, 73338 Sala, 070-5666814 
Denna redovisning eller mot svarande uppgifte r, med bifoga t signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, 
personalkontoret senast den 30 juni året efter det at t partistödet har utbetalats. Beslut om at t betala ut parti stöd fattas 
av kommunfullmäktige en gång per år. Partist öd utbet alas årligen under janu ari. Partistöd får bara ges t ill ett parti som är 

en Juridisk person. 

20 16-0 2-24 Redovisning av kommunal t par tistöd 
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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 

I Salas Bästa, 802452-7262 

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

103 090:-

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

33 394,69:-

För spec. se bokslut. 

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

1

,, ... stöd, ••• , ... 

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

I inget köp har skett 

Fonderade medel inför nästa år 

71498,11:-

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

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

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

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 partfstöd 


