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KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

KF:s 
HANDLING 
NR 28 2020 18 (43) 

Dnr 2020/40 - \ '1 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd 
för 2021 
INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Sala kommun har beslutat att lokalt partistöd ska ges till 
politiska partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade 
beslut om regler för partistöd 26 maj 2014, § 81. 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. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/146/1, missiv från administrativa enheten 
Bilaga KS 2020/146/2, de politiska partiernas redovisningar av hur utbetalda 
kommunala partistöd har använts under året 2019 

Ledningsutskottets beslut 2020-09-30, § 157 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet 
med Bilaga KS 2020/146/2, samt 
att utbetala 2021 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2021. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsrapporter i enlighet 
med Bilaga KS 2020/146/2, samt 
att utbetala 2021 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2021. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
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Jus tera ndes sign 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesda tum 

2020-09-3 0 

13 (29) 

Dnr 2020/40 - I! 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd 
för 2021 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige i Sala kommun har besluta t att lokalt partistöd ska ges till 
po litiska parti er som är representerade i fullm äktige. Kommun fullmäktige fa ttade 
beslut om regler för parti s töd 26 maj 2014, § 81. Av b eslutet framgår bland annat att 
parti s tödet utb etalas å rlige n i förs kott under januari må nad efter beslut av 
kommunfullmäktige. För att underl ätta och fö renkla redovisning av grans kning av 
partis töd ha r en särskild blanket t för de tta ändamål t agits fram. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/146/1, missiv från adminis trativa enheten 
Bilaga KS 2020/146/ 2, de politiska parti ernas redovisningar av hu r utbetalda 
kommunala parti s töd ha r använts under året 2019 

Administra tiv enhetschef Gunilla Pettersson fö redrar är ende t. 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föres lår att kom munstyrelsen h emstä ller att 

kommunfullmäktige besluta r 
att godkänna bifogade inkomna redovis ningar och gr anskningsrapporter i enlighet 

med Bilaga KS 2020/146/ 2, samt 
att utb etala 2021 års lokala parti s töd till de i kommunfullmäktige representerade 

politiska partierna under januari månad 2021. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslå r att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 

beslutar 

att godkänna bi foga de inkomna redovis ningar och granskningsrappo rter i enlighet 

med Bilaga KS 2020/146/ 2, samt 
att utb etala 2021 å rs lokala partis töd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska parti erna under januari månad 2021. 

Utdrag 
Kommunstyre lsen 

'f.yf · 26 1Då \ 

Utd ragsbestyrkande 

\fi 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Administrativa enheten 

MISSIV 

Kommunstyrelsen 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd 
2021 

Bakgrund 

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

Rätten till partistöd är enligt kommunallagen, 4 kap, 29-32 §, 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 ett intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Kommunfullmäktige ska också årligen, i enlighet med 4 kap, 32 § kommunallagen, 
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. 

Redovisning och granskning för 2019 utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun 
har inkommit till den administrativa enheten från de politiska partierna på 
kommunens blankett "Redovisning av hur utbetalt kommunalt partistöd har använts 
under året 2019" 

Med hänvisning till kommunallagen 4 kap, 32 § respektive inkomna redovisningar 
och granskningar från de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
över 2019 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 2021 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2021. 

1 (2) 
2020-09-19 

MISSIV 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativa enheten 

Gunilla Pettersson 

Enhetschef administrativa enheten 

Bilaga: samtliga partiers redovisningar 

2 (2) 
2019-10-21 



flmSALA 
~KOMMUN 

s 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ini<. 2020 -09- 0 7 
Olarlenr 
Zu2o 1() ~c; Aktbilaga 

Bila ga KS 2020/ 146/2 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

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 vil ket sä tt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn 

!Kristdemokraterna i Sala 
Organisationsnummer 

I 802527-6570 

I Koo<onomme, fö, otbml,;,g 

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

160 879 kr 

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

Kurs & Konferens 5145, Marknadsföring 250, Bankkostnader 1.141, Servering 740, 
Styrelsekostnader 414 

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

Delade kostnader 3 544, lnformationstjänster 3 938 Utbildningar och konferenser 4 528, Konsulttjänster 4 332, Besök och organisationsutveckling 3 34 7. 

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 

133 500 kr 
Underskrift ay behörig företrädare för partiet 

Underskrift av partiets utsedda?anskare. 

I Datorn 

2020-09-01 
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året 

Kontaktuppgifter 
Adress Telefon 

Hanke Joneklav, Mångatan 21, 733 40 Sala 0703356957 

Denna redovisn ing eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 

Sa la eller kommun.info@sala.se senast den 30 juni efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av 

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



Granskningsintyg 
SALA K MMUN 

Kom munstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09~ 0 7 
Diarienr 

Undertecknade finner att "redovisningen av hur utbet alt kommunalt 

partistödet har använts under året 2019" väl stämmer överens med 

den ekonomiska och verksamhetsmässiga redovisning vi tidigare har 

granskat. Medlen används enligt vår bedömning uteslutande til l 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 redovisn ing. 

Sala 2020-09-01 

~ -- iM{j JfY}tlt!A;// 
Bjarne Nordström Lisa Joneklav 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08- 2 8 

Diarienr 

Dpb: 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

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 sä tt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn 

lvänsterpartiet Sala 
Organisationsnummer 

1802505-1940 

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

160879 kr 
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m.m. 

55942 kr 

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

1390 kr för inköpt material 
Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 
(Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

16200 kr för hemsida, medlemsservice, samt deltagande i utbildningskonferens 

Fonderade medel inför nästa år 

[4937 kr 

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

Kontaktuppgifter 
Telefon 

Denn a redovi sning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 

Sala eller kommun.info@sala.se se nast den 30 juni efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av 

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



SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMU ADSALA KO MMUN 
l<OMMU f\J PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ARET Kommunstyre lsens förvaltn ing 

lnk. 2020 -07- 0 1 

Diarienr 7,,.,_Q _. nr KS 2016/1 5 
:::.L I (2) 

Redovisning ska avse perioden 1 januari --- 31 december och lämnas in se;.~~~~~ ~,.,,t "':A:er utb . alnirn. . 
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt b il agan relaterar till rnbrikerna i blanketten. 

Partiets namn och organisationsnnmmer 

I 

Lolmlkostmuie1'/deltag:mde i utbildningm·/ersättning till föreläsare/matcrinl/rntskick/resol', möten/ÖYI' kostnader m.m. 

/., 6) k,_ q / /c;,.cJ 5-/ ,nec c/c,,- ,6-_ DOO 

J /') r .l .Jlaao r.>Oer- ,:2 t) . 0 0 0 

U/6 /c / e k -6-,, o c,o 
11 ff /4,J I ,9-k/,-'y/ '/4-kr- 3 5. 00 C) 

9--/,n , Ä,:,s-k-, . 3&-, ooo 

Delar av partistödet som överförts till and!'a delar av partiorganisntionm (Ange vilka motprestationer har erhållits för 
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

Köpta tjiinster från andra delar av pa1tiorganisationen {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. 

~~h ::~:.~a parti,~ ~ 

Kontaktuppgifter adress och tfn 



/p' ,,----r,::> J u 
~c..,v '{ 
~ 

Undertecknade, av C@«ilterp,sirtiets ~im1n1mvmkrnts i S.©J.iEtl, på årsmötet valda 
revisorer avger härmed följande revisionsberättelse för verksam hets.året 

Vid fullgörandet av vårt uppdrag har vi granskat styrelsens bokföring och i övrigt gjori 
de granskningar som vi ansett erforderliga. 

Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning beträffande redovisning, 
d I • I I !f.•• • 1n ,,... !• • I ~ • • •&I o av einmgens oorGormg e11er rorvanrnngen av avae,rnngens ·rn1gangar. 

Utifrån den genomförda revisionen tiHstyrker vi, att balansräkningen fastställs och att 
kassören och styrelsen i sin helhet beviljas ansvarsfrH1E:it för verksamhetsåret 20'19. 

Salbohecl den 14 februari 2020 

,_Y;ic, -~1/,~; i~/71 '. / 
Mia Högluncl 



""SALA r-, KOMMUN ln\t 2020 -CS., ? U REDOVISN ING AV HUR UTBETALT KOMM UNALT 

Redovisning ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. 
lllk. 2020 -06- 3 tl 

Vid behov kan kostnader redov isas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan re laterar ti ll rubrikerna i b lanketten. L------- -r.c=~ --, 
Parti ets nam n 

Socialdemokraterna Sala 
Organisationsnummer 

1879500-2396 

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

1252.213 kr 
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/ reso r, möten/övriga kostnader m .m. 

1197.782 kr 

Delar av parti stödet som överförts till andra delar av partiorganisationen 
(Ange vi lka motprestationer har erhå lli ts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin? ) 

lo kr 
Köpta tjänster från andra delar av partiorga nisat ionen 
(Vilka motprestationer ha r erhå ll i ts för att stärka partiets stä llning i den kommuna la demokratin?) 

13305 kr porto för att sända ut brev 
Fonderade medel inför näst a år 

170.000 kr 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum 

200630 

Kontaktuppgifter 

Ad ress 

Harmonivägen 10 733 39 Sala 

Denna redovisn ing elle r motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommu n, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 

Sa la eller kommun. info@sala.se senast den 30 juni efter det att partistödet har utbetalats. Bes lut om att betala ut partistöd fattas av 

kommunfu ll mäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årl igen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 



.-:a t,, Socialdemokraterna 
_ SALA 

Granskningsintyg 

För utbetalt kop,munaltpartistöd för verksamhetsåret 2019 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala partistödet 

använts under verksamhetsåret 2019 överensstämmer med redovisat underlag. 

Sala den 30 juni 2020 

[Y1I 



SALA KOMMUN 
Kommunsiyrclsens förvaltning 

OiarienZö 'v( {) 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

d .. k ~ ·-""""'""-Re ov1sn1ng s a avse pmuu-e J.- a an - Tecember och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. 

Vid behov kan kostnader redovi sas i separat bil aga. 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 

34788 :-

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

Resor, kurser, kongress 1815:-

Egna möten 0:-

PR, arrangemang, valrörelse 1329:

Medlemsavgifter 665:

Ungdomsverksamhet 0:-

Lokalhyra 39600 :-

Övriga kostnader 500:-

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

att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

1739:- 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 parti ets stä llning 

i den kommunala demokrat in?) 

Fonderade medel inför nästa år 

Underskrift ~.v behörig företräd,ar,e för partiet 

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

året. 

Datum och und erskrift av parti ets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat gransknings intyg, ska lämn as till Sa la 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 under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är 

en juridisk person. 

Redovisning av kommunalt partistöd 



SALA KOMl\1/0N-
1<ommunstyre1sens förvaltning 

lnk. 2020 -Ob~ . 0 2 
Dl lel\l 

o a 40 

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 fa ll på vilket sätt bilaga n 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 

160879 

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

19784 

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 partiorganisa tionen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin?) 

0 

Fonderade medel inför nästa år 

i 51042 

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. 



I Kontaktuppgifter adress och telefon: 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, personalkontoret senast den 3( 

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. 

TIii 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 eil 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 

redovisnings bestämmelserna 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 dr/igen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamdl som anges i 9 § första st;ycket 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex mdnader efter 
redovisningsperiodens ut(Jdng. 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 
redovisni~gen. Lag (2013:105~L 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -06- 0 1 
Diarienr 

Dpb: 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

Redovisning ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in senast den 30 juni å ret eft er ut betalning. 
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga . Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn 

I 

I 
o,,.,;,.,-"'""mmo, 

. q 7 <j 5 c?C) ··- 0 Cj,l_ { I 

Konton ummer för utbetalning 

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 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum . ~ '\ 

\__./~j i.tv. (i /( ) 

Jag intygar härmed att redovisningen per en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partis föd under det gångna· året 

Kontaktuppglfter 

Telefon 

Denna redovisning eller motsvarande uppg-ifter, med signerat gransknlngsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 
Sala eller komrnun ,info@sala.se senast den 30 juni efter det att partistödet. har utbetalats. Beslut om att betala ut: part.istöd fattas av 

kom munfullmäktige e.n gång per år. Partistdd lttbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett. parti som är en juridisk· person. 



'A - K,ÖMMUN -
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -05- 0 7 
Dlarlunr 
'i1.6;}.0 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

Redovisning ska avse perioden 1 januari- 31 december och,ämnas in senast den 30 juni året~ter utbetalning:-- · 
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bil aga. Ange i så fal l på vi lket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i bl anketten. 

Partiets namn 

[ Salas Bästa 
Organisationsnummer 

1802452-7262 

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

[95 667:-
Lokalkostnader/deltagande I utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m .m. 

1138 514,90:-

Delar av partistödet som överförts till an dr.i delar av partior!l:anis;ition.en 
(Ange vilka motprestationer har erhållits för att stärka pa rtiets stä llning i den kommunala demokratin?) 

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 
(Vilka motprestationer har e rhållits för att stärka partiets st ällning i den kom munala demokratin?) 

Fonderade medel Inför nästa år 

[86 752,91 :-
Underskrift av behörig f öreträdare för partiet 

Un derskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum 

2020-04-18 
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvis nde bild av partiets användning av lokalt parfätöd under de t gångn a året 

Kontaktuppgifter 

Adress Telefon 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifte r, med signerat granskningsintyg, ska lämnas t ill Sala kommun, Administrativa en heten, Box 304, 733 25 
Sala e ll er komm un.info@sala.se senast den 30 juni efter det att pa rt istödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fatta s av 

kommunfullmäktige en gång pe r år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Pa rtistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk pe rson. 



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 regler för 
kommunaltpartistöd 2014-05-26, § 81. 

Skriftlig redovisning av hurp.uti~"'iiet 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 

4 kap 29 § första stycket kommunallagen, dvs att "stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin". Som stöd för hur redovisningen kan ställas upp, se sidan 1. 

I redovisning ska finnas ett signerat granskningsintyg 
I redovisningen ska finnas 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 . · 

... ~.~ ,...~. ·. . ~•...;,.,:l~,:v.;'i ,~~--

förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 4 kap 31 § 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 p·rop. 2013/14:5, sid 78-

80." 

Kommunallagen 4 kap 31 § om partistöd: 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 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. 



SALA KOMMUN 
K(}mmunstyrelsens förvaltning 

~SALA 
~ KOMMUN lnk. ?0.?0 -03- 2 6 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2018/S05 
1 (2) 

Redovi sning ska avse perioden 1 janu ari - 31 decemb er och läm nas in senast den 30 juni året efter utbetal ning. 

Vid behov kan kostnader redovisas i separa t bi laga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten . 

Partiets namn och organisationsnummer 

SverigeDemokraterna Sala 802469-4443 

Lokalkostnader/deltaga nde i utbildningar/ersättning till förel äsare/material/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m, 

Förbru kni ngsmtrl 

Aktiviteter 

Utbildning 

6500:-

12275:-

9645 :-

Marknadsföring/ Reklam 11541 :-

Kampanjer 

Möten 

21968 :-

2504:-

Loka lhyra+ El 40151:-

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

att stärka partiets ställning i den kommun ala demokratin?) 

Föredragshållare, Extern utbildnin g ,Flygblad, Böcker 24462:-

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisa tionen (Vilka motpresta tioner har erhållits för att stärka parti ets ställning 

i den kommunala demokratin?) 

Fonderade medel Inför nästa år 

Underskrift av b 

Ingvar Jonsson 

Jag intygar här d a t redovisningen ger en rättvisande bild av partiet s användning av lokalt partistöd under det gångna 

året. 

Datum och underskrift av parti ets utsed da g 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Magnus Edman Finntorpsvägen 21 733 94 Sala 0722516555 
Denna redovisning eller motsvara nd e uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, 

persona lkontoret senast den 30 jun i ~ret efter det att partistöd et har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fat tas 
av kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under j anuari. Partistöd får bara ges ti ll ett parti som är 

en ju rid isk person. 
2018-03-28 Redovisning av kommunalt partistöd 



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. Redo

visningen 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 redovis

ning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som stri
der 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 kommunalla
gen. 

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 kom
munal 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 nahirligtvis 

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 ändamcil sam anges i 9 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 fanuari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovis
ningsperiodens utgeing. En av mottagaren utsedd särskild granskare sim granska om redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport övergranskningen ska bifogas redovisningen. Lag 

(2013:1053). . 



s 
Kommuns yrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 0 7 
Diarie nr Aktbilaga 
2Ci2t '1ci -c:; 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

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 

I Kristdemokraterna i Sala 
Organisationsnummer 

1802527-6570 

Kontonummer för utbetalning 

18284-2 4672613-9 

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

160 879 kr 
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m.m. 

Kurs & Konferens 5 145, Marknadsföring 250, Bankkostnader 1.141, Servering 740, 
Styrelsekostnader 414 

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

Delade kostnader 3 544, lnformationstjänster 3 938 Utbildningar och konferenser 4 528, Konsulttjänster 4 332, Besök och organisationsutveckling 3 347. 

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 

133 500 kr 
Underskrift a,v behörig företrädare för partiet 

I Datom 

2020-09-01 
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året 

Kontaktu ppgifter 
Adress Telefon 

Hanke Joneklav, Mångatan 21, 733 40 Sala 0703356957 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 
Sala eller kommun.info@sala .se senast den 30 juni 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 . 



Granskningsintyg 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -09- 0 7 
Diarlenr I Aktbilaga 

Undertecknade finner att "redovisningen av hur utbetalt kommunalt 

partistödet har använts under året 2019" 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 2020-09-01 

~ --- iiJa dfnt:/t/44/ 
Bjarne Nordström Lisa Joneklav 



SALA KOMMUN 

,tlllSALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08- 2 8 
Diarienr 

Dpb: 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

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 

lvänsterpartiet Sala 
Organisationsnummer 

1802505-1940 

Kontonummer för utbetalning 

I Bg 5165-5223 

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

160879 kr 
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m.m. 

155942 kr 

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

1390 kr för inköpt material 
Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 
(Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

16200 kr för hemsida, medlemsservice, samt deltagande i utbildningskonferens 

Fonderade medel inför nästa år 

14937 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 

Kontaktuppgifter 
Telefon 

Denna redovi sning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, Administrativa enhet en, Box 304, 733 25 

Sala eller kommun .info@sala.se senast den 30 juni 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. 



SALA REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMM 

l<OMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 
AL1SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -07- 0 1 

Redovisning ska avse perioden 1 januari -·- 31 december och lämnas in se ~ lnin<-. 
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fa ll på vilket sätt bilagan relaterar till rnbrikerna i blanketten. 

Partiets namn och organisationsnummer 

i 

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

I /f2 .G31 I 
Lokalkostnadel'ldeltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/matel'ial/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m. 

J, 6) k Q I btJ s ,l., >ec clc:., 
J "'_rv_/ Jla,-70 ✓?6er
Ul a k. /ek 
/1 )5 /417 / /rk/,y✓ ;fkr-
9-✓a-? .. ~os-Ä . 

,;:JtJ.ooo 

.6-; 0 oo 
3Sooo 

J&-,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 i.nfö1· nästa år 

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

Kontaktuppgifter adress och tfn 
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~SALA r., KOMMUN 
REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

Redovisning ska avse perioden 1 januari -31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. 
lnk. 2020 -06- 3 U 

Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. a...------"T:':=i:~--; 
Partiets namn 

Socialdemokraterna Sala 
Organisationsnummer Kontonummer för utbetalning 

1879500-2396 15476-1747 

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

1252.213 kr 
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m.m. 

1197.782 kr 

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

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

13305 kr porto för att sända ut brev 
Fonderade medel inför nästa år 

170.000 kr 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum 

200630 

Kontaktuppgifter 

Adress Telefon 

Harmonivägen 10 733 39 Sala 070-730 35 53 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 
Sa la eller kommun .info@sa la.se senast den 30 juni efter det att partistödet har utbetalats. Bes lut om att betala ut partistöd fattas av 

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



.~ \!,, Socialdemokraterna 
_ . SALA 

Granskningsintyg 

För utbetalt kommunaltpartistöd för verksamhetsåret 2019 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala partistödet 

använts under verksamhetsåret 2019 överensstämmer med redovisat underlag. 

Sala den 30 juni 2020 

tV,(] 

dersson 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 ~ ..,s.1 .. l 2 

DlarlenZci Lf i) 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

d . . k ~ ,..,,,..,.,.,..,,,_._~~ Re ov1sn1ng s a avse 1uu· · 11 uan - ecember 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 

34788:-

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

Resor, kurser, kongress 1815:-

Egna möten 0:-

PR, arrangemang, valrörelse 1329:

Medlemsavgifter 665:

Ungdomsverksamhet 0:-

Lokalhyra 39600:-

Övriga kostnader 500:-

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

att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?} 

1739:- 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 partiorganisation en (Vilka motprest ati oner har erhållits för att stärka partiets st ällning 

i den kommunala demokratin ?} 

Fonderade medel inför nästa år 

I I 

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

året. 

Datum och underskrift av parti et s utsedda granska re 

Konta ktu ppgifter adress och tfn 

Denna redovi sning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat gransknings intyg, ska lämnas till Sala kommun, 
personalkonto ret senast den 30 juni året efter det att parti st ödet har utbetalat s. Bes lut om att bet ala ut part ist öd fattas 

av kommunfullmäkti ge en gå ng per år. Parti st öd utbetalas årligen under janu ari . Parti stöd får bara ges till ett parti som är 

en juridisk person. 

Redovisning av kommuna lt pa rti stöd 



SALA K -Mlvrn 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 

lnk. 2020 -06-· . 0 2 REDOVISNING AV HUR UTBETALT 

KOMMUNALT PARTISTÖD HAR 
ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Dnr KS 2019/50 

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

Partiets namn och organisationsnummer 

I Liberalerna Sala 

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

160879 

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

19784 

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

0 

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestat ioner har erhållits för at t stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin?) 

0 

Fonderade medel inför nästa år 

i 51042 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

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



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. 

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. 

TIii 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 innehälla 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 män överföringar har gjorts till delar av 

partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i sä 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) 



DSALA 
~ KOMMUN 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -06- 0 1 
Diarienr 

Dpb: 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

Redovisning ska avse perioden 1 januari - 31 decembe r 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 

I I 

I 
~'''"'"''""'"'mme, 

. r;/f 95 c'lC> ··- OS,2. (? 

Lokalkostnader/deltagande I utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga 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 

Fonderade medel Inför nästa år 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum ~ 

'i " ') 
\.."/~ _,,,L{1r--,, ( I ~ ) '.~ - ~ .-~, 

Jag intygar härmed att redovisningen fler en röttvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året 

Kontaktuppglfter 

Telefon 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 
Sala eller kommun .info@sala .se senast den 30 juni 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. 



• 

lnk. 2020 -05- 0 7 
Dlarlenr 

161--0 46 
Aktbila a 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2019 

Redovisning ska avse perioden 1 januari - 31 december ocn1ämnas in senast den 30 juni året~er utbetalning:-- · 
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn 

jsalas Bästa 
Organlsatlonsnummer 

j 8o2452-7262 

~tonummer för utbetalning--

I bg 615-9487 

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

195 667:-
Lokalkostnader/deltagande I utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m.m. 

1138 514,90:-

Delar av partistödet som öv11rförts ti11 andr<1 delar av partigr2anisation11n 
(Ange vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 
(Vil ka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kom munala demokratin?) 

Fonderade medel inför nästa år 

la6 1s2,91 :-
Underskrift av behörig företrädare för partiet 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum 

2020-04-18 
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvis nde bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året 

Kontaktuppgifter 

Adress Telefon 

c7 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25 
Sala eller kommun.info@sala .se senast den 30 juni efter det att partistödet har utbetal ats. 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 regler för 
kommunalt partistöd 2014-05-26, § 81. 

Skriftlig redovisning av hurparti~"'det 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 
4 kap 29 § första stycket kommunallagen, dvs att "stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin". Som stöd för hur redovisningen kan ställas upp, se sidan 1. 

I redovisning ska finnas ett signerat granskningsintyg 
I redovisningen ska finnas 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 partist~q~! _inte är kompetensenligt. Fullmäktige får - under vi~~~.~" '" 
förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 4 kap 31 § 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 

2 013 /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 4 kap 31 § om partistöd: 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 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. 



SALAS BÄSTA 802452-7262 

Vald period: Hela räkenskapsåret 

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31 

Senaste ver.nr: A54, M3 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 

Nettoomsättning 
3010 Mediemsavgifter 

S:a Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 
3987 Erhållna kommunala bidrag 

S:a Övriga rörelseintäkter 

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 

Bruttoresultat 
övriga externa kostnader 

541 0 Förbrukningsinventarier 
5800 Resekostnader 
5910 Annonsering 
6410 Styrelsearvode 
6570 Bankkostnader 
6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt 
699-2 övr ext kostn, ej avdragsgilla 

S:a Övriga externa kostnader 

S:a Rörelsens kostnader 

Rörelseresu!tat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 

;Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultatföre skatt 
Arets resultat 

; 8999 Arets resultat 
S:a Arets resultat 

Beräknat resultat: 

Resultatrapport 
Sida 1 (1) 

Utskriven: 2020-01-0310:00:02 

Perioden 

2100,00 
.2100,00 

95 667,00 
95 667,00 

97 767,00 

97 767,00 

-10 736,00 
-13 944,00 
-34 531,53 
-54123,00 

-3 747,00 
-1 060,00 

-20 373,37 
-138 514,90 

-138 514,90 

-40 747,90 

-40 747,90 

-40 747,90 

-40 747,90 

-40 747,90 

-40 747,90 

40 747,90 
40 747,90 

0,00 



SALAS BÄSTA 802452-7262 

Vald period: Hela räkenskapsåret 

Räkenskapsår. 2019-01-01 - 2019-12-31 
Senaste ver.nr: A54, M3 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 

1930 Checkräkningskonto 

S:a Kassa och bank 

S:a Omsättningstillgångar 

S:a TILLGÅNGAR 

Balansrapport 

Ingående balans Ingående saldo 

127 500,81 127 500,81 

127 500,81 127 500,81 

127 500,81 127 500,81 

127 500,81 127 500,81 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat kapital 

2068 Vinst/förlust föregående år -127 500,81 -127 500,81 

S:a Balanserat kapital -127 500,81 -127 500,81 

Arets resultat 

2069 Årets resultat 0,00 0,00 

S:a Arets resultat 0,00 0,00 

S:a Eget kapita~ ,._.,.,. i:nn o-t 
-•'-' ~uv,u1 -127 500,81 

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH -127 500,81 -127 500,81 
SKULDER 

Beiälmat resultat: 
\ 

0,00 0;00 

Sida 1 (1) 

Utskriven: 2020-01-0310:00:39 

Perioden Utgående saldo 

-40 747,90 86 752,91 

-40 747,90 86 752,91 

-40 747,90 86 752,91 

-40 747,90 86 752,91 

0,00 -127 500,81 

0,00 -127 500,81 

40 747,90 40 747,90 

40 747,90 40 747,90 

40 747,90 -85 75-2,91 

40 747,90 -86 752,91 

0;00 &,00 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn in·g 

lnk, ?Q?O -03- 2 6 
REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

o- Dnr KS 2018/S05 
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 

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

Förb rukningsmtrl 

Aktivitet er 

Utbildning 

6500: -

12275 :-

9645 :-

Markn adsföring / Reklam 11541 :-

Kampanjer 

Möten 

21968:-

2504:-

Loka lhyra + El 40151:-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Ange vilka motprestati oner _har erh ållits för 
att stärka partiet s ställning i den kommun ala demokratin?) 

Föredragshållare, Extern utbildning ,Flygblad, Böcker 24462:-

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen {Vilka motp restationer har erh ållits fö r att stärka parti ets ställning 
i den kommunala demokratin ?) 

Fonderade medel Inför nästa år 

Underskrift av b 

Ingvar Jonsson 

Jag intygar hä r 
året . 

i redovi sningen ger en rättvi sande bild av parti et s användning av lokalt pa rti stöd under det gångna 

Datum och underskrift av parti ets utsedd a g 

Kontaktuppgifter adress och tfn 

Magnus Edman Finntorpsvägen 21 733 94 Sala 0722516555 
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat gra nskningsintyg, ska lämn as till Sala kommun, 

personalkontoret senast den 30 juni året efter det at t pa rt istödet har utbetalat s. Beslut om att betala ut partistöd fattas 
av kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd ut beta las årligen under j anuari. Part istöd får bara ges till ett parti som är 
en juridisk person. 
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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. Redo

visningen 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 redovis

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

der 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 kommunalla

gen. 

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. 1 regeringens proposition 2013/14:5 Vital kom
munal 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 § Fullmälctlge ska besluta att en mottagare av partistöd dr/igen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamdl som anges 19 § första stycket. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex mcinader efter redovis
ningsperiodens utgcin9. 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). 




