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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr2021/19 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2020 samt beslut om utbetalning av partistöd 
för 2022 

INLEDNING 
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 26 maj 2014, § 81. Av beslutet framgår bland annat 
att partistödet utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. För att und erlätta och förenkla redovisning av granskning av 
partistöd har en särskild blankett för detta ändamål tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.4738, missiv från kommunjurist 2021-10-20. 
Sammanställning av granskningar. 

Ledningsutskottets beslut§ 193, 2021-10-27. 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsintyg, samt 
att utbetala 2022 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2022 eller så snart riksdagsmannaarvodet 
är fastställt för innevarande beräkningsperiod. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige bes lutar 

att godkänna bifogade inkomna redovisningar och granskningsintyg samt, 

att utbetala 2022 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2022 eller så snart riksdagsmannaarvodet 
är faststä llt för innevarande beräkningsperiod. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utd ragsbesty rkan de 

22 (61) 



KS 20~1fi19 
20~.~as 

D1111.RIENR: 2021/19 

Kommunstyrelseförvaltning, Kommunchefens stab 
Armine Kanakanian 
Kanslichef /Kommunjurist 

MISSIV 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2020 samt beslut om utbetalning av partistöd 
2022 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 

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 2020 utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun 
har inkommit till kanslienheten från de politiska partierna. Kommunens blankett för 
detta ändamål har använts. Under granskningen har det dock framkommit att 
blanketten är otydlig vad gäller inkluderandet av ett granskningsintyg. Med 
anledning därav har kanslienheten efterfrågat detta intyg vilket har inkommit i 
efterhand från samtliga partier. Kanslienheten kommer att revidera blanketten i 
syfte att förtydliga förfarandet inför kommande granskningsperiod 2022. 

För att beräkna partistödet måste kommunen ta med aktuellt riksdagsmannaarvode 
i ekvationen. Under 2020 dröjde riskdagen med att meddela 
riksdagsammanarvodet. På grund därav blev det en fördröjdes utbetalningen av 
partistöd för 2020. För att undvika en fördröjning av verkställande av 

2021-10-20 



E~o~b~ 
Kommui___J ________ . _______ ng,, Kommunchefens stab 

kommunfullmäktiges beslut om utbetalning av partistödet under januari månad 
föreslås att partistödet ska utbetalas i januari eller så snart riksdagsmannaarvodet 
är fastställt för innevarande beräkningsperiod. 

Med hänvisning till kommunallagen 4 kap, 32 § respektive inkomna redovisningar 
och granskningar från de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
över 2020 års utbetalda lokala partistöd i Sala kommun föreslås nedan förslag till 
beslut. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bifogade inkomna 
redovisningar och granskningsintyg samt, 

att utbetala 2022 års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade 
politiska partierna under januari månad 2022 eller så snart riksdagsmannaarvodet 
är fastställt för innevarande beräkningsperiod. 

Bilagor: 

1 Inkomna blanketter "Redovisning av hur utbetalt partistöd har 
använts under 2020" och granskningsintyg. 

2 (2) 
2021-10-20 

2021/19 



lnk. 2021 -05- 2 7 

Ciarienr 
;"(.,;öovisni,,g sko avsta perioden 1 januari - 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efier utbetalning. 
Vid behov kan kostnader redovisas i separnt bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaternr till rubrikerna i blabt'f:!11!:!lL-----------

________ ..] 

Defa1r av part.isti:kl.it som överförts till <1ndr;;1 del11r 811 r~1·tf0rtnnh,,1~h;1,""" 

_U,;i;,' o:ii!,,, c;:;r:,2. ;:iHn•n:'.', ,h, ;•;?·,;~; ··;;,;;;ce ?)t,1,?· 47c:c&4?.:5 ·- l 
I ,J/ 15 3 f -✓ f /r t1 // t'vlk-,3:z-, r/e I, re-9,S kr f?,,;,Mj.€r 1?;,et/k.??J.Uhb/: I- '1- ;n 

I 7 / I 
Köpta tjänster från andra delar m, partio1'gimisaticm0n 

rnotnre:stationer h,,r erhi\1/ii:~ för ?.tt stärkc-i 
-··" ,-.-. - "· .-... - ... •,·-·~~-··-· ~ •--~ . 

-
Fond,;,rade medel inför nästa år 

Adress 

13a_vft'-- Il&-
I Telefon 

~ lD ,J 'i K :L 8V q 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten. Box 304, 73315 $,1/~ 01/Pr 
knrn,11tm.infr1~.~:"J,.J,'.:0 02n?,st d,:,n 30 J!ird ·.?fh·!:1" d:·~"i: :it~ p:·irti:;·~ö~"L:i. ht,r utb:::lcd~·.:~,. i·.',:.),..;,,--:~: ~i(r i.H-';_r'/!a ri: y:(h'.:t,3:4 htt.;"(S ,3\! !-:Orl"di'1Ui1f:inn!f:i!.J\/' ,_,.,._ ·:,?Pi~-~ 
;)s-1' d,· ;..,~~: 0-i~-.(,'.!~_: 1st1:-ct~,i:-,.--; t\r\i~::.:n ;_;.,-,r~ ~, jifi iU~i l. :-"j; ~i:;t0;j for Lutu ge:;; till ett f.J~i'ti ~0m är en juridisk person. 
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u 
revisorer avger t1t1rrned föijande revlsionsberättelsG för verksarniletsåret 

f'<assören och styrelst::::m i sin 110H1et beviljas ansvarsfrihet för verksarnl1etsåret 20:~o. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -10- 1 1 
Diarienr 

Dpb: 

Granskningsintyg 

Härmed intygar jag att redovisningen av det kommunala partistöd som 
utbetalats till Centerpartiet i Sala gällande år 2020 har använts enligt i maj 2021 
redovisat underlag. Underlaget ger en rättvisande bild av partiets användning av 
partistödet. 

Sala den 8 oktober 2021 

cl/WM~ /o-uin, 1-l;j,!w,,d 
Marie-Louise Höglund 
Av Centerpartiet i Sala utsedd revisor tillika granskare av ovan nämnda 
redovisning. 



f: .1\LA 1rc ~·J:~U~\I 
Komr, .u. ,styrel:...ens förva:tn ini; 

lnk. l -:S- 0 7 
L, ·~rienr 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2020 

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 .S /1Li9 

Organisationsnummer Kontonummer för utbetalning 

C. t eC/. ✓ i vi~nr. g ·d--2>'-/ -2.. oo1a,-1 ·, SC{ -/ , ö tA S V101VV1W1e ✓ 

k" vi-I o VI v- ., l-/ b "t )_ ~ I 3 - °I 30;). s dr -6~1-0 

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

I 

S"OO 

<-t s 
I ; y C.: 
/ D06 

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen 

An e vilka mot restationer har erhållits för att stärka artiets ställnin i den kommunala demokratin? 

, , D e-l 4 4 e k o s In a de v "3 . s '-I '--I 
t1 . , vi ✓',H ""'1 °' 1, c1 ,,,, s. lt o d ,,,, . ·s, 0 i 8 ·s, +b ,' vt. o k.c, l't?•·e>1 1. , ,_,-). ' 

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 

(Vilka motprestationer har erhållits för att stä rka partiets stä llning i den kommunala demokratin?) 

Fonderade medel inför nästa år 

S L( 1'1 i"l A- '. 
,q,"g 



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

Kontaktu ifter 

Adress . O 

. a v1 I/- c -..lön e!tl at/ 1 JV/ av; . J. I 77 33 l/ d S PC..4 
Telefon 

o "?ö 3 - 3 s b 1 s 7-

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten, Box 304, 733 25 Sala eller 

kommun.info@sala.se senast den 30 juni efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att beta la ut partistöd fattas av kommunful lmäktige 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 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 

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 

förutsättningar - bes! uta 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 säkerställ a 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 natur! igtvis inte partierna 

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

föreslagna redovisnings bestämmelserna ska tillämpas. 



Granskningsintyg 

Undertecknade finner att "redovisningen av hur utbetalt kommunalt 

partistödet har använts under året 2020" 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 2021-05-04 

<q;,~7 ~~ 
I 

Björg Sörensen 

, .11 Ltf /1
~ -~~-

Alf Axelsson 



SALA KOMMUN KS 2021/19 
2021.2873 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -07- 01 PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2020 2021-07-01 

Diarienr 

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

Partiets namn Partiets organisationsnummer I Liberalerna Sala r02533-8198 

Kontouppglfter för utbetalning 
Bankgiro/Postgiro Clearingnummer (vid utbetalning till kontonummer) 

8284-2, 

Bankens namn (vid utbetalning till kontonummer) Kontonummer 
Sala Sparbank 4 702 424-5 

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året 
63609 

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

I '"•· ... , ... 

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen 
(Ange vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?) I Under 2020 utbetaldes inga 

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 
109349 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 
Datum 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 
Datum Namnförtydligande 

' J / . 
Jag intygar hörmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året 

Kontaktuppgifter 
Adress Jan Eriksson 

Ringgatan 44c 
733 32 Sala 

Telefon 035299946 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten, 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. 



2021-10-1514:18 Exempel på granskningsintyg - Google Dokument 

c- , LA KOViiV .... ,. \ 

Kommunstyrelsens fö 

lnk. 7021 -10-

Liberalerna Sala 
Di trienr 

C'pb: 

Granskningsintyg 

För utbetalt kommunaltpartistöd för verksamhetsåret 2020 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala 

partistödet använts under verksamhetsåret 2020 överensstämmer med 

redovisat underlag. 

Sala den 15 oktober 
2021 

https ://docs.google.com/document/d/1 WS ?FFycelT vi B2MyC I Kh0OGJM EBuyP1 QE8tvpzl H BHs/ed it 
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REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMU \Jll~ 2021/19 
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2( 2i021.2195 

2021-05-26 

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 Partiets organisationsnummer 

Kontouppgifter för utbetalning 

Bankgiro/Postgiro Clearingnummer (vid utbetalning till kantonummer) 

q2glj-2._ 
Bankens namn (vid utbetalning till kontonummer) Kontonummer 

,5,;,,/4 .Sow-/4./11_ l-/6' 35 7-95 - O 
I 

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 behörig företrädare för partiet 
Datum 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 
Datum Namnförtydligande 

Jag intygar härmed att redovisning n ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd und det gångna året 

Kontaktuppgifter 
Adress 1 Telefon 

I tJ '?<J'ff - Y 5 Z 9 l/ 7 
I 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten, 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. 



M 
Sala 

Granskningsintyg 

Gällande utbetalt kommunaltpartistöd för verksamhetsåret 2020. 

KS 2021/19 
2021.4528 

2021-10-05 

Härmed intygas, att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala partistödet har 
använts under verksamhetsåret 2020, överensstämmer med redovisat underlag. 

Sala den ; "', i /0 D 6-

Granskare: Sven Elgstedt 



-----------·----
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
KS 2021/19 
2021.2834 

lnk. 2021 -06- 2 9 REDOVISNING AV HUR UTBETALT KO MMUNAL 2021-06-29 
PARTI STÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2020 

Diarienr 

Dpb: 

Redovisning ska avse peri oden 1 januari - 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbeta lning. 

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

Partiets namn 

Miljöpartiet de Gröna i Sala 

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

34788:-

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

Medlemsavgifter 665:-
Serviceavgifter MP Riks/Region 1739:
L.okalhyra 23100:-
Ovriga kostnader 9000:-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorgani sa tionen 
(Ange v ilka motprestationer har erhå llits fö r att stärka partiets stä lln ing i den kommunala demokratin?) 

1739:- Avser serviceavgift till MP riks och för det får vår lok2lorganisation bl a: 
Medlemsregister, medlemstidning , IT-stöd och organisationsstöd . 

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 
(Vi lka motprestationer har erhål lits för att stä rka partiets ställning i den kommunala demokratin?) 

Fonderade medel inför nästa år 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

I Oa<om 

2'f/.-20V 
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året 

Kanta ktuppgifter 
Adress Telefon 

i, I 
ostt:--- 70:>-b.JSolb,A, 0 rZ.-::>ZC 5-b 3 3 

Denna redovisning eller motsvara nd e uppg ifter, med signera t granskningsintyg, ska lämnas till Sa la kommun, Kanslienheten, Box 304, 733 25 Sa la eller 

kommun.info@sala.se senast den 30 juni efter det att partistödet har utbeta lats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige en gång 

per år. Partistöd utbeta las årlige n under januari. Partistöd får bara ges ti ll ett parti som är en juridisk person. 



S.\L!\ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -10- 1 4 

Di;.rienr 

m1 Jopartiet de gröna • 

Granskningsintyg 

För utbetalt kommunalt partistöd för verksamhetsåret 2020 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala partistödet har 

använts under verksamhetsåret 2020 överensstämmer med redovisat underlag. 

Västerås 2021-10-05 

Beatrice Woldert 

KS 2021/19 
2021.4668 

2021-10-14 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -04- 1 9 

KS 2021/19 
2021.1545 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNA T 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2020 2021-04-19 

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 vi lket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten. 

Partiets namn Partiets organisationsnummer 

Kontouppgifter för utbetalning 

Bankgiro/Postgiro Clearingnummer (vid utbetalning till kontonummer) 

5L\ 7-(o - 11 ½1-
Bankens namn (vid utbetalning till kontonummer) Kontonummer 

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

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen 
(Vilka motprestationer har erhå llits för att stärka partiets stäl lning i den kommunala demokratin?) 

Fonderade medel inför nästa år 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Jag intygar härm' att redovisningen/ en rättvisande bild av partiets användning av lo alt partistöd under det gångna året 

Kontaktuppgifter 

Adress Telefon 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten, 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 

För utbetalt kommunaltpartistöd för verksamhetsåret 2020 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala partistödet 

använts under verksamhetsåret 2020 överensstämmer med redovisat underlag. 

Sala den 19 april 2021 

I 
Granskare Rutger Andersson 



9'E'ISALA 
~ KOMMUN 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -04- 0 6 
Diarienr 

Dpb: 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 

PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 2020 

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 

Kontonummer för utbetalning 

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

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 

Datum 

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

Kontaktuppgifter 
Adress Telefon 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten, 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. 



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 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 

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 
1 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 

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. 1 regeringens proposition 

2013/14:5 Vital kommunal demokrati finns följande vägledande uttalande: 

"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen 

bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som har mottagits för det senaste året 

och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna 
tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de 

föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas. 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka 

partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i 

vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande 

kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-
80." 

Kommunallagen 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. 



& s~LASI 
~l~ BASTA ■ 

G ra nskn i ngsi ntyg 

För utbetalt partistöd verksamhetsåret 2020 

KS 2021/19 
2021.4651 

2021-10-13 

Undertecknad finner att redovisningen av hur kommunalt utbetalt partistöd 

har använts under verksamhetsåret 2020 stämmer överens med redovisat 

underlag. 

Sala 12/10-2021 

Granskare David Karlsson 



KS 2021/19 
2021.2863 

REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNJ L2021-Q6-3Q 
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 202( 

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 Partiets organisationsnummer 

Kontouppgifter för utbetalning 

Bankgiro/~ jf7 -5fJ{} Clearingnummer (vid utbetalning till kontonummer) 

cf;, cf 'f of> 
Bankens J;iietal;?:;;;;07;; ( _ Kontonummer 

ffS--SJ/2-. t/ , 

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

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

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

Fonderade medel inför nästa år 

Underskrift av behörig företrädare för partiet 
Namnförtydligande 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 

Datum , ~ 

ltJJ/-cJf l!J 
Namnförtydligande 

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

Kontaktuppgifter 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun, Kanslienheten, 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 

För utbetalt kommunalt partistöd för verksamhetsåret 2020 

KS 2021/19 
2021.4681 

2021-10-14 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala 

partistödet använts under verksamhetsåret 2020 överensstämmer med 

redovisat underlag. 

Sala 2021-04-15 

(/ '--- ·-

Av pary~ts utsedda granskare 

Magnus Edman 



.msALA r.1 KOMMUN 
REDOVISNING AV HUR UTBETALT KOMMUNALT 
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET~ '1-.-0 t,o 

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 Kontonummer för utbetalning 

1802505-1940 I Bg 5165-5223 

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

\60879 kr 
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/resor, möten/övriga kostnader m.m. 

120145 kr 

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

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

13400 kr för hemsida och medlemsservice 
Fonderade medel inför nästa år 

42271 kr 
Underskrift av behörig företrädare för partiet 

Underskrift av partiets utsedda granskare. 
Datum 

Jag Intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av 

Kontaktup lfter 
Telefon 

0··10/ c307-d< l/ I 
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. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2021 -02- 1 7 
Diarienr 

Dob: 



GRANSKNINGS INTYG 
För utbetalt kommunalt partistöd för verksamhetsåret 2020 

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffande hur det kommunala 
partistödet använts av Vänsterpartiet i Sala under verksamhetsåret 2020 
överensstämmer med redovisat underlag. 

/;\ ~ - ------. (' ,._{) / ~ ·--.,~ .. 

~~Jt-~ . 
Pratima Åslun , änsterpartie -~~d granskare 
Faktorsvägen 22, 73892. NORBERG .... 
Tel 0701307241 E-post:praasl@icloud.com 
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