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Sammanträdesdatum

2016-10-04

Dnr2016/15 - 1'1

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

INLEDNING

Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller från och med 2014-02-

01.Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.Lokalt partistöd
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun re-
spektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81, fastställt regler för kommunalt partistöd

i Sala komm un. Av beslutet framgår bland annat att partistödet utbetalas årligen i
förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Redovisning och
granskning av för 2015 utbetalda partistöd inom Sala kommun har inkommit från
de politiska partierna.

Beredning

Bilaga KS 2016/176/1, skrivelse

Bilaga KS 2016/ 176/2, redovisning från partierna

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

BESLUT
Ledningsutskottet beslutar

m hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Utdrag
Kommunstyrelsen

Utdrags bestyrkande
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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Lars-Göran Carlsson

   Kommunstyrelsen K
ommunstyrefsensförvaltning

Ink2015-09-2a  
  

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom Sala kommun

för 2015

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

Ur prop 2013/ 14:5 ” Vital kommunal demokrati ” framgår att lokalt partistöd
syftar till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun,
landsting, region bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandat-
bundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en
juridisk person. Detta innebär att det måste finnas en registrerad lokal parti-
förening som kan ta emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt kommunallagen kopplad till om ett parti är
representerat i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier
som får stöd ska redovisa att det lokala partistödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad senast den 30 juni
året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts
ska dessutom granskas. Partierna utser själva granskare. Granskaren ska
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger
en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Fullmäktige måste också fatta ärliga beslut om utbetalning av lokalt
partistöd. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till parti som
inte i tid lämnar in redovisning respektive granskningsrapport.

Kommunfullmäktige har 2014-05-26,§ 81, fastställt regler för lokalt
partistöd i Sala kommun. Av beslutet framgår bland annat att partistödet
utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige. För att underlätta och förenkla redovisning och
granskning av partistöd har en särskild blankett för detta ändamål tagits
fram.

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

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Lars-Göran Carlsson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 7D UD Förhandlare

Box 304 Fax: 0224-188 50 Iars-guran.carlssun@sala.se

733 25Sala kummun.info@sala.se
www.sala.se
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Kommunstyrelsens förvaltning

Av propositionen 2013 / 14:5s69 -70 framgår av utredningen att det inom
flera partier förekommer att kommunalt partistöd överförs från den lokala
partiorganisationen till regional nivå eller riksnivå. Regeringen delar
bedömningen av remissinstanser att det inte bör införas någon detaljerad
reglering av vad partistödet fär användas till.

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

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

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

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

 
Lars-Göran Carlsson
Förhandlingschef



...... ._..‘

Bilaga KS 2016/176/2

 
   
   

 

gå SALA Sili-[ÃWTKWUN" REDOVISNINGAvHURUTBETALTitoMMuNALT
KOMMUN l(omlw.u1styrelsensfurvaltnlng PARTETÖD HARANvÄNTs UNDERÅRET

Ink. :iii i 'rii:-
DnrKS2016/15

"lilarisnr itklmlaoa 1(z)

Redovisningskaavse en_1januafi.::.3.1.decembaroch lämnasin senastden30juniåret efter utbetalning.

Vidbehovkankostnaderredovisasi separatbilaga.Angei såfall påvilketsättbilaganrelaterartill rubrikernai blanketten.

S
K°mmIl-}lIl7ilA:(r.!.§s91¥l_

MK2016-09-2ll
Partietsnamnochorganisationsnummer

Moderaterna Sala 879500-0820

Summapartistödsompartiet harfått utbetalt från kommunenunderdet gångnaåret ';'§n':'§',g,j ;q ‘“‘""’“‘,,
l__‘/ I r ru

103090:-

Lokalkostnader/deltagandeI utbildningar/ersättningtill'föreläsare/materlaI/utsklckfresor,mötenlövr kostnaderm.m.

12031:-

Delarav partlstödetsomöverförtstill andradelarav partiorganisationen[Angevilka motprestationerharerhållitsför

att stärkapartietsställningi den kommunalademokratin?)

36082:-

Köptatjänsterfrån andradelarav partiorganisationen(Vilkamotprestationerharerhållitsföratt stärkapartietsställning

i denkommunalademokratin?)

0

Funderade medel inför nästa år

36230:-

Underskriftav behörigföreträdareför partiet

dácáa/ M fH»Ck<:~2J?P\§:_o~m...Visand.at_
Jagintygarhärmedett redovisningengeren rättvisandebildav partietsanvändningav lokaltpartistödunderdetgångna

året. -

»Zá/á-M --Z3’ /2e:az‘r6r
Datumochunderskriftavpartietsutseddagrafi'§1<"§E-r

Kontaktuppgifteradressochtfn

Michael PBJohanssonSlussvägen12 733 33 Sala 070-3236998
Dennaredovisningellermotsvarandeuppgifter,medbifogatsigneratgranskningsintvg,skalämnastill Salakommun,

personalkontoretsenastden30 juni året efter det att partistödetharutbetalats.Beslutom att betalaut partistödfattas

avkommunfullmäktigeengängperår.Partlstödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfårbaragestillettpartisomär
enjuridiskperson.

2015432-24Redovisningavkommunaltpartistöd

_—-I
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A KOMMUN PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET Ink. -i -i:..~

iJrarirIIr Ahibulaga

‘"nrKS 2016215
i (E)

Redovisning ska avse perioden 1januari—31 decemberoch lämnas in senastden30 juni året efterutbetalning.
Vidbehov kan kostnaderredovisas i separatbilaga. Ange i så fall på vilket sättbilaganrelaterar till rubrikerna i blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

?åJrQSOOrsolé QâniemwiiølskwmmgsSCJÃJ
Summa partistöd om partiet har Fåttutbetalt från kommunen under det gångna året

i166§30»x

Lokallcostllalrlerldeltagztndei utbildningnrlersflttning till ffirelfisare/mate:‘ial!utskickfresor,miitenfiivrkostnader m.m.

(j{.h‘.[cQULW-3-‘Et‘>o0o.'—- Qwxiitmwmt Lägga r
Metanm_t++.'utR»F<r:2.s’<>oc~=»- Malm si?I 55009v*

ig I min.. -...

item:own» owe» träet»
Delar av partistödet som överförts till andra delar :w partiorganisationen (Ange vilka motprestationerhar erhållitsför
attstärkapanietsställningi denkommunalademokratin?)

10060” Wi l/?ISJ~wumia/wlsd;‘{5{~n"I-‘fcw’Cc;%»l-e/p9r1-‘u€J,Jl:~rv\eminenta
LN atimmijkcxkumHEMSE:

Köpta tjänster frim andra delar mrpartiorganisationen(Vilka mntprestationerharerhållitsför attstärkapartietsställning i
denkommunalademokratin?)

Funderade medelinför :låsta år

l-lé530:"

Underts/kjjfiav behörigföreträdareför partiet

Kf
Jagintygarhärmed att redovisningenger enrättvisandebild evpartietsanvändningav lokaltpartistödunder det gångnaåret.

S6 ibiMaco
Datum och underskriftav partietsutseddagranskare

Kontaktuppgifieradress och tfn



Undertecknadhar granskatCenterpartieti Salasekonomiochbokföringgällandeår 2015och
intygar härmed att bilagd redovisning ger en rättvisande biid av hur utbetaitipartistöd háf. -

använts.

Saladen S' ?Nå

  



REDOVISNINGAVHURUTBETALTKOMMUNALT

PARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÅRET
,gåSALA

KOMMUN

Dnr KS2016f15
1{2)

Redovisningskaavseperioden1 januari-31 decemberochlämnasin senastden30juni åretefter utbetalning.
Vidbehovkankostnaderredovisasi separatbilaga.Angei såfall påvilketsättbilaganrelaterartill rubrikernai blanketten.

Partietsnamnochorganlsatlonsnummer

“i
Summapartistödsompartiet harfått uthetaltfrån kommunenunderdetgångnaåret

Lokalkostnaderldeltagandei utbiidningarlersättningtill föreiäsarefmateriailutskiciçfresor,möten/övr kostnaderm.m.

ocaaM emo *1’M «x

 

Delarav partistödetsomöverförtstill andradelarav partiorgenisationen[Angevilkamotprestationerharerhållitsför
att stärka_partiets ställning i den kommunala demokratin?!

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

idenkommunalademokratin?) i

Funderade medel inför nästa år

-iso
_Underskriftav behörigföreträdareför partiet

Jagintygarhärmedatt redovisningengeren rättvisandebildavpartietsanvändningavlokaltpartistödunderdetgångna
året

Datulrmbhunderskriftavpartiets utseddagranskade

 

LL$_".üGrå-
Kontaktuppgifteradressochtfn

;f0'-.M'_ .t - i? _ _.
_/*.24;‘%am // 3233fr? J/?ZM €39- imi* ri? i

Dennaredovisningaka/motsvarandeuppgifter.medbifogatsigneratgranskningsintvg,åkalämnastillSalakommun,
personaikontoretsen'st den30 juniåret efterdetatt partistödetharutbetalats.Besiutomatt betalaut partistödfattas
av kommunfullmäktigeengångperår. Partisttidutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfår baragestill ett partisomär
en juridisk person.

   

2016-02-24 Redovisningav kommunaltpartistöd

  

E



L!

- -........;.;.;_.._._,__, ,_
r n

:(om3n!u'%{}r§§gfiE]f3!E-if;Fgun

ink. :2;J

T.

Sala kommun

 

Ei W»'f
.i “i

-_ .-725- .âm r = 'Fl ,ÄFF-z u se' .n,'.-_

Migå;E:iiiä “få :
F .AM i' Mir:3 1-* 17:‘.1':Sv'e' t LJ-"i-

4:a-
åââVb-X

Sag-45-D

067%

mami'

åh E.n...\.

 
Gmnsknings intyg

För utbemlt kommunalt partisstäd
2615

Härmed intygas att inlämnad redovisning beträffandeanvändandet av
2015 årspartistödär korrekt.

Sala den 27f6 -2016

     
Gra11;1{"L.;Kjell Wennerberg
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REDOVISNINGAV HURUTBETALTKOMMUNALT

PARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÅRET

'5i"=7'75“"M']7’“7§m‘3'“ DnrKS2016/15
- , 1 (21

Redovisningska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in senastden Süjuni året efter utbetalning.
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Partletsnamnochorganisationsnummer

LiberalernaSala

Summapartistödsompartiet harfått uthetaltfrån kommunenunderdetgångnaåret

31720

Lokaikostnaderideltagande i utbildnlngarfersfittning till föreIäsare/materiaI/utsklcklresor, mötenfövr kostnader m.m.

SebilagaEkonomiskredovisning2015.

Delaravpartistödetsomöverförtstill andradelar av partiorganisationen(Angevilkamotprestationerharerhållitsför
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

Administration 1253, medlemsvård,utskickoch annan administration,Vi har även betalat av en rest-
skuldfrån valrörelsen2014 till Förbundet.

SebilagaEkonomiskredovisning2015.

Köptatjänsterfrån andradelarav partiorganisationen(Vilkamotprestationerharerhållitsföratt stärkapartietsställning
iden kommunalademokratin?)

Fonderademedelinför nästaår

15059

Underskriftav behörigföreträdareförpartiet

“ :sv/J
XC N_

Jagintygarhärmedatt redovisningengeren rättvisandebildav partietsanvändningav lokaltpartistödunderdetgångna
året.

V
_Datumochunderskriftav partietsiutseddagranskare

    

Kontaktuppgifter adressochtfn

lan ErikssonRinggatan42a 73332 Sala0735299946
Dennaredovisningellermotsvarandeuppgifter,med bifogatsigneratgranskningsintvg,skalämnastill Salakommun,per»
sonalkontoretsenastden30juni året efterdet att partistödetharutbetalats.Beslutom att betalaut partistödfattasav
kommunfullmäktigeengångperår. Partistödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfår baragestill ett partisomären
juridiskperson.

2 (2)

2016-02-24 Redovisningav kommunaltpartistöd



x
I'

EKONOMISKREDOVISNING2015

INKOMSTER UTGIFTER

Kapitalbank 5316:35

Överföringpg. 538943

Partistöd 31.720:-

Administration 1.253:-

Medl. Möten 845:-

Alliansträff 420:-

Gåvor 1.000:-

Annonser 4.691:-

SaIa-Mässan 956:-

Vaiet2014Länsförbundet 7340:68

Summakronor 33.17498 17.115:68 d

Banksaldo20151231 16.059:10



Hiiiiiiiiiiiiiilii”Ciádliâriü-rvgliliilllâii"REDOVISNINGAvHURUTBETALTKOMMUNALT

j! PARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÅRET
SALA)

1_«_v _

o
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r._u_ .mun-x un... .uu-m

Redovisningskaavse perioden ljanuari —31 december och lämnas in senast den 30juni året efter utbetalning.

Vidbehovkankostnader-redovisasi separatbilaga.Angei såfall påvilketsättbilaganrelaterartill rubrikernai blanketten.

Dnr KS2015/15
1(2) 

Partietsnamn ochorganisationsnummer

FeministisktInitiativSala

.Summapartlstöd_spmparjtiethagfått utbetaltfrån(kommunen.under-dergångnaåret

i 31.72Q

,_Lq_kalko_stnaderfdeltagandeI utbj]d_nlngar/erséittningtill föreläsaris/materiaIlutsklcklresor,möttenlüvrkostnaderm.m.

21.720

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partidrganisationen {Angevilka motprestationer har erhållits för

__ajttstärka'partietsstfillni[1_g_§i_qgnkommunalademokratin?)

0

Köptatjänsterfrån andradelarav partiurganisationen[Vilkamotprestationerharerhållitsföratt stärkapartietsställning
i denkommunalademokratin?)

‘ .O

Funderademedelinför nästaår

10.000

Underskrifter:hehörigjtif,'Ä',f'_"fj  
Jagintygarhärmedatt redovisningenger en rättvisandebildav partietsanvändningavlokaltpartistödunderdet gångna

_âret.

  
 

Dal-tumoizhunderskriftavpartiets given_
1/ r  

Kontaktuppgifteradressochtfn

 _ _
Dennaredovisningellermotsvarandeuppgifter,medbifogatsigneratgrariskningsintvg.skalämnastill Salakommun,per-
sonalkontoretsenastden30 juniåret efterdet att partistödetharutbetalats.Beslutom att betalaut partistödfattasav
kommunfullmäktigeengångperår. Partistödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfårbaragestillett partisomär en
juridiskperson.

2016-02-24 Redovisningavkommunaltpartistöd
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RIKSBYGGEN moo 01 LöNEsm-:canmrlonAVSEENDEPERIOD2016-06

Box 710
E3123 ÖSTERSUND

Knntaktparsun: DanielssonChris
Jeanette Markgren
O63 — 15 19 39 Bargslagsgatan16

733 31 SALA

vid frågorpå Din lönespeckontaktaDin
löneadministratörenligtovan
eller:ingvår växel0171-860860.

_ARBETSGNARE:RIKSEYGGEN
    

  

hénadslbn
Summa bruttolön

O Prel.skatt Beräknadpå: 24000
90 Utbetaldnettolön

160501-160630

   

Personnummer

910306*O324

;i<i=ia'r-=I.i=i.--'1.évnxsnUPPGIFTER 24000,no
Användar-id RBBBCDN 3D312,32
Resultatenhet 89100100 5488100-

PAF-kod - 341
Deltids-% 100,00 45,59
Kiiz.-da.kilometer

.rriskvårdsersått
Organiaationsnr7020017781

.år-ålkáitgááñzeáiáijüêf'i_ 34?
_ UIt§g"et"‘=.ncksI€uIi!_f:f:'=.Z 1



    
  
  

*‘°""”“"$""""' neoovrsnlneAVHURUTBETALTKOMMUNALT
Ink.'xaaiiñ"GiB-i?Tl. PARTISTÖDHARANvÄNtsUNDERÅRET

,så SALA
KOMMUN

'mm WW DnrKS2015/15
- 1(a)

Redovisningskaavseperioden1 januari»-31 decemberochlämnasInsenastden 3Djuni âretefterutbetalning.
Vidbehovkankostnaderredovisasiseparatbilaga.Angei såfallpåvilketsättbilaganrelaterartiilrubrikernaiblanketten.

pPartletsnamnochorganisationsnummer _

“CA-H _£.l.r’1.).“/i 'E-,l I xmcgêL Öga-tigrar 9

Summapartistödsompartiet har fått utbetaltfrån kommunenunderdetgångnaåret

Lokalkostnaderldeitagandei utbildningar/ersättningtill ffitelfisarelmateriaqutgklckfresor,mötenfövrkostnaderm.m.

där: ewuir- io 'igi-*WOÄ"‘-“\"Tt"'4 ' Z--CHCi???h* -

Delarav partistödetsomöverförtstill 'andradelar.av pertiorganlsatlonen(Angevilka motprestationerharerhållitsför
att stärkapartietsställningi den kommunalademokratin?)

Ztöât ign- _ . r _ , i: W ,t SL114_i
Ewe?Q9-a?v~Jt'-¢-»?~i seteluekyisçzçl-*pø*fåöliwh-M.'s i'm o . g,.

‘H£dl.e'mI9 \Me\o.LLb\'-use}

Köptatjänsterfrånandredelar av partiorganlsationen(vilkamotprestationerharerhållitsför att stärkapartietsställning
l denkommunalademokratin?)

.pH-I-

Funderademedelinförnästaår

dessa i
Underskriftavbehörigföreträdareför partiet

w~—-~ ' HsuübwøseKossan.

Jagintygarhärmedatt redovisningengerenrättvisandeblldavpartietsanvändningavlokaltpartistödunderdetgångna
året t . __ . i ..

i*“M i? "" i"- -71”“4'77.ÄvÄFåwt/aRanya:r,;i
.DatumochunderskriftavpartietsutseddagranskareI I I I H

Kontaktuppgifteradressochtfn

Guyázu d, /195’; L;,q,-¢9r.?L..,q_ (Jr'}1.»' i .år

Dennaredovisningellermotsvarandeuppgifter,medbifogatsigneratgranskningslntvg,skalämnastillSala'kommun,per-
sonalkontoretsenastden30 juni åretefter detatt partlstödetharutbetalats.Beslutomatt betalaut partistödfattasav
kommunfullmäktigeengångper är. Partlstödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfår baragestill ett partisomär en
juridiskperson.

2016-01-24 Redovisningavkommunaltpartistöd
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Rgzsultatrapport
vänsterpartiet:Sala,985556-4872(VPo1}
Periud:1501-1512
SenastregverifikatA:33
Utskriven:160104 15:14av BH

Jämförelsenmedföregåendeårärpreliminär.
Rapportenomfattar olästa reduvisningspsrfoder:

Konto Benämning

RÖRELSENSiNTÅKrER

Övrigaröraiseintäkter

398? Erhállnakommunalabidra
3989 Medlemsavgifter

Vsumma övrigaröreiseintäkter

SUMMARÖRELSENSINTÄKTER

RORELSENSKOSTNADER

Materialoch varor

4010 inköp
‘-"’ 4011 Val 2015

4012 Mfiteskoslnadar
4013 Arsrndteskostnader
4014 1:a maj
4020 Kursr och konferenser
4030 Disliikisutjämning

Summa materialoch varor

BRUTTOWNST

övrigaexternakostnader

5010 Lokalhym
5800 Resekostnauer
5810 Reseersättning
5831 Koatoch logii Sverige
5910 Hemsida
5990 öv: reklamochPR
6070 Uppvaktningar
6110 Kontorsmateriel

\..../ 6130 Annunserlreklam
615D Trycksaker
6250 Putin
6500 Distriktsutjamning
6530 Redovisningsljänster
6570 Bankkosinader

\._.› 6970 fidnfngartfidskriflerifacklifl
6931 Faraningsavg. avdragsgilla
B962 Ffiraningsavg, ej avdragsgifla
6990 Kuitursociaiapriset
6992 övrextkusin.ejavdragsgilla
Summaövrigaexternakostnader

SUMMARÖRELSENSKOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

Resultatfrånñnansieliainvaslarinar

8422 Drfijsrnélsrantor lev.skuIdar

Summa resultatfrån finansiella investeringar

RESEFTERFINANSIELLAPOSTER

ÅRETSRESULTAT

Föregående år
1401-1412

11kr)

54.4
0,0

54.4

54,4

-0,5

-24,9

-79.3

—24,9

-0,2

-0.2

-25.2

«252

Awik

2%

3%

3%

0%
-96%

0%

0%
0%

-69%

—3873...

-78%
-100%

0%
0%

-67%
-100%
256%
55%

-100%
-100%
137311:
-100%
-100%

-2%
0%

-100%
-100%
-100%
-100%

-51"lo

-53%

—2D7%

-100%

-100%

-208%

-205°/1

Resuilat
1501-1512

55510,00
281.00

55791.00

55791,00

-635,00
-2229,00
-2645.00

-321.75
-367.00

-8270.00
-2 102,00

-17 069,75

3B721,25

-2 000.00
0.00

-1 139.00
-3 540,00
-1 000,00

0.00
-1781,00

-495,30
0,00
0.00

-1 177,00
0,00
0.00

-462.00
-528.00

0,00
0,00
0.00
0.00

-12122,30

-29192.05

26598.95

0.00

0.00

26598,95

26595,95

Bid1(av1)

Utskrms-ID:054

Ackumulamr
1501-1512

55 510.00
281,00

55791.00

55791,00

-635.00
-2229,00
-2 645,00

-821,75
-357.00

-E270,00
-2 102.00

-17 069,75

38 721,25

-2000,00
0.00

-1 139,00
-3 540,00
-1000.00

0,00
-1701.00

-495,30
0.00
0,00

-1 177,00
0,00
0,00

462,00
-528.00

0.00
0,00
0,00
0,00

-12 122,30

-29 192,05

2G598.05

0,00

0.00

26598,05

23 595,95



l
i

“.‘

--s

i] ,i

"äisifäüiüiiâiüilw
Kommunstyrelsensförvaltning63aSALA

KOMMUN

REDOVISNINGAV HUR LITBETALTKOMMUNALTPARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÅR 
Redovisningskaavseperioden1januari-31 decemberochlämnasinsenastden3Djuni åretefter utbetalning.
Vidbehovkankostnaderredovisasi separatbilaga.Angeisåfallpåvilketsättbilaganrelaterartlllrubrikernai blanketten.

Partiets namn och organisationsnummer

Sverigedemølørs denna SerIcaÅáømiønwm

Summapartistödsompartietharfåttutbetaltfrånkommunenunderdet;ägna året

i 6930 90:-

Lakallcostnader/deltagandeI uthllflggr/ers§ttnig_g( till fflrelfisarelmateriallutsklcklresnr,mötenlüvrkostnaderm.m.

Medleesøláyf."vrf'e{er /93 ?W-
/zegør 5 ?§77 -›

Iakcjpma;Ferm! 5 933*"
Fa“r2bV4l¢«1'«;.7s* øyxøfgwüa/ f 25:53:_

Åtämpøofer J ?E493:-

Delarav partistödetsomöverförtstill andradelarav partlorganisationen{Angevilkarnotprestatlonerharerhållitsför
att stärkapartietsställningiden kommunalademokratin?)

Piteå/ras;sÃwál/âkü_
E/*fáfldn .Fn" (‘Jab frå)
74r.t~"¢«'2’ra'#AZ.2‘!
}.'3¢-5':é'er,Aff 4-w,fi/1’/?'¢'.-J5/£4’

Köptatjänsterfrån andradelarav partiorganisationen(Vilkarnotprestatlonerharerhållitsför attstärkapartietsställning
i denkommunalademokratin?) ' . .

5-.

åÃV/äâz-ø

Funderademedelinför nästaår

2 ? E*i 53-'-

U erskldgamhörig företrädareförpartiet

:årig e :fårgem:

Jagintygarhärmedatt redovisningengeren rättvisandebildav partietsanvändningavlokaltpartistödunderdetgångna
året.

:wa'F5dO&//"
DatumochunderskriftavpartietsUtââñü granskare

Kontaktuppgifteradressochtfn O

amour:shneaomurartade.aam 33512595x/a*i.c,L¢;ras
Dennaredovisningellermotsvarandeuppgifter,medbifogatsigneratgranskniñgsintvg,skalämnastill Salakommun,
personalkontoretsenastden3Djuniåretefterdetattpartlstödetharutbetalats.Beslutomattbetalautpartistödfattas
avkommunfullmäktigeengångperår.Partistödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfårbaragestillett partisomär
enjuridiskperson.

2016-D2-24Redovisningav kommunaltpartistöd
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Resultat och balansräkning för Sverigedemokraternastla Kommunförening
Orgmummer: 802469-4443

2015-12-31 2014-12-31

Föreningens intäkter (not l): 120844:- i 83962:-
Föreningens utgifter (not 2): -73175:— -66208-
Finansiella poster (not 3): 0:- 0:-
Behållning i bank: 47669:- 17754:-

f-»ä Noter:

Not I:
Föreningens intäkter: _
Behållning ñân året innan 17754:- 12794:-
Kommunalt partistöd ' 103090:- 54418:-
Övrigabidrag 0:- 16750:-
Summa intäkter l20844:- 83962:-

Not 2: l
Föreningens utgifter:
Aktiviteter 19379:- 31942:-
Resor, ersättning 6761:- 6155:-
Inköp, artiklar, material 6822:-' _ 15278:-
Kampanjer och Servisavgifler 38963:- i 8604:-
Administrativa Lrtgifter 1250:- 4230:-
Summa utgifter 73175:- 66209:-

Not 3:
Finansieila poster .
Ränta 0:- 0:-
Skulder 0:- 0:-
Summa finansiella poster 0=- 0:-

'_)
Sala 2016-01-08

 
i-/’ Ragga Jagero

Kassör Sverigedemokraterna Sala Kommunförening
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 6)<\ SA LA i REDOVISNINGAvHURUTBET_ALTKOMMUNALT

KOMMUN järv: v* 2='' :S i PARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÅRET

l ""§1*Effi:.r.-J.-T"m 
i Dnr KS2015/15

L......,.....,.._...;....._.._H:...,I.,,,_... ,.n_...,.:. 1 (2,

Redovisningskaavseperioden 1januari -31 decemberoch lämnasin senastden 30 Juniåret efter utbetalning.
vid behovkan kostnader redovisasi separatbilaga.Ange i så fall på vilket sätt bilaganrelaterar till rubrikerna i blanketten.

Partietsnamn och organisationsnummer

»lödgickmclcrctlewtrt 01136CO- 7
Summapartistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångnaåret

.31_‘1_‘;1o:~
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/materiaI/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

      '-,7...-Vf«.L-g7 d. fig‘ i , g e
Tvgclcsctlcw* _3-“900 §Mmw:)L:Hl.lDi 10;
llvbrtonSét ?M85 ?www m . › _ _\
’f)mA 131 49'¢..v€(§—6‘J¢£L'{,¢,v»’i(kfét/M‘(D 0VL95’V‘M*J"

rTiCivu‘u_«_5(’,m/PC 55:7ulåbüwlüä âGöc

Delarav partistödet som överförts till andra-delar av partlorganisationen (Angevilka motprestationer har erhållits för

att stärkapartiets ställning iden kommunalademokratin?)

äDBLrikJ-axâj3.8!-El

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

i denkommunala demokratin?)

Kim fiansm L-‘S80

Funderademedeilnför nästa år

Underskriftav behörig företrädare för partiet

a (påstå/vv kassar Jøfcm.amp 0106183018
Jagintygar härmed att redovisningenger en rättvisande bild av partiets användningavlokalt partistöd under det gångna

    
“lig-lig

Datumoch underskrift av partiets utseddagranskare

Kontaktuppgifter adressoch tfn

/I/62$/qgmufl/’%2i 2733 WR9’'2 572%’
Dennaredbyjéningeller motsvarandeuppgifter, med bifogat signerat gransknlngsintyg.skalämnastill Salakommun,

personalkontoret senastden 30juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslutom att betala ut partistöd fattas

avkommunfullmäktige en gångper år. Partlstödutbetalas årligen underjanuari. Partlstödfår baragestill ett parti som är

enjuridisk person.

2016-02-24Redovisningav kommunalt partistöd



Årsberättelse Sala Kristdemokraterna 2015

Såhar vi återigen tillryggalagtett år ochdet summerasenligt
följande:

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

Viddet konstituerandemötet efter årsmötetvar avgående
styrelsemedlemmenArnePerssonmedochblevavtackadför
sintid i styrelsen.

Vi deltog med ombud på Vårstämma i Köpingi mars.Vi har
delatut sommartidningari stortsetthelakommunen,varoch
en efter förmåga. Håkanoch Helena Petterssonär de
flitigasteoch är värda ett stort TACKför alla körda mil på
vägarsomvi inte fanns. l slutet av augustimedverkadevi
tillsammansmedAllianseni SalapåSalamässan.Dådet
anordnadesloppistill förmånför flyktingarbetetvarvi också
meddär.Vi harhaft besökfråndistrikteti form av Malin
Gabrielsson,landstingsstyrelsen.l oktober höllsrikstingi
Västeråsdåvi medverkadebådesomfunktionäreroch
ombud.

Höststämmanhöllsi Skinnskatteberg,vackertsnöbepudrat,i
november.

l decemberhadevi såterminsavslutning.

Em Axelsson,ordförande
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Förslagtill budget år 2016 och resultat 2015

intäkter

Medlemsavgifter 2.500

Kommunalt-partistöd31.720

Summa 34.220

Kostnader

Distriktavg 4.000

Kurser/kom' 6.000

Serve_I'-"ing 1.000

Annonser 2.5.00

Tryck-saker 2.500

*Övrigt 4-.000

Finansiellakostnader 1.200

Summa 21.--200

Tillgångar

Kassa 188

Plusgiro 4268:26'

Bank 15.771:69

Summa 20.227:95

*Övrigt= Representation,prenumeration0 köptatjänster.

Resultat2015

2.350

31.720

34.070

3.812

5.474

715

2:186

3.600

4.01?

1.158

20.962

188

17.37626

15.771:69

33.335:95

I:
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TidningenPOLETIK

Kristdemokraterna i Västmanlands län

Västgötegatan 2 A
722 11 VÄSTERÅS

Benämning

TidningenPOLETIK
Håkan Pettersson

SUMMA

Organisationsnummer
9780 00-74 32

FAKTURA

Fakturanummer

2015-84
Fakluradatum

2015-11-10

Sala
Per-Olof Palm
Ebbagatan 5
733 33 Sate

Plusgiro
49 66 95-8

antal

2400

pris

1,50

Senastebetalnlngsdag

2015-1 1-30

totalt

3 600,00kr

3 600,00
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Kristdemokraterna.

Kristdemokraternai Västmanlandslän

Västgöteggtan2
722-11 VAST-ERÅS

r__.. 3_ .._ Lä.:

å'

:güténiaimrlinsi
' 'Avpariidistriktet

Serviçagygif  

-1.Deiadpisqissnadør
i iriiiáiriñat_iöjri's_tjä'ñster

3.Utbildningarofch'konferenser
.-4_..Ko'n“süitfjä'ñétér'_
__5. B;es§i_k_0c;l_1organisatfonsutveckiing

i' \__,S.UMN_lA

,.'_

'Organisationsnummer
97 30 00-74 32

_içiijâöptatjänsterkv 1,4 2015

FAKTU

Fakturanumme;

2015490‘
F_akturad_a_lum

2015-11'-27

Sáias'L0kaE'a'vciélqingen
Per-Oiáf-_Palm
Eböagáiân5
7'3333Sala

Plusgiro
496695-8

Senastehetalningsdag

2015-12-25

totalt

-’/1292,00
f” 1436.00
“1"651_,00

1580,00.

J-1221,00‘

7 180,00

V'
£2
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    m, neoovisrvinieAv HURUTBETALTKOMMUNALT

PARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÅner
in63e,SALA

KOMMUN

DnrKS2016/15
. k . . _ N i 1(2)

RedovisningskaavseperiodenI januari-31'decemberoc_-lämnasinsenastden30jun_iåretefter utbetalning.

Vidbehovkankostnaderredovisasi separatbilaga.Angei såfall påvilketsättbilaganrelaterartill rubrikernai blanketten.

pPartiets namn och organisationsnummer

Miljöpartietde GrönaiSala,06012038-0829

Summapartistödsompartiet harfått utbetalt från kommunenunderdetgängnaåret

555 10:-

Lokalkostnacler/deltagandeiutbildnlngar/ersfittnlngnuföreläsarelmateriailutskickfresor,möten/övrkostnaderm.m.

19457:-

Delarav partistöcletsomöverförtstill andradelarav partiorganisationen[Angevilkamotprestationerharerhållitsför

att stärkapartietsställningl denkommunalademokratin?)

2775:-Avserserviceavgifttill MPriksochför detfår vår Iokalorganisationbl.a:

Medlemsregister, medlemstidning,IT-stöcloch organisationsstöd.

Köptatjänsterfrån andradelarav partiorganisationen(Vilkamotprestationerharerhållitsföratt stärkapartietsställning

iden kommunalademokratin?)

1820:-Avserwebbtjänstoch-kontoi MPrikskommunikationsplattform.

Funderademade!inför nästaår

3_1452:69[inklusiveintäktsränta4:69.)

UndelfikriftavbehörigfdretgädarÄürpartiet   
*ä

4,.,

Jagintygarhärmedatt redovisningengeren rättvisandebildavpartietsanvändningav lokaltpartistödunderdet gångna

året._

. A
Datumochunderskrift'avpartietsutseddalgransiååáren_

   
 
          

  i'

_Kontaktuppgifteradressochtfn

ErikÅberg,Aguéligatanse,73333Sala,070-5665814
Dennaredovisningellermotsvarandeuppgifter,medbifogatsigneratgranskningsintvg,skalämnastillSalakommun,
personalkontoretsenastden30juniåretefter det att partistödetharutbetalats.Beslutomatt betalaut partistödfattas

avkommunfullmäktigeengängperår.Partistödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfårbaragestillettpartisomår
enjuridiskperson.

2016-02-24 Redovisningav kommunaltpartistöd
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49e SALA K°'""‘““5W”="5~9"SförvaltningREDOVISNINGAVHURUTBETALTKOMMUNALT

i KOMMUN Ink. 33 PARTISTÖDHARANVÄNTSUNDERÃRET

'J'°"~’ -- ^l““"“°“ DnrKS2016/15

Redovisningskaavseperioden1januari- 31 decemberoch lämnasinsenastden 30 juni året efter utbetalning.
Vid behovkankostnaderredovisasi separatbilaga.Angeisâ fall påvilket sätt bilaganrelaterartill rubrikernai blanketten.

Partietsnamn ochorganisationsnummer

SaiasBästa, 802452-7262

Summapartistödsompartietharfått utbetaltfrånkommunenunderdetgångnaåret

103 090:-

LokaIkostnader/deltagandei utbildningar/ersättningtillföreläsare/materiai/utskick/resor,möten/övrkostnaderm.m.

33 394.59:-

Förspec.sebokslut.

Delar av partistödetsom överförtstill andra delar av partiorganisationen{Angevilkamotprestationerharerhållitsför
att stärkapartietsställningi den kommunalademokratin?)

Ingetstödöverfört.

Köptatjänster från andra delar av partiorganisationen(Vilkamotprestationerhar erhållitsför att stärkapartietsställning
iden kommunalademokratin?)

inget köp har skett

Fonderademedel inför nästa år

71 498,11:-

Underskriftav behörigföreträdare för partiet

s" “-

Jagintygarhärmedatt redovisningenger en rättvisandebild ändning av lokaltpartistödunderdet gångna
året. /\ n

?ole-Orhan _
Datumoch underskriftav partietsutseddagranskare

Kontaktuppgifteradressochtfn

Slam EM W033 7/ 54.4.O22‘7~5‘(05Z
Dennaredovisningenar motsvarandeuppgifter,med bifogatsigneratgranskningsintyg,skalämnastill Salakommun,
personalkontoretsenastden 30juni året efter det att partistödethar utbetalats.Beslutom att betala ut partistödfattas
av kommunfullmäktigeen gångperår. Pertistödutbetalasårligenunderjanuari.Partistödfår baragestill ett partisomär
enjuridiskperson.

2016-02-24Redovisningavkommunaltpartistöd


