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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 ikommunfullmäktige

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,

.u, velbon—;?.‘CN A—lililil, w  '!

att utbetala  2021  års lokala partistöd till de i kommunfullmäktige representerade

politiska partierna under januari månad  2021.
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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.

Kristdemokraterna  i  Sala

Organisationsnummer Kontonummer för utbetalning

802527-6570

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

60 879 kr

LokaIkostnader/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 partiorganisatlonen

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

Funderade medel inför nästa år

33 500 kr

Underskrift av behörig företrädare för partiet

(%&/% Qef/. äweiiÅ/CZL

Underskrift av partiets utsedda granskare.

Datum /

MM M t/MM MM Afa
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året

Kontaktuppgifter

Adress Telefon

Hanke Joneklav, Méngatan 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.
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Granskningsintyg
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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. lVledIen 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

Vx/ M  g JM MW
Bjarne Nordström Lisa Joneklav
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Redovisning ska avse perioden 1 januari — 31 december och lämnas in senast den 30juni året efter utbetalning.

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

Partiets namn

Vänster artiet Sala
Organisationsnummer Kontonummer för utbetalning

802505-1940

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.

55942 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

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

390 kr för inkö t 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
Underskrift av behörig företrädare för partiet

M V

Underskrift av partiets utsedda granskare. /\

Datu m

027 8  orc om... aa
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året

 

Kontaktuppgifter

Telefon

[%&/Jared ow, Mac/20% JÖÖ'VÅÅW/W” ÖZ/i/r.” 0725/

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 30juni efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara gestili ett parti som är en juridisk person.
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Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Ange vilka motprestationer har erhållits för

att stärka partiets ställning i den konununala demokratin?)

Köpta tjänster från andra delar av paniorganisationen (Vilka, motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i

den kommunala demokratin?)

Funderade medel inför nästa år

Unclerjskriijlt av 'behödrig föfeträdapeför partiäx

fla/wMzéQ/Ww/ -

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

02 9 /  mg,/ZZ? 11/15;
Datum och underskrift a6 partiets utsedda granskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

[M)/;afå/A/jft .. 22c la/Céofx ÄH åääoää 4/151
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Redovrsnlng ska avse perioden 1 Januarr — 31 december och lämnas in senast den 30juni året efterutbetalning. '
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Partiets namn

Socialdemokraterna Sala

 

Organisationsnummer Kontonummer för utbetalning

879500-2396

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

252.213 kr

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

197.782 kr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen

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

0kr

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen

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

3305 kr porto för att sända ut brev

Funderade medel inför nästa år

70.000 kr

Underskrift av behörig företrädare för partiet

W  C  &  ., www—""”"

Underskrift av partiets utsedda granskare.

Datum

200630 ,A flkg////
Jag intygar härmed att redovisningen ger n rättvisande bil av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året

Kontaktuppgifter

Adress Telefon

Harmonivägen 10 733 39 Sala 070—730 35 53

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 underjanuari. Partistöd får bara ges tl” ett parti som är enjuridisk person.



a' ' .
Ne., Socnaldemokraterna

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

MYM» %%ÄAV”
Granskare Rutger Andersson
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Redovisning ska avse perioden 1 Januari — 51 december och lämnas in senast den 30juni året efter utbetalning.

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

Partiets namn och organisationsnummer

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:-

lVledlemsavgifter 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 IVlP riks och för det får vår lokalorganisation bl. a:

Medlemsregister, medlemstidning, lT-stöd och organisationsstöd.

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

iden kommunala demokratin?)

Fonderade medel inför nästa år

Underskrift av behörig företrädlarje för partiet

7 . ,. j/ .  / (_,
j  (/7/ ' ”få  ~ Hl 1"” Kva‘

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

året.

/% 2L) 30 523, ), ,V (”JJ/,,,,

Datum och underskrift av partiets utsedda granskare

 

Kontaktuppgifter adress och tfn

Co,—dx: z. Jaaa Amar MG 755 ffa 5““ /' fc/ OZÄHB Ze; St; ;s &
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 kommunalt partistöd
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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

Liberalerna Sala

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

60879

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

9784

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

O

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

demokratin?)

O

Fonderade medel inför nästa år

51042

Underskrift av behörig företrädare för partiet

(” m  _  %>” * AV”—"M
( K X,. 1;

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

a/{U‘W 67 -—5 , mm
Datum och underskrift av partiet tsedda granskare



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 underjanuari. 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 30juni

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.

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 innehålleti 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 ärinte 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 är. 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  §  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)
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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

,  / , ' /' '
,/' ? L" [L fiÄ//Cr(å f?» (Z (  "7,7 (" /  lj!” A-

Organisationsn ummer Kontonummer för utbetalning

972550—0840
Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året

'7 r , ' ,
]" /  _] () 6/  l  V

Lokakostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskiEk/resor, möten/övriga kostnader m.m.

55,2 Oi/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?)

_ ,  . v,, .  -  . r!
&  7' 65 Ö  If ” /’) )  a  c/Am > (Url/MÖVJ'ÅWÅLW/ //' ffécf/Å, är"/f*"l'w'fthAe'rl/ jÅ'u/

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

2 2 3&6," ,

Underskrift av behörig företrädare för partiet

?  r  4/ !,

kaffe-rr &”??? flea” 77%

Underskrift av partiets utsedda granskare.

Datum __

2005/8” *»--"'9_.,'£'Um (. i) U
JA, ”LI”

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

Kontaktuppgifter

Adress (”w ,. . Telefon

kams ”eg/rh) graf,/wäl /5 73.554

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

Sala eller k‘omrnun.info@sala.se senast den 30junl efter det att partistödet. har utbetalats, Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfuilmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen under januari. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.
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Redovisning ska avse perioden ljanuari  — 3,1 december ochöä'rnnas 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

Salas Bästa
-4'=-::_

Organisationsnummer Kontonummer for utbetalnlng

802452-7262

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

95 667:- a

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

138 514,90:—

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen.

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

-.. 3.1. =>».

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

86 752,91:-

Underskrift  av behärigföreträdareför partiet

i?. .—i  ? .2 ,/, .
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Underskrift av partiets utsedda granskare. fi * *  J)

Datum l '" ) ) '

l  ' ' l2020-04-1 8 & lN ,
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvis nde bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året

Kontaktuppgifter

Adress Telefon

vi GIN! 10 ”m? Sala <fV>c>~~ao”Kl—$720M
&x,

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kom mun, Administrativa enheten, Box 304, 733 25

Sala eller kommun.info©sala.se senast den SOjuni efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av

kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuari. Partistöd får bara ges. till ett parti som är en juridisk person.
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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. Kommunfullmäku'ge fattade beslut om regler för

kommunalt partistöd  2014-05-2  6, § 81.

Skriftlig redovisning av hufmmfiét 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— besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av  4  kap 31  §  tredje stycket

kommunallagen.

Närmare om innehålleti 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 ärinte lagreglerad.l 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 stödethar använts för att stärka

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

vilken mån överföringar har .orts 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  filllmaktlge  senast sex månader
efter redavisningsperiadens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistädet Granskarens rapport
övergranskningen ska bifogas redovisningen.
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Redovisning ska avse perioden 1 januari —31 december och lämnas in senast den 30juni året efter utbetalning.

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

Partiets namn och organisationsnummer

SverigeDemokraterna Sala 802469—4443

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

147849:-

Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättnlng till föreläsare/materlal/utskick/resor, möten/övr kostnader m.m.

Förbrukningsmtrl 6500:— Marknadsföring/ Reklam 11541 ;— Lokalhyra +  El 40151:—

Aktiviteter 12275:— Kampanjer 21968:-

Utbildning 96451— Möten 2504:-

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisatlonen (Ange vilka motprestationerhar erhållits för

att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?)

Föredragshållare  ,  Externutbildning ,Flygblad ,Böcker 24462:—

Köpta tjänster från andra delar av partlorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning

iden kommunala demokratin?)

Funderade medel lnför nästa år

] 1280  ,

Underskrift avb ö ig :öreträd r ör partiet

Å lngvarJonsson

Jag intygar här d 3 t redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna

året.

9/5 'f/i "äl/1. /  (ff/fy ” 2 ’/
Datum och underskrift av partiets utsedda g nskare

Kontaktuppgifter adress och tfn

Magnus Edman Finntorpsvägen 21 733 94 Sala 0722516555
Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Sala kommun,

personalkontoret senast den 30 juni året efter det att partlstödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas
av kommunfullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen underjanuarl. Partistöd får bara ges till ett parti som är

en juridisk person.
2018—0328 Redovisning av kommunalt partistöd

l
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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 fattadebeslut 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 5  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 1 1  §  tredje stycket kommunalla-

gen.

Närmare om innehållet i redovisningen

Syftet med redovisningen år 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 ärinte 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 hör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av

partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som isä fall har erhållits, se

prop.  2013/14:5, sid 78—80.” ,

Kommunallagen 2 kap 11  §  om partistöd: Q

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  jan uari-31 december och ges in till fullm äktige senast sex månader efter redovis-

ningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport övergranskningen ska bifogas redovisningen. Lag

(2013:1053).


