
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkanslict 
Stina Nilsson 

Dnr KS 2017/0052 
Datum 2017-08-29 

Till Kommunstyrelsen 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 
2016 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2018. 

Sammanfattning 
De 11 partier som är representerade i Österåkers Kommunfullmäktige och som erhållit lokalt 
partistöd år 2016 har i enlighet med Kommunallagens (KL) regler, inkommit med redovisningar av 
hur partistödet fördelats, samt granskningsrapporter. I föreliggande ärende föreslås partiernas 
redovisningar noteras till protokollet samt förslag om att inkorporera finansiering för och beslut om 
utbetalning av partistöd för år 2018, i ärende om Budget för år 2018. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapporter, noteras till 
protokollet. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för är 2018, inbegripa finansiering för och 
beslut om utbetalning av partistöd för Ar 2018. 

Bakgrund 
I enlighet med "Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun", antagna av Kommunfullmäktige 
2015-05-04, KF § 3:16 efter ändrade regler i Kommunallagen (KL), ska bland annat: 
- lokalt partistöd i form av ett grundstöd och ett mandatstöd utga till de partier som är 

representerade i Kommunfullmäktige. 
- vid fördelning av mandatstöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 

14 kap. Vallagen (2005:837). Om ett mandat inte kan besättas upphör mandatstödet samtidigt som 
representationen upphör. 

™ en mottagare av partistöd ska ärligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 §, första stycket (KL). 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen och granskningsrapporten ska 
enligt 2 kap. 11 §, andra stycket (KL), ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 
partistöd betalas ut ärligen i förskott under januari månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
Om ett parti som erhållit partistöd inte lämnat in en redovisning och granskningsrapport inom 
föreskriven tid ska fullmäktige besluta att inget stöd utbetalas till partiet för nästkommande är. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet föreslår att partiernas redovisningar jämte granskningsrapporter, noteras till 
protokollet och erinrar om att redovisningarnas innehåll inte ska läggas till grund för något 
ställningstagande från fullmäktiges sida. 

Samtliga redovisningar har ingetts till kommunen i tid i enlighet med Kommunallagens 
bestämmelser samt i enlighet med av Kommunfullmäktige antagna regler. Partistöd ska därför 
betalas ut för år 2018, i förskott under januari månad, efter beslut av Kommunfullmäktige. 
Kommunkansliet föreslår att sådant beslut inkorporeras i beslut om Budget för år 2018. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges beslut om antagande av regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, 

2015-05-04, KF §3:16. 

Bilagor 
1. Redovisning jämte granskningsrapport från (M) 
2. Redovisning jämte granskningsrapport från (I,) 
3. Redovisning jämte granskningsrapport från (C) 
4. Redovisning jämte granskningsrapport frän (KD) 
5. Redovisning jämte granskningsrapport frän (ÖP) 
6. Redovisning jämte granskningsrapport från (S) 
7. Redovisning jämte granskningsrapport från (RP) 
8. Redovisning jämte granskningsrapport från (MP) 
9. Redovisning jämte granskningsrapport från (V) 
10. Redovisning jämte granskningsrapport från (SD) 
11. Redovisning jämte granskningsrapport från (SÖ) 

Expedieras 
- 1 Ekonomienheten 

(Peter rrcmie 
Kanslichef 

i-i not rnman 
>mmundirektör 
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ÖSiKRÄras KOMMUN 
KOAAMIJNSTYUGI.SEN 

2il)7 Ulv !! : 

" TM ra 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registrerad lokal partiförening (Juridisk person) 
^ pvViTIGT 

Ädress 

I— \j Py=>tTiE,/SvC \A-&fQ S~ 
Telefon 

Erhållet partistöd: i t» oo 

Organisationsnummer 

Jglröoo- yi-ig 
PostäJréss 

1^4. Z<\_. 
Ev. övriga uppgifter 

kronor, för år £ O i (b 

ÖrclfiJrando 

lV\C5év(_c 

Kässör 

T/2.1 UL 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partstöctet fördelats (se kommentar nästa sida) 

% andel av utgifterna 
1. Kampanj och kommunikation 28% 
2. Utbildning 2% 
3. Stöd sidoorganisationer (MUF, MQ etc) 2% 
4, Konferenser, möten, styrelsen, administration 44% 
5. Lokalkostnader 21% 
6. Personalkostnader inkl avgifter, pensioner och andra omkostnader 0% 
7. Övriga kostnader 2% 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
Intygas av 

/ i 19- \H 
itUltl 

<>/(> 'X0/> 

Namnförtydligancie 

"OTt 
H-i ¥ 

yt, g 
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ÖSVEHAKEHS 
}£l 

2017 -05- 2 3 

ÖSTHNÅKtiRS KOMMUN " 
KOMMUNSTYRELSEN 

201/ -1)5- 2 .i 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Liberalerna österåkers kommun, 802403-8138 

ZOI1-/WS-2--IÖM ftj 

Liberalerna i österåkers kommun har år 2016 mottagit 224640 kronor i partistöd av 
Österåkers kommun. 

Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka Liberalernas och de 
liberala idéernas ställning inom kommunen samt att öka Liberalernas röstetal i allmänna val. 

De huvudsakliga utgiftsposterna är utbildningskostnader/konferenser, 
information/annonser/skyllar, kampanjer/valstuga, bankkostnader/övrigt, sponsring samt 
intern föreningsverksamhet. Under en mandatperiod fonderar partiföreningen en del av 
medlen för att kunna användas för kampanjaktiviteter under valår. Dessa medel används 
därefter för väljardialogen med invånarna i Österåkers kommun under valrörelser. 

Bilaga: Kostnadsfördelning i form av ett cirkeldiagram 

För Liberalerna Österåkers kommun 
Österskär den 03/04 2017 

'//UUt 
Monica Kjellman 
Kassör 



v • . I > 

Bilaga: Kostnadsfördelning 

Liberalerna i Österåkers kommun 
räkenskapsåret 2016 

• kommunalt partistöd Fp län 

* Utbildning och konferenser 

information/annonser/skyltai 

• intern föreningsverksmhet 

• kampanjer/valstuga 

»sponsrinp, 

bankkostnader, övrigt 

Fonderat till valåret 

Arets resultat 



2017 -05- 2 3 Graiiskningsrapport 

Enligt lag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunal lagen, 
dvs. för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. En särskild granskare som utsetts 
av mottagaren ska därutöver granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Jag har granskat redovisningen som lämnats av Liberalerna Österåker. I min granskning har 
jag haft tillgång till räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. 
Jag anser att granskningen ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan. 

Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser att den redovisning som Liberalerna 
Österåker lämnat den 03/04 2017 ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Åkersberga den 22/44 2017 

Sven 1 lugosson 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -06- 1 H 
''•nr: / i\ 

n ri • • ~r-kcdovisning av erna 

0 Österåker 

let lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registreras lokal partiförening (Juridisk person) 

Centerns Kommunorg. i Österåker 
Organisationsnummer 

681200-0206 

Adress 

Centralvägen 56 
Postadress 

184 32. ÅKERSBERGA 

Telefon Ev. övriga uppgifter 

Erhållet partistöd; 
112.320,00 ... . 2016 

kronor, for ar 

Ordförande Kassör 

Björn Pålhammar Marie-Louise Brännfors 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats.fse kommentar nästa sida) 
LJistr.kostn., uroilan-jortDilon., Konferenser. 18.200,00 
Årliga evenemang. 28.000,00 
Annonser, reklam, representation. 38.000,00 
Övriga administrativa kostnader 11.000,00. 
Valsparande 17.100,00 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 

Namnfortydiigande 

Datum 
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L 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

20!'/ -05 I ti 
D.nr: 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Servicoonliolen 

W) \Wj t 

0 Österåker 
/ -05- 1 6 

7Ön/00S2-10H Lt) 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Organisationsnummer 

w-iuo -zm 
Postadress ,-v 

mso 
Telefon V '* fl Ev. övriga uppgifter II 

Erhållet partistöd: ' < H-2-. 3Z.O kronor, för år_ ZO/é 
Ordförande Kassör 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (se kommentar nästa sida) 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
Intygas av - Namnfortydkgando 

en)£ £/<S7RK yp 
Datum 

2.0(1-05-08 °"A/M^I 
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Partistöd 2016 Kristdemokraterna i Österåker 112.320 

Köpta tjänster Riks 
Delade kostnader 
Informationstjänster 
Utbildning 
Konsulttjänster 
Besök och organisation 

3321 
3505 
4244 
4982 
2398 18.450 

Köpta tjänster distrikt 
Bidrag till assoc. Förbund 
Rikstio 
Ombudsman oich kontor 
Reklam 
Sammanträden 
Övrigt 
Föreslagna avsättningar 

2465 
870 
4784 
290 
290 
145 
5654 14.498 

Lokalavdelningens kostnader 
Kontorsmtr 
Kanalens Dag 
Övriga adm. Kostnader 
Porton 
Trycksaker 
Annonser 
Medlemsmöten 
Kommundagar 
Bankavgift 

Överskott till Valfond 2018 

418 
682 
4330 
385 
2200 
28084 
8435 
16098 
605 61.237 

18.135 

JW 2017-04-19 



ÖSTfftfÄlfHSl )MMUM ] 
KiWiilW'-::YK£LSF!N 

S 
ll! | 0 Österåker 

ij.Hi" , \ | 

^n/ooszri^-t UVI 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registrerad lokaTpartiförening (juridisk porson) 

JQ f' 
Adre«s 

Organisationsnummer 

f/eooo-srtf 
Posudresi 

Tclofon 

/jyse 
o 
vy, •<? 

"£v7iiyflga uppgifter 

Erhållet partistöd: /W8V0- kronor, för år 0/ 7~ 

Ordförande 

/?Jrf 
Ksvssör 

,C?<$ / we/CA/1? w 
Redovisning av lokalt partistöd 
Bfiskriw hur det lokala partstöSet fördelats (se kommentar nästa sldaj 

#c/ef />L/£>h$far/ e v# t* « w 9, 

rrjM, ygros *&'<? (/O tr$t e/s a 

partistödet har använts för det ändamål som 

Namnförtydligando 

&h C r 

Ort Q 

C.V " 

•er £ bet-i* c J 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

G 

D.nr: 

2(117 -03- 16 

Ssoto! 

0 Österåker 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registreras lokal partiförening (Juridisk person) 

Österåkers Socialdemokratiska arbetarekommun 
Organisationsnummer 

816400-2662 
Adress 

Stationsgränd 16 
Postadress 

184 50 Åkersberga 
Telefon Ev. övriga uppgifter 

Erhållet partistöd: ̂ ^6 720 kronor, för år 2016 

Ordförande 

Mats Larsson 
Kassor 

Kristina Embäck 
Redovisning av lokalt partistöd 

Utåtriktade aktiviteter 

Information/annonser 

Utveckling/konferenser förtroendevalda 

Mötesaktiviteter 

Lokalhyra 

Administration/material 

Det lokala partistödet har enbart används till lokalt partiarbete i kommunen 

östei-ikers kommun | 184 86 Åkcrsbcrga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommir.@ostoraker.se | ww-v.osteraker.se 

Datum 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 

Starkerud 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Dl- •/ y 

b/) »9*. 

•Österåker 
D.nr: 

KS Ml J/ObSZ; (/ 
Redovisning av erhålletToRaTE' partistöd jaime^ranskningsrapport 

Registrerad lokal partiförening (Juridisk pnhnn)" 

A oS /<&•/$ /)#r -fce i 
Adress 

T elefon 

Organisationsnummer 

8Ö2VK - &/c>& 
Postadress 

/<PP Vö Afcers-h&yt. 
Ev. Övriga uppgifter 

Erhållet partistöd: '22 V- G VO kronor, för år 2ö& 

ÖrcJIuranrln 

4<om Ho/in 
Kassör 

.S io ff*/) 1. ut)cf/)nosM 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partstödet fördelats (so kommentar nästa sida) 

ötcJr'f>!f odero<y*r<./)tsaii®n 

LrtanTbf oS&rdtcerS» ko^KMjn 

lioSnfrwef&f 

fiöirfjs/bi AiItftis/'{*>-{(?<'' (örtrtOA "ZCtf. tnu.] 

kurser (co.* 

ö:-

£•?/. -
/%. ö$é>:-

212&> 
m loj*— 

Granskningsintyg. Härjfnm intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
angfts i KL 2 kap. 9 §. / / 

!\ I / !"Wåhirtftji-lydligaiids ^ 

witfp i n/) 4)f)uiHC j --r 
ÖiitiJm // ' ""~jj 

M// //.' -ÅtKSöiaH 
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8" 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

"55- 3 11 
0 Österåker 

D.nr; 

d oVfsTn i n g ave rfiaffeTtöKa 11 partistöd jämte granskningsrapport 
Registreras lokal partiförening (Juridisk person) Organisationsnummer 

Miljöpartiet de Gröna i Österåker 80 24 28 - 0235 
Adress Postadress 

c/o Lars Magnusson Storhagenvägen 23, 184 33 Åkersberga 
Telefon Ev. övriga uppgifter 

Erhållet partistöd: 187.200 kronor, för år 2016 

Ordförande Kassör 

Mattias Lafvas Lars Magnusson 

Redovisning av lokalt partistöd 

Föreningslokal 32.400 
Aktiviteter Ö-milen, Kanalens dag, annonser 49.876 
Bidrag och Miljöpriset 1.800 
Administrativa kostnader 2.566 
Styrelsemöten 994 
Medlemsmöten 22.823 
Utbildning och seminarier 9.150 
Kongresser, Län och Landsting 15.740 
Summa 135.349 

Överskott till år 2017 och valåret 2018 51.851 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
Iniygasav Namnförtydligande 

Ok v 
Datum 

'VJ /n 
Ort 

C) s \ kg C1/A 
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ÖSTURÅKKRS KOMMUN 
KOMMl INS1YRCI.SEN 

mt ni» >•' f 

\>T 1^3'^ Q 

D.nr: 
g''; i ) 

C-HOL-MSS 
Registrerad lolcal parlifÖrening (Juridisk person) 

iX //.• < / /'/'•• I ( ''' h >\ ' 
Ätiross ' " 1'osc.idi cs< 

'/ hi'ä.Sr) A '.1 • /syj.'/ <'V-, /,..«> 
Tciofo" I:v ftviip.* «ipr>/'i»r«'-' 

Erhållet partistöd: 111 lur kronor, för år 

Ordförande 

/' i / / 
. • ' / -V > '' r/V/ 

K.xssdi 

t'-' 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det loldla partstörict ftirdelafs (so kommentar nSsca sida) 

/\ »pr i <-• 11 i rJ- i / i: i i, i) .. jr /• • (/ / ' / \ ^ 

$ ^ %hr#kU. It 
{•# /(| !i //> i/itM w'M 'Vt,: s,i h * />:•/ //(<'«, 

,x/.s"•( /.. i • I i"- • 
^ / 

ÖL I 

/vw 
i !(L U'UKM ritu 

HM ViUch I dJ" [o-iu-U f\cf /)>/ 
in'K-Ui7< A iift* fe<suua/tni tji f/*'/ 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
Illl/lJili «V 

yv-A-, 
l'/.i(inn 

^ ^ <.v^\ .?-cA 4 
Ort 
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\>\ l 10 

Österåker 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Ucgislrernd loiul p.iiliRiremny; (jurldlsii person) 

Sverigedemokraterna Österåker 
Ädross 
c/o Peter Wihlner 
Enebacksvägen 10 

Telefon 

"Organisationsnummer 

802487-5208 
Postadress 

.1 84 91 Åkersberga 

Erhållet partistöd: 112.320 

F.v. Övriga iijipfilfcer 

kronor, för år 2016 

Kassör 

Erik de Rouville 
OrdfOiando 

Peter Wihlner / 
- • -- J 

Redovisning av lokalt partistöd 
BeikrivhurcJet lolTala partstödet fördolats (se kommentar nästa sida) 

26.882 konferens- och resekostnader 

23.080 SD Riks valfond (för flygblad, postutskick, 
valsedlar och övrig valmaterial) 

10.342 kampanjaktiviteter (Kanalens dag, flygblad) 
3.187 SD kläder 
2.090 styrelseaktiviteter 
1.657 medlemsmöten 
1.994 administration 

43.088 överföres till kommande år 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
Intygas av 

K" 
Datum 

20:17-04-18 

FJiuTinfilrtydllgandc 

Arnold Boström 
Ört 

Stockholm 
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l) 
ÖSn-KAKtUS KOiVi! KlcJ ' 

KOMMUNS! YTUil.SKN 

Redovisning av ci hål 

Registreras lokal partiförening (juridisk person) 

Skaf partik i 
Adress ~ 
L/c> MAYIJZ iOeuo%<. 

^icusrwsv, &"?-

B Österåker 
?0i? 06 U i T 

K£ löp/oon fij 1 
erlokalt prirtTstödjaniié gran s kn i ngs rappo r t 

Telefon 

Organisationsnummer 

Postadress 

Ev. övriga uppgifter 

Erhållet partistöd: yj8go kronor, för år 2ö\io 

Ordföiwic 

t u£Ni6'^; 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (se kommentar nasta sida) 

AvMinxniijjixioUtK eih injclaaCur 4oooo'-
Åi't ii c t n/iDujiiölhuuta' | " 
l (jthtlb 1 /•)/)// Aif# ^ oshuido (6/ill U <? 1 
'icsnuuut / i/aui/ti/d iiwdOtuiyiöAu 5'ioc 
iiUMdnnU, W" 
/ii. Mun ute pfrtfij/U/ .le J c Ulf lä i fa ltt>i/iuic(.^i 
t sfnnivnui nuet Hmnmu(c t ni /ouT/ /fcWrfc 
Sfa/tiw- pcvAfo shtbUuivY. 

Katt#!' 

AMMkAei^ 
0éll65So>Cj 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
Intygas av Namnfor ty <5 ligande 

j V ^ 
Datum 

?ÖTf 
Eri ̂  \cxn ® '^0 
öiP .1 

s.'bc. cc^c\ 
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