
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunlcansliet 
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 år 2018, inbegripa finansiering för och 
beslut om utbetalning av partistöd för år 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 utgå 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 årligen 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 årligen 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 år. 
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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 (L) 
3. Redovisning jämte granskningsrapport från (C) 
4. Redovisning jämte granskningsrapport från (KD) 
5. Redovisning jämte granskningsrapport från (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 
- Ekonomienheten 

/Peter Fremie 
Kanslichef 

'-Olof Friman 
>mmundirektör 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registrerad lokal partiförening Our disk person) 
µo�� $W-,...1-\AJC.5 �TtG'.1-

ÖSE;fLÅH_� 
Ädress 

Lv py-,,q-,�Pr<:.� S--
te1cton 

Erhållet partistöd: S- bl , oo 

Ordrör;,.ndn 

1. Kampanj och kommunikation
2. Utbildning
3. Stöd sidoorganisationer (MUF, MQ etc)
4. Konferenser, möten, styrelsen, administration
5. Lokalkostnader

. Organisatlonsnummer 

<i5t c'..60(>- S+l$ 
Postadren 

kronor, för år Z O l 0 

A 

l'Yt andel av utg1nerna 
28% 
2% 
2% 

44% 
21% 

6. Personalkostnader inkl avgifter, pensioner och andra omkostnaoer 0% 
7. Ovnga kostnader .l"li 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som

anges i KL 2 kap. 9 §. 

I 
lntygasav ·

.[:,
' 

� � 
lf' ' 1. ( �v ·t , : 

, "'.,,<f /4 ). OI "l- -

amnförtydligando 

" l JL(MM\ � 

A�vi le'tl_,c __

Österåkers kommun I IM 86 Åkeu�,&i I Tel 06-5'10 810 00 I fax 08-5-IOSIO 20 I kOll'.mun@oster�l«!<".se I www.osteraker.1e 

Sida I av 2 



OOTKAKEHS 

2017 -05- 2 3 

i£l v 2_ 
ÖSTERÅKERS KOMMUN " 

KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -05- 2 3 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Liberalerna Österåkers kommun, 802403-8138 

°20I>//£)S~2H QM (6i 

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/skyltar, kampanjer/valstuga, bankkostnader/övrigt, sponsring samt 
intern föreningsverksamhet. Under en mandatperiod fonderar parti föreningen en del av 
medlen för att kunna användas för kampanj aktiviteter 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 

Monica Kjellman 
Kassör 



t"' > 

Bilaga: Kostnadsfördelning 

Liberalerna i Österåkers kommun 
räkenskapsåret 2016 

• kommunalt partistöd Fp län 

• Utbildning och konferenser 

• information/annonser/skyltai 

H intern föreningsverksmhel 

• kampanjer/valstuga 

a sponsring 

bankkostnader, övrigt 

•' Fonderat till valåret 

Årets resultat 



2017 -05- 2 3 Granskningsrapport 

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 kommunallagen, 
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 Mugosson 



ÖSU'RÅK�RS l{OMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -06- 1 5 

D.nr:
( Il) 

Uösteråker 

-.,,?mSZ-lOj 
Redovisning <1v e,·hå let lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registreras lokal partiförening (Juridisk person) Organisationsnummer 

681200-0206 
--

Postadress 

184 32. ÅKERSBE AGA 
Ev. övriga uppgifter 

Centerns Kommunorg. i Österåker 
Adress 

Centralvägen 56 
Telefon 

E h·11 . "d 112.320,00 k f" • 2016
r a et part,sto : _____________ ronor, or ar ____ _ 

Ordförande Kassör 

Björn Pålhammar Marie-Louise Brännfors 

Redovisning av lokalt partistöd 
.a.�skriv flur d�t lokala,Qarpstöde� för�el�(se kqmme2tar nästa sida) u,str.Kosm., um11an.,rorto11un., Komerenser. 
Årliga evenemang. 

18.200,00 
28.000,00 
38.000,00 
11.000,00. 
17.100,00 

Annonser, reklam, representation. 
Övriga administrativa kostnader 
Valsparande 

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

I 

Namnförtydfigaiide -
,I 

r \ /\ J )I 

Ort ö 
.'J/!( ,· · J/. ö � / h� Jl1 

11 ft /<S p f/ r;:;e. 

Österåkers kommun 1184 86 Åkersberga I Tel 08-540 810 00 I F-ax 08-54-0 810 20 I komml"1@ostcraker.sc I www.osteraker.se 

Sida I av 2 



ÖS'lilU�A�{tms �{�')�t1E\/Ufä!J 
KOMMUNSTYRELSEt\l 

2017 -09- 2 6 t, Österåker
i-.--·----,----
D.nr: 

Redovisnil1g av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registreras lokal partiförening Uuridisk person) Organisationsnummer 

Kristdemokraterna i Österåker 802460-3824 
Adress Postadress 

Genv 7 18450 Åkersberga 
Ev. övriga uppgifter 

c/o J Winberg 
Telefon 

 

Erhållet partistöd:_1_1_2_._3_2 _0 _________ kronor, för år_2_ 0_1_6 __ _ 

Ordförande Kassör 

Arne Ekstrand Jan Winberg 

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

Se bilaga 

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

'I 
Namnförtydligande 

,. 

.,�e___ Lars Andersson �.;��'-"---, 
Datum Ort 

2017-09-21 Åkersberga 
.. 

J, I oskv<"tev 
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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 



O Österåker 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd järnte granskningsrapport 

Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Lagstiftningen är urformad så att det åligger en kommun eller ett landsting som avser att 
lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på 
redovisning inte ställs, eller om kraven urformas på ett sätt som strider mot 
bestämmelserna i Kommunallagen (KL) innebär det att partistödet inte är kompetensen ligt. 
Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer 
av 2 kap 11 § tredje stycket (KL). 

Närmare om innehållet i redovisningen 
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa 
vägledande uttalanden "Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt 
att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partitödet. Det innebär bl.a. att 
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har 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 bl.a. framgå i vilken 
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande 
kommunen eller landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

(Prop. 2013/14:5 sid 80, se prop< 20 13/ 14:5, sid 78-79) 
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ÖSTERÅl(ERS l<OMMUN 
KOMMUNSrYRELSEN 

2017 ·03- 1 6 t,österåker 
O.ni{S 

JT)l 7/ros lliJ _ _.
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Registreras lokal partiförening Ouridisk person) Organlsadonsnummer 

816400-2662 
Postidress 

184 50 Åkersberga 
Ev. övriga uppgifter 

Österåkers Socialdemokratiska arbetarekommun 

Adress 

Stationsgränd 16 
Telefon 

Erhållet partistöd: 486 720 kronor, för år 2016 
----------- -----

Ordförande Kassör 

Mats Larsson Kristina Embäck 

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

Utåtriktade aktiviteter 

Information/annonser 

Utveckling/konferenser förtroendevalda 

Mötesaktiviteter 

Lokalhyra 

Administration/material 

Det lokala partistödet har enbart används till lokalt partiarbete i kommunen 

Ort 

(_ -1-::::::�::z..�_:....:._:____s�:::::...LA_k�e
:__
rs..::...__b:._::_e�rg�a..:__ __ __J 
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Adress I Postadress 
.., 

-----i 
5cY1u;1 er, (9 \ / rf 1/ '(O ,4/ier�b Pr-;a.-

j
Telefon Ev. övriga uppgifter 

 

Erhållet partistöd: JJ Y 6 'f D kronor, för år 2 O / I:,

orc.·-1o-d)_l\_
f1
_1_0_(=1 

'r,-_ -_ -_---·_---_----_---_- -_,_,_Kass_�_;� rl l ��c/t't,; "rk __ _l

Redovisning av lokalt partistöd 
: Beskriv hur det lokala partstödet fördelats (se lcommentar nästa sida) 

B(Jr'i! 7 <h'f( ,t,io it?,f)reqrJ ; S'f)/·h' ö 11 u f-r/) {;""'r (l'S kra1, e rt le 01.;111A c.)/1

;_ ..J. I ,. �l ... ,,.f,,. r 

0 � --

tCCJ/1 jr:J((K/7 \ V'I'"..-''" f 

p o( 1/-;'r� CJricl-/v/'/ef<Y { Onflo11K'� rf!J<lu..... M ff-1.)

k u I �/ le(J /I ;; /'f!_/? H� V f 61 I dl'/ /117

. -··--------

·------------

-------·-·-···· 

-----· ----·-- . .. 

11/.8:/.I :-+ 

t 91c,_ 6�l .'

'.(3_'.2{D.' 

29'1. 7.o?:-
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l<OMMUNSWRELSEN 

?<"�., _no. '1 c, 
Dösteråker 

_..U., l!J l '-' 

D.nr:

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 
granskningsrapport 

Organisationsnummer 

80 24 28 - 0235 

Postadress 

Storhagenvägen 23, 184 33 
Åkersberga 

Ev. övriga uppgifter 

Registreras lokal partiförening (Juridisk person) 

Miljöpartiet de Gröna i Österåker 

Adress 

c/o Lars Magnusson 

Telefon 

Erhållet partistöd: 187.200 kronor, för år 2016 

Ordförande Kassör 

Mattias Latvas Lars Magnusson 

Redovisning av lokalt partistöd 

Förenings lokal 
Aktiviteter ö-milen, Kanalens dag, annonser 
Bidrag och Miljöpriset 
Administrativa kostnader 
Styrelsemöten 
Medlemsmöten 
Utbildning och seminarier 
Kongresser, Län och Landsting 
Summa 

Överskott till år 2017 och valåret 2018 

32.400 
49.876 

1.800 
2.566 

994 
22.823 

9.150 
15.740 

135.349 

51.851 

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

Intyga av Namnförtydligande 

J c7 t{ -41V � tM f3enB-
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ÖS'r
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:llÄC([:R!:J C{OMMUN 
l<OMMllNSTYRf:I.SEN 

?U\l . fj�i � h 

' 

-=---+==')--. 2.:: Lt?.:J.-'. 1J_ .... 
Registrerad lol1ä1 partiförening Ouridisk person) 

V Il,. l , I , t, 1 I 

t,.1J7.\ ·ri ,�· 1 171f"/- / ... Je ;-_,,;,,i
Adress ' 

I I /-•, I o ( �1 (r, ,•I 
I I 
l�. l .'J ' , 

j,''.' I 
I\,' 

( '( 

E1·hållet partistöd: jJ_ 2_ 3 ?-ö . '..-. 

Redovisning tl'v lokalt pc,rtiHod 

: Orr,rl111S,,tiii11'1HH11111t1• 

I �-. t _ � c; o 2- -J x' _s �i;

· Postadrc�s 

I 
.. 

'i (. ,., ( 

kronor. för ar· 2--6 / b

l(;sslh" 

&7J E·rr�,; 

Beskriv hur det lolcala i>';i;'.tstöclet fö,...,·d-.el·-,1t....,s (.-s,,-:-. 1,-on·-,-m-en-ta-r nästa ·sidaj 

) 
/ 

( t I o / 

· ; \.' •• , 1 • (. 1 cJ- · :· · l. ,_: I,: /,,,
I' 

ö v&V hM'k Ji)/ v J,t,(y/.t-r r�' ,f,i:J- ,Yhr .!?,lt .. ,,i._ It:� 
I � / l, t' ,/ . I • ( ' • ,; " /- ,I) / I, ,, I 

) • I I <{ \ • 'I . j ' • I ,· ', '·t il \ ' .•. J .1. ' I • 1, ',,, J \ : I I IL I I, I • .., i'. ,(.
I •• '.I ,I I \ ( i , • ,-" .. \ • 

1 f · I -l , 1 1 t \ , · ; , I , · ,
i,\, :•,{1f1{.t, l, ,(.:\, ·J I I 

(/ I ,, ,r"I' I ,' 
. • I t. · ) , r'( 
J rt I ' I • , 

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 2 kap. 9 §. 
lntyii:I) I\Y 
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Oösteråker 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

· 1tcgist,:eml ·1cifi:i°1 p:irtilöre111i;i: (Juddl�k pe1·so11) Organlsatlonsiwmn·,er 

Sverigedemokraterna Österåker 802487-5208 

Aiir.oss 
---·---··· 

c/o Peter Wihlner 
Enebacksvägen 10 

· Telefon 

�--·- . �- .. -�--·-·- - -

E h·11 t . "d 
112. 320 

k f" 
• 2016 

r a e part1sto : __________ ronor, or ar _______ .

Redovisning av lokalt partistöd 
13eskriv hur det lokala partstödet fördelat� (se kommentar nästa sida} 

26.882 konferens- och resekostnader 

23.080 

10.342 

3 .187 

2.090 

1 . 657 

1 .994 

43.088 

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

kampanjaktiviteter (Kanalens dag, flygblad) 

SD kläder 

styrelseaktiviteter 

medlemsmöten 

administration 

överföres till kommande år 

. .. .. . ... ____ _

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

Na11111förtydligando 

----�"z--- - . --- - � 
i Intygas av , _-_.....;.. -:.--=-..:...:.___ -··· ··· ·--- · - ·· · 

_,,- � , __ --· -·· 
- --o,,�rn_o_l_�oström

I 2017-04-18 Stockholm 
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