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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsintyg 

Partistöd omfattar 

= grundstöd om 60 % av basarvodet per parti och år(§ 23) 

= mandatbundet stöd om 60 % av basarvodet per mandat och år (§ 23) 

= stöd till politiska sekreterare/administrativt stöd - varje mandat genererar 6,60 % av 

basarvodet per månad(§ 24) 

Redovisning av totalt erhållet lokalt partistöd avseende år: 

2021 

Registrerad lokal partiförening (Juridisk person) Organisationsnummer 

Centerns Kommunorganisation i österåk er 812000-0206 

Adress Postadress 

  

Telefon Ev. övriga uppgifter 

Ordförande Kassör 

Ingemar ERIKSSON Christine SEGARD 

Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (se kommentar sida 3) 

Beviljat partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) enligt§ 23 i 
arvodesbestämmelserna för perioden :16Z Z60 

Redovisning av hur årets kostnader fördelats 

Aktivitet I Kampanjverksamhet 

Aktivitet 2 Utbildning och rekrytering 

Aktivitet 3 Lokalkostnader 

Aktivitet 4 Konferenser, möten och administration 

Aktivitet 5 

Aktivitet 6 

Aktivitet 7 

Aktivitet 8 

Beviljat stöd till politiska sekreterare/administrativt stöd (mandatbundet stöd) 
enligt § 24 i arvodesbestämmelserna för perioden 166 082 

Redovisning av hur stor andel av stödet för politisk sekreterare/administrativt 
stöd som använts 

56 
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12 
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"Österåker 

Eventuella övriga relevanta upplysningar gällande utbetalt partistöd 

beloppet som beviljat stöd till politiska sekreteraren/administrativt stöd 

som betalades direkt till partiföreningen är 13 840 sek. 

Granskningsintyg och ,·edogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och 
vilket material som legat till grnnd för granskningen 

Namnförtydligande 

Magnus Wallerå 

2022-05-25 
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Dösteråker 

Granskningen innebär ett intygande om att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i KL 4 kap. 29 §. 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

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

Lagstiftningen är utformad 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 utformas på ett sätt som strider mot 
bestämmelserna i Kommunallagen (KL) innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. 
Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer 
av 2 kap I I § 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 partistödet. 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. 2013/ i 4:5, sid 78w 79) 
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