
Österåker
Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet
Stina Nilsson Till Kommunstyrelsen
Datum 20 | 9-08-29

Dnr KS 20|9/OO3O

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år
20 I 8 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020

Sammanfattning
De 1 1 partier som fanns representerade i Österåkers Kommunfullmäktige mandatperioden 15
oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 har i enlighet med Kommunallagens (KL) regler

inkommit med redovisningar av hur pardstödet för år 2018 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 2020, i ärende om Budget
för år 2020.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

l. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapporter för år 2018
noteras till protokollet. _meüj _ ,, ..... ...M

2. Kommunstyrelsen uppdxas att i ärendet om Budget för år 2020 , inbegripa finansiering för och
beslut om utbetalning av partistöd för år 2020.

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 4 kap 29 § första stycket KL (nya
kommunallagens hänvisningar). Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport.

Redovisningen och granskningsrapporten ska enligt 4 kap 31 § andra stycket KL (nya
kommunallagens hänvisningar) 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.

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkersberga

I
Tel 08-540 SID 00

|
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|
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|
www.osteraker.se

Sida I av2



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 från de partier som erhållit mandat i

Österåkers Kommunfullmäktige vid de allmänna valen år 2018, 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 2020 i förskott under januari månad och efter beslut av
Kommunfullmäktige.

Bilagor

. Redovisning jämte granskningsrapport från (M)

. Redovisning jämte granskningsrapport från (L)

. Redovisning jämte granskningsrapport från (C)

Redovisning jämte granskningsrapport från (KD)
. Redovisning jämte granskningsrapport från (ÖP)
. Redovisning jämte granskningsrapport från (8)

. Redovisning jämte granskningsrapport från (RP)

. Redovisning jämte granskningsrapport från (MP)
9. Redovisning jämte granskningsrapport från (V)
[0. Redovisning jämte granskningsrapport från (SD)
ll. Redovisning jämte gran

'

gsrapport från (SÖ)

8 a fan E ._andsson

Kommundirektör

Expedieras
- Ekonomienheten
- Kommunkansliet

Österåkers kommun
|
|84 86 Åkersberga

|
Tel 08-540 SID 00

|

Fax 08-540 8IO 20
|
kommun@osteraker.se

|
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Sida 2 av 2



'

gsçgåmåi; ;zum-:Let

_23%th m1

L.: Osteráker C 2“' iv

ed ;mm- få!
i“ '11“1.1;i“5 ;n

Registrerad lokal partiförening (juridisk person) Organisationsnummer

Mudm'gtg Samlingspartiet: é (3“5Eâfákêt* 81“ f*Mu a» I 8

Adress Postadress

Telefon Ev. övriga uppgifter

Erhållet partistöd: 58% min kronor, för år Him;

Ordförande

ie Ankarâiärd Jäger

Kassör

Anna i*-'1>:n-ia 'TH-;per
a

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

la Kampanê each koma'nunikatäcn 40%

2. Utbiidning 3%

34 Stöd sidoorgamsmimer (mun MQ etc) 5%

45 Konfenânser, mömn, ssryreisem adminöstmtiøn 45%

5. Linkmkwmader 7%

é. Permnaikosmader inkl avgiften pensåoner och andra umkosmader 3%

7. Övrêga kostnader 4%

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som
anges i KL 2 kap. 9 §.
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Österåkers kommun
|
l84 86 Åkersberga |Te| 08-540810 00

|
Fax 08-540 BIO 20
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ösrmMms KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 *Db* 20

D.nr:
Österåker

Redmisning av erhåilei iokai'é: partâstöd järn-58 granskningstD-ort
3 I

Registrerad lokal partiförening (Juridisk person)

Liberalerna Österåker

Organisationsnummer

802403-8138

Adress Postadress

Telefon Ev. övriga uppgiftet

'7 I I

Erhållet partistöd:
"35 44000

kronor. för år
2018

Ordförande

JennyNordström"
Kassör

MonicaKjellman“-

Redovisning av lokalt partistöd
'_Eeskrlv hur det lokala partistödet fördelats (se kommentar nästa Sida)

Årets resultat (förlust):

överskott från ticli gare år.

Kommunal avsättning till Liberalema Stockholms länsförbund 70 632.00

inför kommande val.

Utbildning & konferenser 19 225,00

Möten,interna 18 667,90

Information 37 623,82

Valkostnader 281 234.36

Sponsring 5 383,00

Räntekostnader
1 126,50

Utåtriktade aktiviteter 43 80.60
Summa kostnader -434 092,58

Intäkter: Medlemsavgifter, övriga intäkter samt partistöd 240 330,00

*Valårets underskott täcks av föreningens vall'ond som genererats från ackumulerade

-193 762,58*

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som
anges i KL 4 kap. 29 §.

Intygas av
I' I

k/

Namnförtydligande

Datum

\6'\

/çø m \ [I

Ort

Åhtfebuzfç

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkersberga

|
Tel 08-540 810 00

|
Fax 08-540 8I0 20

|
kon1mun@osteraker.se www.oster:|ker.se
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ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 »02+ 2 0 n,
.,

D,... Osteraker

J Registrerad lokal partitörening (Juridisk person)
“

Organisationsnummer

xCentern Kommunorg i Österåker 802000-0206

Å

Telefon
1 Ev. övriga uppgiftet

?Centerpartiet

2018kronor. för årErhållet partistöd:
1 17 720

Ultra

\

1

Adress Postadress
,

__1
I

^ Ordförande Kassör
z

iênne-Li Hilbert ;Christine Segard

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

:

kostnader

medlems aktiviteter i kretsen 88 153 kr

§Va| 2018 160123 kr

ådeltagande i lckala event 4 617 kr

intäkter

partistöd 117 720 kr

medlemsavgifter 8 949 kr

bidrag fran partiet 3 000 kr

övriga intäkter 5 600 kr

överfört fran tidigare år 187 706.86 kr

överfört till nästa kommande år 70 082.71 kr

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som
anges i KL 4 kap 29 §
Inrygas av
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Datum

2019-06 05 iÄkersberga

Österakcr: kommun
:
I84 86 Ami-Sharm

i
Tel 08-540 81000
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:Registreras kaka! pris' ärÖF=DL:6 .fur :'rz';s .( perser. O| ganisaacns:wmmer

gflKristdemokraterna'I Österå ker; 802460 3824
åAdress ' Posmdress

Telefon Ev. övriga uppgiñer

. . -' r '-1 t .1 1.

Erhållet partistöd: // 7 / Z 0 kronor. för årge'17 *JU/:S

Ordförande Kassör

§Arne Ekstrand Jan Winberg

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det iokala partistödet fördelat: (se kommenmr nån.: sida;
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Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som
anges i KL 2 kap, 9 §.

Intygas av Namnförtydligande
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KOMMUNS WRELSEN

2013 ;33 :vs

D.;nr

\ KS 2017/00<0-m2 'L
1 W

5“?38 3

Österåker

Red avis/ning av e: hal' er. Iol<aic partisnöd ;amce granskningarappor:

'Tingstrerad lokal
OT'artifäreningTa(Juridisx person)

M9 WS
,på

75710

Organisationsnummer

10m 'sug8
Adress

Telelon

"|

"

Postadress

al,
I 1 I

Ev ovrlga uppgiftet

H?°^LOErhållet partistöd: kronor. för:RM
Ordförande

'

Mmm Ullemios
Kassör

LW“ AHL /JSQ r M 9\\«<(\/V)(7

Redovisning av lokalt partistöd

W4eswm ?ha ,

'ämmgçgâç +70

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

§49?“ ?än VQM U 0003“'

\:3©CÖ'533“

UM“ WPWÖV

CO. 0\ 8

CL

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som
anges i KL-4-kaB.?á
Inthas“w

/ x Q
Namnförtydligande

Datum '

aocqoaxys

“Ana .LÄMhåTQQ/JH
Ort

i?

ÅKE/Q2). (ägg-C1Ä

Öscernkers kommun
|
I84 86 Åkersberga

|
Tel 08-540 8I000

|

Fax 08-540 8I0 20
|
kommun@osternkervse

|
www.osteraker.se
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Recimâsmng av erå'iåHea: lokalt. partêgtöd ;ämne granskningwa;port

(“

Registret-as lokal partiförening (Juridisk person)

Socialdemokraterna i Österåker

Organisationsnummer

816400-2662

Adress Postadress

Telefon h Ev. Övriga uppgifter

Erhållet partistöd: 510 120 kr 2018kronor. för år

Ordförande

Mats Larsson

Kassör

Kristina Embäck

Redovisning av lokalt partistöd

Utåtriktade aktiviteterNalår

Information/annonser/Valår

Utveckling/konferenser förtroendevalda

Mötesaktiviteter

Lokalhyra

Administration/material

Beskriv hur det lokala partistödet fördelat: (se kommentalrñäáta sida)

Delfinansiering av politisk sekreterare
(
-48 632)

Det lokala panistödet har enbart används till lokalt partiarbete

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

Intygas av Namnförtydligande

[ga/"M
_› ;lim/*m Lars Jonsson

Datum Ort

Den 29 januari 2019 Åkersberga

Österåkers kommun
|
I84 86 Akersbmgn

|
Tel 08-540 BIOOO

|
Fax 08-540 BIO 20

|
kommun@osternker.se

|
wwwosremkerse
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Registrerad lokal partiförening (Juridisk person) Organisationsnummer
Roslagspartiet 80241 1 -6108

Adress Postadress

Telefon Ev. övriga uppgifter

Erhållet partistöd: 235 440 kronor, för år_2018

Ordförande

Hans Hellberg

Kassör

Staffan Lundmark

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

1 Kontorskostnader 96 010 kr.

2 Politisk aktivitet 358 635 kr.

3 Inre arbete (möten. utb, mm.) 15 339 kr.

Summa 469 984 kr.

Partistödet (235 440 kr.) har använts till 100% och därutöver har tidigare sparat kapital (234 544 kr.) använts.

Inga överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Österåkers kommun.

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det

ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §.

lntygas av Namnf/örtydligande
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Österåkers kommun
|
184 86 Åkersberga |Tel 08-540 810 00

l
Fax 08-540 810 20

l kommun@osteraker.se
I
www.osteraker.se
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Registrera: lokal pardförening (ju-idisk person) Organisationsnummer

Miljöpartiet de gröna i Österåker 80 24 28 - 0235
Adrss Posmdrus

Telefon Ev. övrig: uppgifter

I".

Erhållet partistöd: 196-200
kronor. för år 2018

Ordförande Kassör

'Mattias Lafvas Lars Magnusson

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det Hata pannan: fördelat: (se kommemar nästa sida)

Föreningslokal 25.200
Aktiviteter Ö-milen, Kanalens dag, annonser 329.547
Miljöpriset mm. 21.333
Administrativa kostnader 24.920
Styrelsemöten 143
Medlemsmöten 16.752
Utbildning och seminarier -

Kongresser, Län och Landsting 15.037
Summa 437.962

Tidigare' fonderat för valåret 2018 241.762
Partibidrag 196.200
Summa 437.962

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

?En (M Tåg
235/6; 25%CL 0"?ch

éelçvk

Österåkerskommun ||B486Åkersbuga ITeI 08-5408I000
|
FaxOS-S-*OBlOZO

| kmmnun®oswakerse I www.ostenker.se
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Beskriv hur det lokala par-:stödet för-delats (se kommentar nästa sida)
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LKS Zon/mamma; (9)

Redovisning av erhåliet iokaå'á: artåstöd jämte granskningsrapporâ

Registrerefl lokal partiñirening (juridisk person) Organisationsnummer

SD Osteråker 802487-5208
Adress Postadress

Telefon Ev. övriga uppgiftet

Erhållet partistöd: 1 1 7720
kronor. för åta-'8“

:

Ordförande Kassör

§Erik de Rouville ?Thomas Rapola

Redovisning av lokalt partistöd

1

Beskriv hur det lokala partistödet fördelat: (se kommentar nästa sida)

Riks-valfond 8%
Kampanjaktiviteter 9%
Annonsering, affischer 29%
Materiel 27%

“

Konferens 12%
Medlemsaktiviteter 1 0%
Administrationskostnader 1%

E

Julbord 3%
\

Milersättning, parkering 1%
Styrelsemöten 1%

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som
anges i KL 4 kap. 29 §.

Intyga; av
V

Namnförtydligande

Arnold Boström

Datum Ort

2019-06-16 Stockholm

Österåkers kommun
i
I84 86 Åkersberga |Te| 08-540 BIO 00

|
Fax 08-5408l020

|
kommun@osteraker.se

l
www.ostel'aker.se
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KOMMUNSTYRELSEN

2013 ---%-

'Österåker
Qoiâ/oaaqu 65)

xedovisning av 52 hållet Iokait partistöd jämte gransknings: appmt

mammas, KOMMUN b?! 8“)a 77

Registrerad lokal partiförening (Juridisk Bérson) Wmmer › .i _
. .

\
. B

Skálgmrhvf › ?ÅRMWV få 0 ?18% 4 223"
5

Adress

'

5:

Postadress
; ' “' __. M"

?Telé'fon

I

Ev. övriga uppgifter
_

å

Erhållet partistöd: ?81+ Kö kronor. för°ar 2012__-nkurw-u _.-á

Ordförande

_

Wv'w qusev

Kassör
'

A'W'o-'blr'h %h Lcsscm !

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

MAMWI/IM) arga/(MW z 'MCÅLOød/(gr l'fooo-r

Qadö'l/iåvw r koma/r
'I

'-Hoo

:-

MWIdM/lllö 31_ Wámrg.âmön “dm, kOSMiÄDå" Liz 000 I

MWg/148514 43°°° 5'

.Mmmm-ia, M 'fmdowm 467 wa “Mmm www
WWW“WM 2018 2022 få, wa 16,15% ;mmm W 4611me

öm M“Sk'dü
/5

totalt ?Mpnrfu/i- (iska/?luv 155W: LVR/r ?M Hub“
6112/de .

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

NTmnförtydligande
_

WWW LUcdå-»NWW WW WWDatum
7'

OrtM ____ i A

_NLU/”WW

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkersberga

|
Tel 08540 SID 00

|
Fax 08-540 BIO 20

|
kommun@osteraker.sc

l
wwwosterakense

Sida I av 2


