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Erhållet partistöd:                        205         200                                                             kronor, för år              2020        

Ordförande Kassor 

Monica Kjellman  Björn Winnerfeldt  

Redovisning av lokalt partistöd 
tsesl<r1v nur aet IOl<ala part1stoe1et tore1e1ats i kronor {se 1<0mmentar nasta s1C1a) 

Kommunal avsättning till Liberalerna Stockholms förbund 
Möten, interna 
Utbildning, kurser, konferenser
Information, annonser, Facebook 
Kampanjmaterial
Annonskostnader
Övriga kostnader 

Summa kostnader 

Intäkter: Medlemsavgifter samt partistöd 
Årets resultat (avsättning valfond): 

61 560* 
30 596 
13 260 
4 791 

21 444 
2 366 
3 754 

-137 771

207 375 
69 604

*30% av det kommunala partistödet fonderas hos förbundet och återförs i sin helhet till
kommunföreningen under val kampanjer i form av köp av varor och tjänster och syftar till att

stärka partiets ställning i elen kommunala demokratin men som av storclriftsskäl bättre
upphandlas gemensamt. Exempel på sådana varor och tjänster är trycksaker och reklam,
utbildningar av kandidater och förtroendevalda till stöd för dem i deras roll som kommunalt

förtroendevalda samt projektanställning av personal som stöder kommunföreningen i den
lokala politiska dialogen med kommuninvånarna.

Granskningsintyg. Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i KL 4 kap. 29 §. 
lntygas av u Namnförtydligande 
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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 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 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. 2013/ 14:5, sid 78-79) 
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