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Redovisning av kommunalt partistöd och
granskningsrapport
Blanketten är ett stöd för redovisning av hur partistödet har använts under
föregående år. Om utrymmet i rutorna nedan inte är tillräckligt kan bilagor
bifogas. Redovisningen ska skickas till Stockholms stad, KF/KS kansli
(registraturet) senast den 30 juni året efter det att partistödet har betalts
ut. Beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige en gång
per år. Partistödet betalas ut varje år och får bara ges till ett parti som är
en juridisk person.
Hur redovisning och granskningsrapporten ska genomföras framgår
närmare av proposition 213/14:5 sida 78-79 samt SKL:s cirkulår 14:12.
Partiets namn
Liberalerna Stockholms stad

Or . nr.
802003-9726

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under
det gångna året.

4 620 000
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/

l 978 307

Delar av partistödet som överförts till andra delar av
partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits for att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin?)

I 951 673

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka
motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin?)

0

Fonderade medel inför nästa val

690 020

Ill Stockholms
V stad

Redovisning
Sida 2 (2)

Härmed intygas att redovisningen är sanningsenlig samt att partistödet
har använts i enlighet med det ändamål som framgår av kommunallagen
2 kap. 9 § 1.
Ort och datum
Stockholm
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Ort och datum

I

Stockholm
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Ordförande

Namnfört dli ande
Lott

Ed~

Jessica Sjönell

Nedan ska den av partiet utsedda särskilda granskaren avge sin
granskningsrapport. Granskaren ska i första hand uttala sig om huruvida
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Det
är inte granskarens uppgift att avgöra om anvandrunqen överensstämmer
med ändamålet för partistödet.

Granskningsrapporten bör innehålla en redogörelse för på vilket sätt
granskningen genomförts och vilket material som legat till grund for
granskningen för att underlätta för utomstående att värdera
granskningsrapporten.

Granskningsrapport

Se bilagd granskningsrapport.

Ort och datum

I

Stockholm

Granskare

2/2, a?O ;_ Ö
Namnfört dli ande
Mats Hasselgren, förtroendevald
revisor

Liberalerna
Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Liberalerna Stockholms stad, [802003-9726]
Liberalerna Stockholms stad (partiföreningen) har för perioden 1 januari till 31 december 2019
mottagit 4 620 000 kronor i partistöd av Stockholms stad. Denna redovisning avser verksamhetsåret
2019.
Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka Liberalernas och de liberala
ideernas ställning inom Stockholms stad samt att öka Liberalernas röstetal i allmänna val.
Verksamheten finansieras både av lokalt partistöd, medlemsavgifter och i viss mån av gåvor.
Eftersom dessa olika intäkter inte är knutna till specifika kostnader utgår denna redovisning ifrån
fördelningen av de totala kostnader som verksamheten har.
Allt partistöd som Liberalerna i Stockholms stad erhåller från Stockholms stad används för att
främja det lokala partiarbetet som riktas till kommunmedborgarna i Stockholms stad.
Liberalerna Stockholms stad är organiserade i ett nära samarbete med Liberalerna Stockholms län.
Tillsammans driver och finansierar vi ett gemensamt kansli som samordnar partiets politiska arbete,
stödjer politiskt kampanjarbete och arrangerar/finansierar utbildningar och konferenser för
förtroendevalda, medlemmar och allmänhet. Föreliggande redovisning utgår från Liberalerna
Stockholms stads andel av verksamheten som är 40 procent.
Liberalerna Stockholms stad fonderar medel mellan icke-valår och valår hos Liberalerna
Stockholms län av samordningsskäl. De sparade medlen återförs i sin helhet till Liberalerna
Stockholms stad under valår i form av köp av varor och tjänster som syftar till att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin men som av stordriftsskäl 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.

Fördelningen av de medel som använts under perioden 1 januari-31 december 2019:

Liberalerna Stockholms stad
räkenskapsåret 2019
•

Utbildning

•

Stöd sidoorganisationer
Kampanj och arrangemang
Kanslikostnader

12,1%

•

Personalkostnader

e

Valkostnader

24,1%

• Utbildning: Utvecklingsinsatser för kandidater och förtroendevalda för att de genom sitt
arbete ska kunna stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, kostnader avser
bland annat föreläsare och lokaler.
• Stöd sidoorganisationer: Stöd till våra 14 lokala partiföreningar i Stockholm samt Liberala
ungdomsförbundet, Liberala kvinnor och HBT-Liberalema. Liberalerna i Stockholms stad
stöttar de lokala avdelningar av dessa sidoföreningar för att nå ut och engagera fler
kommunmedlemmar samt skapa en bred politisk idedebatt i det lokala partiarbetet.
• Kampanj och arrangemang: Kostnader för material och utrustning som behövs när vi driver
kampanjer i politiska frågor, kostnader för lokaler och föreläsare vid arrangemang som
vänder sig till medlemmar och allmänhet.
• Kanslikostnader: Kostnader för lokaler, IT med mera.
• Personalkostnader: Löner och övriga lönekostnader, personalutveckling, personalvård.
• Valkostnader: Kostnader förknippade med valrörelsen inför europaparlamentsvalet t ex
annonsering och kampanjer.
• Övriga kostnader: Sådant som inte faller under ovan nämnda rubriker.
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Liberalerna Stockholms stad har utsett Mats Hasselgren, förtroenderevisor, att granska denna
redovisning.
Härmed intygas att redovisningen är sanningsenlig samt att partistödet har använts i enlighet med
det ändamål som framgår av kommunallagen 2 kap. 9 § 1.

För Liberalerna Stockholms stad
Stockholm den

!fjJ 2020
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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 Stockholms stad. 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 i
Stockholms stad lämnat den Z /
2020 ger en rättvisande bild av hur partistödet för perioden
den 1 januari till 31 decembe~ar använts.
.
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