Redovisning av lokalt partistöd för år 2019
Moderaterna i Stockholms Stad
Moderaternas ändamål
Moderaternas strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet
töreträderjj-Partiföreninqens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och
utveckla moderata ideer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet
och att i praktisk politik förverkliga ideer i enlighet med partiets samhällssyn.
Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt
verksarnhetsområdejj-En krets, där sådan finns, har i uppdrag att bland annat
uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det finns mer än
en förening i kommunen.

Syftet med det kommunala partistödet
Det lokala partistödet syftar, enligt kommunallagen, till att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin. Detta är också konsekvensen av partiets lokala stadgar
genom att de pekar ut ändamål och verksamhetsområde.

Formerna för redovisningen enligt lagen

xeoovrsmnqen ska avse perioden 1 januan-o t december ocn ges in t111 ruurnaxnqe
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas redovisningen (2 kap. 11 § kommunallagen) Innehållet i redovisningen,
utöver att den ska visa att partistödet använts till att stärka det politiska partiets
ställning i den kommunala demokratin, är upp till den som ska redovisa att avgöra
fnrnn ?01 ~/14·!1 ~ 7R)

Moderaternas lokala verksamhet för år 2019
Moderaterna i Stockholm har enligt de lokala stadgarna i uppgift att bedriva
verksamhet i enlighet med moderaternas ändamål.
Verksamheten finansieras av lokalt partistöd, medlemsavgifter, deltagaravgifter för
vissa aktiviteter samt i viss mån gåvor. Den totala verksamheten som bedrivs kan
därmed vara mer omfattande än vad det lokala partistödet är. I normalfallet görs inte
en uppdelning av verksamheten efter typ av finansiering (partistöd eller andra
intäkter) vilket innebär att redovisningen nedan visar hur partiets totala användning
av medel till verksamhet fördelat sig under året. Man kan också se det som att
fördelningen av kostnader är samma för användningen av partistödet som för andra
intäkter.
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Eftersom det är ordinarie val vart fjärde år varierar den lokala verksamheten i
omfattning mellan de olika åren under en mandatperiod, för att vara som störst under
ett valår. Sparande av överskott (inklusive av partistödet) sker normalt sett tre av
mandatperiodens år för att användas i verksamheten det fjärde året. Hur stort
sparandet är har strategisk betydelse eftersom det påverkar möjligheten att bedriva
valrörelse och vara synliga lokalt under den period som det politiska intresset hos
allmänheten normalt är som störst (valåret). Det skulle därför, bland annat, motverka
syftet med redovisningen av partistödet (att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin) att lämna sådan information i förväg. I propositionen tas frågeställningen
upp och besvaras av regeringen med att man i så fall får anpassa sin rapport. I
förarbetena till lagen (prop 2013/14:5 s. 78-79) framgår 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". Vår tillämpning av detta
innebär att sparat partistöd från ett år som omfattas av krav på redovisning kommer
att redovisas det år det används i verksamheten och då fördelas ut på
verksamhetsområdena nedan.
Erhållet partistöd för år 2019: 15400370 kr.
Fördelning av använda medel under året som rapporten avser:
(kostnadsandel för respektive område, avrundat till heltal)

Fördelning av använda medel under året

1J

1 Kampanj och kommunikation

□ 2. Utbildning
3. Stöd sidoorganisationer (MUF, MQ
etc)

□4. Konferenser, möten, styrelsen,
administration
d

5. Lokalkostnader

"'6. Personalkostnader inkl avgifter,
pensioner och andra omkostnader
,. 7 övriga kostnader
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Kampanjverksamhet och kommunikation: 20%
Skapa och producera kampanjmaterial, inköp av kampanjutrustning så som jackor,
tröjor, vimplar, give aways, medlemsblad, kampanjblad till hushållen i kommunen,
reklam i sociala medier, annonsering, framtagande av grafik.

Utbildning och rekrytering: 2%
Kostnader för utbildning av lokala förtroendevalda och medlemmar i exempelvis
politiska frågor, mötesteknik, värvning av medlemmar och potentiella kandidater samt
utbildning av dessa.

Verksamhet särskilt avsedd för unga, kvinnor och äldre: 6%
Pengar som avsätts för verksamhet hos ungdomsförbund eller andra grupper/nätverk
med särskild inriktning i kommunen.

Konferenser, möten, styrelsen, administration: 14%
Kostnader för att anordna möten och aktiviteter i kommunen, deltagaravgifter för
konferenser, styrelsens möteskostnader, administration inklusive avgift till
Moderaternas riksorganisation (se nedan för beskrivning).

Lokalkostnader: 17%
Hyra av exempelvis föreningslokal, förråd, kontor etc.

Personalkostnader inkl avgifter, pensioner etc.: 33%
Kostnader för anställda om sådana finns.

övriga kostnader: 8%
övriga kostnader för ändamål som stödjer verksamheten.

Beslut om särskild granskare
Moderaterna i Stockholms Stad har beslutat att utse Thomas Lönnström till särskild
granskare av redovisningen av partistöd. Granskningsintyget bifogas i bilaga 1 till
redovisningen.
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Kontaktuppgifter till särskild granskare
Namn: Thomas Lönnström
Telefonnummer: 08-52059076
e-post: Thomas. lon nsstrom@se. ey. com
överföring/avgift av partistöd till annan del av partiet: 590836 kr.
Avgiften till moderaternas riksorganisation finansierar tjänster som är till nytta lokalt i
partiet men där samordningsvmster finns nationellt. Medlemsregister, register över
förtroendevalda (för uppdrag internt i partiet, lokalt och i andra organisationer),
fakturering och hantering av medlemsavgifter, ekonomitjänster, IT-system och
verktyg för kampanj och utbildning, strategiverktyg för kampanjplanering, vissa
försäkringar, avtal för tillstånd att spela musik på möten, medlemstidning,
gemensamma kommunikationskostnader (exempelvis rikstäckande annonsering som
köps av riksorganisationen) samt organisationsutveckling.
Uppgifter om Moderaterna i Stockholm, för lokalt partistöd:
Namn: Moderaterna i Stockholms Stad
Organisationsnummer: 802003-2515
Adress: Box 2313
Postnummer och ort: 103 17 Stockholm
Ordförande: Joakim Larsson
Telefon ordförande: 08-6768000
E-post ordförande: joakim.larsson@moderaterna.se
u_naJ)skrift och datum
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Larsson, ordförande

Moderaterna i Stockholms Stad
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Rapport över faktiska iakttagelser
Vi har genomfört nedan angivna överenskomna granskningsåtgärder rörande den
bifogade redovisning "Rapportering av partistöd enligt kommunallagen 4 kap. 29-30§".
Granskningen avser Moderata samlingspartiet i Stockholms Stad (802003-2515)
verksamhet för perioden 190101- till 191231.
Uppdraget har genomförts enligt den standard för näraliggande tjänster som är
tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse (SNT
4400).
Granskningsåtgärder
Gransknmgen har genomförts enbart för att ge Stockholms Stad möjlighet att bedöma
riktigheten av den av partiet upprättade redovisnmgen för ovanstående period och
sammanfattas enligt följande:

1. Intäkter avseende lokalt partistöd:
Kontrollera att redovisad intäkt stämmer överens med förbundets bokförmg som
legat till grund för årsredovisning för år 2019.

2. Fördelning av använda medel:
Kontrollera att redovisade kostnadsposter kan härledas till förbundets bokföring
som legat till grund för årsredovisning för år 2019 och att, baserat på dessa
underlag, redovisade procentuella andelar i de olika posterna beräknats korrekt i
redovisningen.
Vi har gjort följande iakttagelser:
1. Inga avvikelser har iakttagits vid granskningen.
2. Inga avvikelser har iakttagits vid granskningen. Beräknmgar av procentuella
andelar av kostnader för de olika verksamheterna och kostnadsslagen baseras på
bokförda kostnader som legat till grund för årsredovisning för 2019 som granskats av
mig.
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Begränsning
Eftersom de gransknmgsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt
International Standards on Auditing eller en översiktlig granskning enhgt ISRE
bestyrker vi inte intäktsredovisningen för angiven period ovan. Om vi hade genomfört
ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enhgt International
Standards on Auditing, eller en översiktlig granskning enligt ISRE, skulle andra
förhållanden kanske ha kunnat komma till vår kännedom och ha rapporterats till er.
Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket under
rubriken Granskningsåtgärder i denna rapport och för er mformation, och den ska mte
användas för något annat syfte eller av andra parter än Stockholms stad.

Stockholm den 12 juni 2020
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Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor
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