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Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning för
2022
KS/2021:380
Förslag till beslut
1. Redovisningen av 2020 års partistöd godkänns.
2. 2022 års partistöd utbetalas i januari 2022 med tidigare fastställda
belopp.
3. Partierna uppmanas att i framtiden använda framtagen e-tjänst för
redovisning av partistöd samt till denna bifoga en ekonomisk redogörelse
för aktuellt verksamhetsår.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kap 4 § 29–32 har kommuner rätt att ge partistöd
till de politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige.
Detta för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Kommunfullmäktige antog 2014-09-29, § 98 regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Ett parti som mottagit partistöd måste senast den 30 juni varje år lämna en
skriftlig redovisning som visar att stödet från föregående år har använts för
sitt ändamål. Med utgångspunkt från denna redovisning beslutar
kommunfullmäktige om bidrag för nästkommande år kan betalas ut.
Samtliga partier som finns representerade i Sunne kommunfullmäktige har
lämnat in sina redovisningar av 2020 års partistöd inom föreskriven tid.
Till redovisningarna finns även granskningsintyg av särskild utsedd
granskare. Partierna har även lämnat in en separat ekonomisk redogörelse
som visar i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför Sunne kommun och vilka motprestationer då
erhållits.
Utredning av ärendet
-

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne

Besöksadress
Sunne
Kvarngatan 4

Telefon
Vxl 0565-16000

Internet
sunne.se
anna.bryntesson@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843
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Ekonomiska konsekvenser

Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-09-20

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Ekonomienheten

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
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Redovisning av partistöd 2020
KS2021:380
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler for kommunalt partistöd for Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.
I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*
Miljöpartiet de gröna i Sunne Kommun

Organisationsnummer
802419-5680

Adress

Postadress

Aplung 82

686 95 Västra Ämtervik

Telefon
0565-12367

Bankkonto eller BG/PG
5823-7967

' Registrerad lokal partiförening

24951

Erhållet partistöd:

Ordförande
Eva Hallström

kr

Kassör
Anders Hallström

Postadress

Besöksadress

Sunne kommun

Kommunkontoret

1. Kommunkansliet
686 80 Sunne

Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida
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Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats. Bifoga även en ekonomisk redogörelse för
verksamhetsåret.

Se bifogad RR

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor:

1248

Motprestationer:

Service avgift MP Riks

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intygas av , , .

^.^'..^ ^-^L
Datum
2021-06-11

Namnförtydligande

Ingrid Rohl.n /^^,/ ^/^,
Ort
Sunne

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

/

Mitjöpartiei i Sunna
802419-5680

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen

1(1)
21-06-10

09:58
Senaste vernr:

Period: 20-01-O l -20-12-31
Perioden

Period fg år

24951,00
24951,00

24951,00
24951,00

24951,00

24951,00

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3120 Sunne Kommun
S:a Nettoomsättning
S:a Rörelseintäkter min

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4115 Bidrag ZASP

-750,00

0,00

S:a Råvaror och förnödenheter mm

-750,00

0,00

24201,00

24951,00

-l 248,00

-l 248,00
-825,00
-400,00

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5618 M P Rix service avg
5920 Annonsering
6069 Övriga kostnader
6230 Datakommunikation
6390 Möteskostnader
6570 Bankkostnader

0.00
-560,00
-300,00

0,00

-240,00
-753,00

-745,00

-3 101,00

-3 968,00

7330 _Reseräkning

0,00

-707,00

S:a Personalkostnader

0,00

-707,00

-3851,00

-4 675,00

Rörelseresultat före avskrivningar

21 100,00

20 276,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

21 100,00

20 276,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

21 100,00

20 276,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

21 100,00

20 276,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

21 100,00

20 276,00

Resultat före skatt

21 100,00

20 276,00

Beräknat resultat

21 100,00

20276,00

S:a Övriga externa kostnader

-750,00

Personalkostnader

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror min
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Redovisning av partistöd 2020
KS202L380
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistöd et har

använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fuUmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfulbnäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår,
I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridiskperson*

Z~("^ .-}\- 5 t62.

~S^f '.^ '^ •' ^ ^ .^fi T/J'f^ a. 5 if f.:J

Adress

Postad res§_ ^ ...

"^^ ° <' ^°/^

p?-> ,>/. 5 !

Telefon ';

BankkonfoellerBG/PG _ , , .- , -.

Ty^"7~ 3'? i ^^1<?

"^7. - 5 :U 3-1^

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd :

5-ii 7.5-6 b

/1 /1/,
Ordförande /,

/

'\,

^r

C?S7

^-. ^^^

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommun kansli et
686 80 Sun ne

Besöksadress
Kommun kontoret
Kvarngatan4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel

0565-160 06 d i rekt

Internet och fax

Gira och org.nr

www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

744-2684 ban kg i ro
212000-1843 org.nr

Sida
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Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats. Bifoga även en ekonomisk redogörelse för
verksamhetsåret.
Q0.{'\ - ^^, M»/^'/.^^'i ^y O^l/O^f.J ^^ K->T^J-

k^^-^l / ^psh^y-~ s'uu^ ,^^7^r, j^ o^.M^r/<^

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

Överföring i kronor: / i < \'

Motprestationer: } (of^ ^V h US)-^\\ €>'J^S)r'^J(, ^f]^0^yy'^
J

^~/)l^lr!^^^f Vi ^

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intagas av
/2^"i^ c,^>. /^z- \X~r^l-^l. '-

Datum

ly^xi

Namn förtydligande

A\.i^/\ LA^CMA
Ort

S i ^ ^ Lc_

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

Sverigedemokraterna Fryksdalen

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

1(1)
21-03-28

15:52
Senaste vernr:

12

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-O l-20-12-31
Perioden

Ackumulerat

58 756,00
58 756,00

58 756,00
58 756,00

58 756,00

58 756,00

-27013,76

-27013,76

-27013,76

-27013,76

31742,24

31 742,24

-l 195,00

-l 195,00

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3041 Partistöd Sunne
S:a Nettoomsättning
S:a Rörelseintäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4099 Återbetalningar
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam
5945 Konferens och Möteskostnader
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker
6495 Valfond riks
6570 Bankkostnader

-735,00

-735,00

-l 653,00

-l 653,00
-18000,00
-12826,50

18000,00
12826,50
-930,00

-930,00

-35 339,50

-35 339,50

-62 353,26

-62 353,26

Rörelseresultat före avskrivningar

-3 597,26

-3 597,26

Rörelseresultat efter avskrivningar

-3 597,26

-3 597,26

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-3 597,26

-3 597,26

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-3 597,26

-3 597,26

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-3 597,26

-3 597,26

Resultat före skatt

-3 597,26

-3 597,26

Beräknat resultat

-3 597,26

-3 597,26

3 597,26

3 597,26

S: a Övriga externa kostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

8999

Årets resultat

SUNNE KOMMUN
"kÖMMUNSTfflELSEN

% 2021 -06- 2 2 ^
0^.^......^.......

Sida:

Sverigedemokraterna Fryksdalen

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01-20-12-31

Senaste vernr:

1(1)
21-03-28

15:51
12

Ing balans

Period

Utg balans

50 453,63
50 453,63

16591,74
16591,74

67 045,37
67 045,37

50 453,63

16591,74

67 045,37

50 453,63

16591,74

67 045,37

-50 453,63

3 597,26
3 597,26

-46 856,37

-50 453,63

2440 Leverantörsskulder

0,00

-20 189,00

-20189,00

S:a Kortfristiga skulder

0,00

-20 189,00

-20 189,00

-50 453,63

-16591,74

-67 045,37

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2019 Årets resultat
S:a Eget kapital

-46 856,37

Kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

''^wyuUwu>ky^erK^

Revisionsberättelse 2020 för
Sverigedemokratema Sunne
organisationsnummer 802493 - 0144

Undertecknad revisorer utsedda av Sverigedemokt-aterna Sunnes medlemmar på årsmöte 2020,

får efter slutförd granskning av kommun föreningen, genom styrelsens räkenskaper och
föi-valtning för del av verksamhetsår 2020 (200101-201231), avge följande berättelse: '•'
Vi har i enlighet med god revisionssed och utvecklad praxis granskat redovisningen och andra
handUngiir, som ger upplysning om kommunförerdngens verksamhet, samt i övrigt vidtagit de
granskningsåtgärder vi ansett ei.-forderliga. Rcdovisnmgen omfattar dden 2020-01-01 till den
2020-12-31.

Granskningen har inte gett anledning tiU. anmärkningar, mer varför vi föreslåi:
ATT bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den dd revisionen omfattar.

Ort och Datum

Ort och datum:

Bmaskog 202-1-03-13

Arvika 2021-03-l 3

...•(^9M<^Wn
\x~

63722, Lisbeth Jambro, re^dsoi:

'.:^ \^.(.(-V^
~T

73846, Petra Schullström, revisor

^
(•.

Revisionsberättelse 2020 för
^iWy^e^Krat^H^ Sverigedemokratema Sunne
organisationsnummer 802493 - 0144

Undertecknad revisorer utsedda av Sverigedemokratemn Sunnes medlemmar på årsmöte 2020,
får efter slutförd granskning nv kommunföreningen, genom styrelsens räkenskaper och

förvaltning för del av verksamhetsår 2020 (200101-201231), avge följande berättelse:
Vi har i enlighet med god revisionssed och utvecklad praxis granskat redovisningen och andra
handlingar, som ger upplysning om kommun föreningens verksamhet, samt i övrigt vidtagit de
granskningsåtgärder vi ansett erforderliga. Rcdovisnmgcn omfattar dden 2020-01-01 tiil den
2020-12-31.

Granskningen har inte gett anledning tiU anmätkmngar, mer varför n föreslar
ATT bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den dd revisionen omfattar.

Ort och Datum

Ort och datum:

Bnmskog 202-1-03-13

Amkn2021-03-13

..•t^^^^n
63722, Lisbeth Jambro, remsor

..^, .-^.f.?.Y ^

73846, Petra SchuUström, revisor
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Redovisning av partistöd 2020

KS202L380

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har

använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd for Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*
Sunne Socialdemokratiska Arbetarekommun

Organisationsnummer

Adress
Älvkullsgatan 5A

Postadress
686 30 Sunne

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

874000-6104

-83?>fc-0750ai 93<6-~7

070-3641603

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: 101 012kr

Ordförande
Linda Johansson

Kassör
Lars-Olov Eriksson

A^S^^^" <^^<3iC<nr ^X^-^—

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkontoret
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0.565-160 06 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000.1843org.nr

Sida

2(2)

Redovisning av lokalt partistöd
Socialdemokraterna i Sunne har under året 2020 valt att inte ställa in, utan försökt att ställa om
de planerade aktiviteter som skulle anordnas under året.

Det digitala verktyget Zoom köptes in i april och från mitten av maj hölls alla styrelsemöten och
medlemsmöten digitalt.
Flera ringkampanjer har arrangerats under året, dels för att fortsatt hålla kontakten med alla
medlemmar och under våren kontaktades alla +70 medlemmar för att höra om vi kunde vara

dem behjälpliga med något under den isolering de befann sig i pga pandemin.
Istället för vårt traditionella firande av Arbetarrörelsens Dag så beslöts det att uppmärksamma
de isolerade äldre och den fantastiska personalen på alla våra särskilda boenden i kommunen.
Detta gjordes med tårtor och flyers med parollen "Ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige."

Den planerade adventsaktiviteten då vi skulle bjuda allmänheten på glögg och pepparkakor fick
ställas om till en mer Corona säkrad aktivitet. Alla medlemmar mottog ett julbrev med en gåva

samt inbjudan till ett digitalt medlemsmöte och att all vår hemtjänstpersonal uppmärksammades
med adventsfika. 118 individuella påsar iordningställdes för hemtjänstpersonalen runt om i
kommunen vilket blev mycket uppskattat.

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

Överföring i kronor: O kr
Motprestationer:

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt

^
'"W»^77

partistöd i Sunne kommun.
lntygas\av

Namnförtyfljigande
y^Jigande

Datum

Ort

^A - Ä^/

/f\ . _ , „

'^e^ C'^c^ ^^o

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

§^A/'^ ^

Sunne Arbetarekommuns redovisning av partistödet för året 2020

Inkomster

Kommunalt partistöd

101 012

Utgifter
Hyra partilokalen

El
Internet
Bankkostnad
Styrelsemöten

Styrelseutbildning
Porto
Annonsering

Föreningsstöd
Förbrukningsmaterial, städ, kontor

Förlorad arbetsförtjänst
Årsmötet
Medlemsmöten/aktiviteter/brev
l:a Maj '•

Adventsfika till Hemtjänsten
Zoom-licens

Kondoleans, Blommor

Summa utgifter

Avsättning Valet 2022
Totalt:

21000
1067
987
959
390
1361
748
5035
775
580
12534
2830
6606
11650
3962
3000
2704

76188
24824
101 012
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Redovisning av partistöd 2020

KS2021:380

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.
I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*

Orga.nisationspummer

Kc^tie^ö^c^rift^ i ^rt^ \t5sw\a^Å /<i/rt>id
Adress

'7^rv}^y^^-ha.^ T~7
/

Telejpn

lanklwntp eller BG/PG

^>-3^7^W

' Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: 3^1 ^ S ?
Ordförande
SC°Le^'€t^^i,

3

J%7/

S^^v\^
ir^Jo^•-^(^
P.ostadress

kr

L ÉL/^fJ^-^

Kassör

' PV^yim-1 d^w^WTi

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansllet

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkontoret
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax
www.sunne.se

gunilla.nystrom@sunne.se

Giro och org.nr

744-2684 bankgiro
212000.1843org.nr

Sida

2(2)

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats. Bifoga även en ekonomisk redogörelse för
verksamhetsåret, r-^ _ / ^ / •" ^ ^ ^ ^ i ^ / _ ) .- ^ _ l .^

^Cd^l^.^ f-^C^^^ ^^ 67^^

r c i^ {/' '^ f{^ i r^- A

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor: ,cx/ ^> /^ "ifc^

Motprestationer: U^^i-td^ l ^Cf

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.

w-&/ ^^7:
Datum

"'Ää/é - ^?^l

y

Namjiförtydjigande

R^ff Ö^^f^_

"Ort\ —————— y

Sc^^ v\ c

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

Blad1
Ekonomisk redovisning Kristdpmokratema i Surme 2020
Utgifter:

Inkomster:

24951
800

Partistöd Sunne
Medlemsavgifter

Banktjänster Fryksdalens sparbank
Årsmöte
Arvode sekreterare

25751

Arvode kassör
Annonser

Lokalhyra för möte

11147

Kvar till 20^1:

Kommun- och regiondagar, kurser

Val fond
Div. utlägg (porto mm)

202
1114
1667
333
2321
117
1766
5000
1141

Inköp digital utrustning

500

Resor

443

14604

5/17/21
Mariann Larsson, kassör
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Redovisning av partistöd 2020
KS2021:380
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.

Redovisnmgen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, tiU redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-1 1-11, § 116 ska partierna i fortsättnmgen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.
I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*

O rg an isationsnummer

^-^y^-&r_C>a. rk i' i t _i_S_u n "i €.
Adress '

Postadress

c/c k'1 i\(£is[f:s^y\ , L^^ctii-kct^ 3^
Telefon

'

-

.

^?ö-3?/-?Z^

? 7 HD öo -5ö^ö

<&^ 30 S, (^^^ e
Bankkonto eller BG/PG
5??3^-iy/3 0'3,qQOö -C,

* Registrerad lokal partiforening

Erhållet partistöd: ID i1 ^i- 3'' kr

Ordförande .,

f Cad - T;- lu^ /f^^. •?.s

'J l ^ ^ers<>o^

SUNTNETTORMIÄNIT
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet

68680Sunne

Besöksadress
Kommun kontoret
Kvarngatan4
Sunne

Telefon

0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giroochorg.nr

www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

744-2684 ban kg i ro
212000-1843orgnr

Sida
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Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats. Bifoga även en ekonomisk redogörelse för
verksamhetsåret.

.<^ A</^ ^e^^l^^^Ctpfor^ 2-^2-C'

ftret. c^r^i /co.— ^ ^^va.^. W
^irik^d ^fo^c^.c^ i ^^^ VA (r^-re.l^.

u-

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor: l 'D (?2^'
/ / /^- Ö ^ IW U M ^ 1^1 y-emi^i s

Motprestationer: ^^^^ för y\ ^L ° /l d "• ^ ° ^ ^ "'

Gransknmgsmtyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
/

.

/

"TWU ^
"^Hll;:zi

Intyg^y, //] /^—^

N^nyiförty^lligan^je^ -y

[.M^ ^^i^ ^i) ^

-Örf

^ '^t-T^L^^

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

/^[ [d^
Centerpartiets kommunkrets, Sunne

Resultatrapport 2020
Inkomster

Medlemsavgifter
Partistöd
Räntor
Övrigt
Summa inkomster

2020

2019

14730

17040

109 463

109 463

509,40

4840

323,81

5975

129 542,40

132 801,81

21633

81145,65

107 909,40

51 656,16

Medlemsavg t avdelningar

2700

2700

Möten, annonser/ reklam

6260

Summa utgifter
Resultat

Utgifter

Valkostnader
Konferenser

Förlust värdepapper
Övrigt (bank, arkiv)
Summa utgifter

o

20 723,65

2040

10920

14903

o

39426

1753

1353

21633

81145,65
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Redovisning av partistöd 2020
KS202L380
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har

använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd for Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.
I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller;
Juridisk person*

Organisationsnummer

Moderaterna i Sunne

87400-7490

Adress Jane Andersson
Eriksbergsvägen 4 B

686 97 Lysvik

Telefon
Ordförande Kerstin Johannesen. 070-208 27 72

Bankkonto eller BG/PG
8336-0,13090957-5

Postadress

; Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: 58756,00kr
n»^ \
Ordförande

Kassör

Kerstin Johannesen

Jane Andersson

SUN N El VÄRMLAND
1. Kommunkansliet

Besöksadress
Kommunkontoret
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

gunilla.nystrom@sunne.se

Sida

2(2)

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats. Bifoga även en ekonomisk redogörelse för
verksamhetsåret.

Se bifogad Resultat / Balansräkning
På grund av att större delen av 2020 präglats av Corona Pandemin har vi
Moderaterna i Sunne inte kunnat ex. kalla till styrelsemöte, medlemsmöten,
organisera kampanjer eller mötas fysiskt med våra väljare.
Nästan alla kontakter under 2020 har skett via digitala medier Teams eller Zoom.

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

Överföring i kronor: 10.983 SEK Förbundsskostnader
Motprestationer:
Medlemsadministration

Material och IT-stöd
Kampanj material

Medlemstidning

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intygas av-v,-;^^ // ^

Namnförtydligande
Fredrik Andersson

Datum '^

Ort

"WI/(^,C^L-

2021-06-27

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

Sunne

K.apisas • Rcsullatriiknmg
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Resuitaträlcning

2021-01-1711:54

Moderaterna i Sunne
Räkenskapsår: 2020-01-01 -2020-12-31
Period: 2020-01-01-2020-12-31

Röreteelntäkfer, iagerförändringar m.m.

PeriodAckumylerat Föreg. per.

övriga röreteeintälcter
3980 MecHemsavgHter

910,00

910.00

0.00

58 756,00

58 756,00

0.00

100,00

100,00

0,00

59 766,00

59 766,00

0.00

59 766.00

59 766,00

0,00

-1 504,00

-1 504,00

0,00

"1 504,00

-1 504.00

0,00

•1SO,00

-150,00

0.00

-2 199,00

-2 199.00

0,00

61 SO TrycksaRer

-1.34,45

-134,45

0.00

6200 Tete och post (grupptorrto)
6490 Förtxmdskostnader

-237,80

-237,80

0.00

10 983,00 -10 983.00

0,00

3887 Erhållna tommunaja bkirag
3990 övriga ersättningar och intäRter
Summa
Summa_Röre{seintäkter,la8erjförändrtngarjTyn^

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

4101 Egen förtärrng
Summa
Övriga externa kostnader

5000 Lokalkostnader (grupptonto)
5-910 Annonsering

6570 Bankköstnader
Övriga div omkostnader
6993 Lämnade bidrag och gåvor
Summa

-600,00

0,00

-2

-Z 399,00

0.00

-2

-2 338,00

0,00

19041,25 -19041,25

0.00

-3 624,00

-3 624,00

0,00

-3 624,00

-3 624.00

0.00

169.25

0. 00

-600.00

PersonalNostnader
7620 Kurser, konferenser
Summa

169,25

Summa Rörelsens kostnader

-24

Röretseresuttat

35 596,75

35 598,75

0,

Resultat efter finansiella |»stef.

35 596.7.5

35 596,75

0. 00

Beräknat resultat

35 596 JS 35 $96,75

0,00

-2.4

00

q ^u

k-w
"h.
l av i

202't-Ot-t? 11:54

••^slansr^kniag

}iitps:.';'appsÄapttas/se.?ReportJBg..^ta<TeportBä}ancé.php?i%iri(Kä-^
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2021.01-1711:53
»Sunne
2020-01-01 - 2020.12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Tillgångar ingbatans ingsalöo Period Utg balans
Anjäggningstlltgångar
Summa AntaggnmgstWgånQar _ .„,.,_. __._ „.. .____0,00 _0,00 _&00___, _0,OQ.

Omsåttningstjiigångar
Kassa och bank

1930 Företagstonto 56998,97 56998,97 35596,75 82595,72
Summa Kassa och tenk 56998,97 .56998.97 35596.75 92595,72

Summa _56 998.97 56 998.97 35 92 595.72
Summa Tillgångar _56998,97 56998.97 35596,75 92595,72

kapital, avsättningar och skulder ing ing saldo PefiodUfg balans
Eget kapitai
2060 Eget kapital Ucte.eita föreningar, stiftelser -56998,97 -56998,97 0,00 -569&8,Q7
och registreracte tossamfynd
Summa Eget kapital .56998,97 -56998.97 0.00 -56998,97
Summa Eget (capita^ avsättnin<gar och skuJder -56 998-.97 -56 998,97 _0,00, -56 9$8,97

0.00 0.00 35596,75 38 S96JS

,r\ K
I av i

_M.T

2021-OM? H :$3

Moderaterna i Sunne

Arsmötesprotokoll 2021-02-27
Protokoll fört vid årsmöte i Moderaterna i Sunne lördagen den 27 februari 2021. Årsmötet
hölls digitalt via Zoom till följd av coronapandemin.
§ 1 Mötets öppnande
Föreningsordförande Kerstin Johannesen förklarade årsmötet öppnat kl. 11:07 och
hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslista
Förslaget till föredragningslista fastställdes, se bilaga A.
§ 3 Val av ordförande att leda förhandlingarna
Till mötesordförande valdes Fredrik Andersson.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Till mötessekreterare valdes Anton Bengtsson.

§ 5 Val av justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Henrik Frykberger och Inger Axelsson.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till följande beslutande; Kerstin Johannesen, Fredrik Andersson,
Anton Bengtsson, Jane Andersson, Åsa Waldenström, Margareta Jansson, Bo Eråker,
Inger Axelsson, Jan-Evert Rädhström, Albert Vidfelt samt Margaretha Geeske Den
Halländer. Det vill säga 11 beslutande.

§ 7 Godkännande av årsmötets utlysning
Kallelse till årsmötet skickades ut till alla medlemmar per e-post den 7 februari 2021. En

påminnelse återfanns även i SunneNytt. Årsmötet beslutade att godkänna årsmötets
utlysning.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningsordförande Kerstin Johannesen föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet
beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, se bilaga B.
§ 9 Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorerna var ej närvarande under årsmötet. Mötesordförande Fredrik Andersson
föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna samt att fastställa
resultat- och balansräkningen, se bilaga C.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen deltog ej i beslutet.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift för år 2022
Medlemsavgiften för år 2022 fastställdes till 200 kronor.
§12 Propositioner
Inga propositioner har inkommit. Punkten utgick.

§ 13 Motioner
Inga motioner har inkommit. Punkten utgick.

§14 Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
Det finns ingen MUF- eller MK-förening i kommunen. MUF- och MK-föreningar har rätt till
varsin självskriven ledamot i styrelsen. Henrik Frykberger är självskriven ledamot i
styrelsen i egenskap av gruppledare för den moderata kommunfullmäktigegruppen.

§ 15 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till sex ledamöter, utöver ordförande och vice
ordförande. Totalt åtta medlemmar i styrelsen.

§ 16 Val av föreningsordförande
Till föreningsordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte valdes Kerstin Johannesen
(omval).

§ 17 Val av vice föreningsordförande
Till vice föreningsordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte valdes Fredrik
Andersson (omval).

§ 18 Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig
Till ledamöter i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie årsmöte valdes Jane Andersson
(omval), Inger Axelsson (omval), Bo Eråker (omval), Åsa Waldenström (omval), Margareta
Jansson (omval) samt Anton Bengtsson (nyval).
Till moderatkvinnoansvarig valdes Åsa Watdenström.
§ 19 Val av tvä revisorer och ersättare för dem

Till revisorer valdes Erik Waldenström (omval) och Susanne Häggmark (omval). Årsmötet
beslutade att inte utse ersättare för dessa.

§ 20 Val av valberedning
Till valberedning valdes Jan-Evert Rådhström (sammankallande) samt Albert Vidfelt
(ledamot).
§ 21 Val av Sunnes representant till Moderaterna i Värmlands förbundsstyrelse
Till Sunnes representant i Moderaterna i Värmlands förbundsstyrelse valdes Henrik
Frykberger.

§ 22 Val av ombud med ersättare till förbundsstämma
Årsmötet beslutade att ge styrelsen mandat att utse ombud och ersättare till Moderaterna i
Värmlands förbundsstämma 2021.

§ 23 Val av nomineringskommitté
Inför kommunvatet 2022 valdes styrelsen tillsammans med valberedningen att utgöra
nomineringskommitté.

Avseende nomineringskommitté på förbundsnivå beslutade årsmötet att ge styrelsen
mandat att utse representanter till denna kommitté.

§ 24 Övriga frågor
Bo Eråker lyfte upp en fråga angående val av suppleant till det kommunala
fastighetsbolaget. Denna fråga är fullmäktigerelaterad och hänskjuts därför till den
moderata kommunfullmäktigegruppen.

§ 25 Årsmötets avslutande
Föreningsordförande Kerstin Johannesen tackade för förtroendet och avslutade
årsmötet kl. 11:55.

Vid protokollet,

Anton Bengtsson
mötessekreterare

Justeras,

Fredrik Andersson Henrik Frykberger
mötesordförande . justerare

Inger Axelsson
justerare
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Redovisning av partistöd 2020
KS2021:380

En mottagare av partistöd sfca årligen lämna en skriftlig redovisning som visar attipartistödet har
använts for det ändamål sotn anges i Kommunallagen 4 kap, 129 § försi-a stycket och följa det som :st-år
i Regler för komniunaU partistöd för Sunne kommun,
Redovisningen ska gälla !f6rperk)den l janu.ari -| 31 december och ges in till fulhnäktige senast sex
månader ef ter räkenskapsårets utgång, till redovisningen^ ska fogas en gransfcnmgscappört. ::Dei|är
mottagaren av partistöd som 'ska ufrse en särskild granskare som gfanskar öm redovisningen ger|én

rättvisande biidl av hur partistöciet har aiwänts.
Redovisningen kari:exeinpe}vis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiv-lteterscuii partistödet använts till :i köiruTiunen eller en verksaiähetsredogö
ärattredovistiingen är utformad på ett sådant sätt att den geri en rättvisande bild av hur par^^^^^
använts,!

:Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse foraktuéllt verksamlletsår.
I redovisningen ska även framgå i viU<en:må:nöyei'föringar gjorts till delar av partiorganisationenj
utanför S umie kommun och vilka motprestation.er söm då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person

Organisätiönsnummsr

Adress

Postadress

Telefon

'W^'o^'-Ä^/^

:^:(Äe/TA/P/'Ärä:.:::^^/l:/rP

€S€^/ Su/^F

'An£f-i^3^:My-

ö^-wm^

Lko.nto eller BG/Pd

II^JSz^lJt&fc^

'''iReyisUenad loteil patliförening

i lErliållet iparilstöd; .^-/gS^
.Ordförande

sä

kr

iMC(.
CWfÅM^Mnms-^

Postadress
Sunnekowmun ::: ::
1. Ko rwnyn kansli et

686 80 Sunne

Besöksadress
Komrnynkontopet

Kvamgatan4
Sunne

Kassor

f^Äna'e^O^<?<M.,

Telefon

0565-160 00 :v axel

0565.160 G6:dlrekt

Internet och fax

Glroochorg.nr

www.surtns.se

744.2g84bankgiio

gyhilia.nystrom@siinne.se

212000-1843 o rg .nr

Sida
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Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala :partJ.stödet+ot-delat.s. Bifoga även en ekonomisk redogöfelse för
verksamhetsåret,

: Se ^ti^^otei:1 ct^^meA^ .

Överföring till partiorganisa tion utairför Sunne kommun
:Övetföring i. kronor; ii'iS'€X^O:'S—i

Motprestationer;. ^^rSW^ ÅWt^mS^ U^ij/dn 'tMff X

Ws^ ^nu/zcftwf-/^ • s^cx3C:

Qrahskningsmtyg. Härmed intygas att partiet har följt Xegler far kummunait
partistöd i Sunnc kommun.
In tyg as av

Mwwf^L. Ol.?^.

Datum

^-a/

Nämnfortydligäride

^-^^-^^^.^.--. ^^^,

lnlänmas:tiUtömmunkansl.iet senast den 30 juni 2021,:

Liberalerna Suniw

Bokslut för verksamhetsåret 2020

Inkomster

Ingående balans 2020-01 -O l
10:-

Kassa:

Plusgiro

57252,27:-

Stöd: studiecirkel
Kommunalt partistöd

57262,27:;-

1350:-

41854:-

43204:-:

ll:OQ<fé&21:r

Utgifter
Partistödet:

6000:-

till länsförbundet
Avgift :hedersmedlemmar| : 600:
Polio

Övrigt

iiio6:.
^1335:-

:}320:Servering möten
Blommor, kondoleanser, 1539,46:-

gåvor

700;
1180:

Bank-avgift
Tidningsprenumeration

3905

Annonser

17685.46:-

Utgående balans 2020-1:;1:2-3:1
Kassai

Bankgiro

10:-

82770,81;-

827:80,81:-

1:00466,27:-
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Sida

Datum

(2)

2020-05-05
SUNNEKOMMUN

Redovisning av partistöd 2020
KS2021:380
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en gransbiingsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.
I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller
Juridisk person*

Organisationsnummer

Hela Sunne

802488-8524

Adress

Postadress

c/o Henrik Lagerlöf

Skogsberg 121, 686 92 Sunne^

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

Bg 155-8816

! Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: __50 395_

la

Kassör

Ordförande

Per Stjärnberg

Henrik Lagerlöf

Postadress

Besöksadress

Sunne kommun

Kommunkontoret

1. Kommunkansliet

Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Telefon
0565-16000 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax
www.sunne.se

gunilla.nystrom@sunne.se

Giro och org.nr

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2(2)

Redovisning av lokalt partistöd

Hela Sunne har under verksamhetsåret 2020 erhållit ett partistöd om 50 305 kr. Hela Sunnes
övriga "intäkter" - medlemsavgifter uppgår under året till 2 100 kr.

Hela Sunnes utgifter uppgick under året till 2 946 kr. Utgifterna är i sin helhet hänförliga till
kostnader i samband bankavgifter och hemsida/webhotell.

Utgifterna är uteslutande hänförliga till ändamålet enligt 4 kap 29 § första stycket
Kommunallagen och kommunens regler för kommunalt partistöd. Utgifterna har avräknats mot

partistödet. Resterande, ej förbrukad del av 2020 års stöd, har överförts i ny räkning, att nyttjas
under kommande verksamhetsår.
Partiets revisor Peter Söderbaum har av årsmötet utsetts att avge s.k. granskningsintyg
beträffande vår redovisning av partistödet.

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor :_0
Motprestationer:

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.

^ n^%
^ /_
/

'^-—

lntygay'ay'

^
~2^/ ^
'',-^y

;/' t^

'_i

Datum

/-^l

/

^
u ^z-

Namnförtydligande

Peter Söderbaum
Ort

Sunne

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

Bokslut för Hela Sunne 2020
Intäkter
Medlemsavgifter 2100

Partistöd

50

305

Summa intäkter 52 405

Utgifter
Bankavgifter -900
Hemsida webhotell -2 046
Summa utgifter -2 946
Resultat

49

459

Balansräkning
Tillgångar Ingående balans 2020-01-01 Utgående balans 2020-12-31

Bankkonto

56282

105741

Summa tillgångar 56282 105741
Skulder och eget kapital
Arets resultat 49 459
Balanserat resultat 56 282 56 282
Summa eget kapital 56282 105741

Summa skulder och eget kapital 56 282 105 741

16
Sida

Datum

1(2)

2020-05-05
SUNNE KOMMUN

SUNNE KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

% 2021 -06- 3 0
Dnr,

^\/.^ÄL.I^......

Redovisning av partistöd 2020
KS2021:380
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 116 ska partierna i fortsättningen bifoga en
ekonomisk redogörelse för aktuellt verksamhetsår.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Surme kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Organisgyonsnummer,

905-SST9V- ^08-,

/%% PH, (^; ^ U/ ^ ^

1(
Ådrogs.

Poi}ta{|.rej

._'

\^\j^c^hC(Åa^ \

o S^^e

Bankkonto eller BG/PG

sfon

~Ö^~V l^i~

?-0 . t-^ö^QW- Z

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd:

3WS7

kr

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkontoret
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel

0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

gunilla.nystrom@sunne.se

Sida

2(2)

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats. Bifoga även en ekonomisk redogörelse för
verksamhetsåret.

^, \~^d^\&^ pcuii£e^i~t h<^r p^-tt^ ej \^^UÅ

Sw^^ ^W o^, ^^ I»/P ^^
OfW^^ pkw^ dk^^^ef ^ ^^^ lco^^-

W ^ ^f^ ^^ ^^ ^M^. ^^ ^'^
^r dd^f ^tcfcc-^ ^•••l ^) ^^^^F^^^^ lcu^^^
9g (0~i<^0^6^ t«^-ép ^(ÅTG.^.

Pfcw^ S^^iw^ un<-(?e< ,^t*' i^^'^^- •
Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

Överföring i kronor:

^Wö

Motprestationer:

uH)(((^i'WjS ^cc^se^tc

u

ÖG{/\

•^(

H(^ ^m

^1 ^-£

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intygas av

.--" --"7 - /.

'^p^^i L^ ^^L^ 1A^

Daturr(^/

"3,^10^.

Namnförtydligande

GH^I-LA ^^M^o^J

B&"te^^

Ort _ / .. . ^

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2021.

Skapad 2021-06-28 06:55 Sida 1

Pryksdatens Sparbank
Transaktionsrapport
Period 2020-01-01 - 2020-12-31
Valuta SEK

Kontohavare

VÄNSTERPARTIET SUNNE

Förenings kto träns

8336-0,13 090 478-2 VÄNSTERPARTIET SUNNE 955574-6081

Bokfdag Transdag Valutadag Referens

Text

Beviljad kredit 2021-06-28

0,00

Belopp

Saldo
64 435,42

Ingående saldo 2020-01-01

200117
200120
200402
201216
201228

200117
200120
200402
201216
201226

200120
200120
200403
201217
201226

PARTISTÖD 20

Bg kontoinsättning
Pris banktjänster enligt faktura

24951,00

89 386,42

-900,00

88 486,42

Utbetalning

Bg kontoinsättning

123,00

88 609,42

Utbetalning

Bg kontoinsättning

1 130,00

89 739,42

Bg-bet. via internet

-4 990,00

84 749,42

Distriktsstöd

Saldo 2020-12-31

84 749,42

