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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Godkännande av utbetalning av partistöd för 
2023 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Utbetalning av partistöd för 2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Enligt lagen är 

ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala 

demokratin. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juni 2014 att utifrån 

ändringar i kommunallagen anta en ny riktlinje för kommunalt partistöd i 

Västerås stad. Riktlinjen har sedan reviderats av fullmäktige den 5 november 

2020. 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 

ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 

fyra månader efter det att representationen upphört. Partistöd för ledamot 

som saknar partitillhörighet utbetalas enligt kommunallagen till det parti som 

ledamoten representerade innan utträdet. 

För att partistöd ska utbetalas måste en redovisning lämnas in där det 

framgår att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till 

redovisningen ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier 

har inkommit med redovisning och granskningsrapport.    

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Utbetalning av partistöd för 2023 godkänns. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser utöver kostnaden för 

partistödet. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 
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Västerås stad 2022-06-27

Redovisning av partistöd

Enligt 11 § kommunallagen ska partier som uppbär partistöd årligen redovisa att utbetalt 
partistöd har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 
demokratin.

Parti: Moderaterna Västerås

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31

Intäkter:
Partistöd 1.245.460 kr

Utgifter:
Fasta kostnader not 1: 395 011 kr 

Rörliga kostnader not 2: 850 449 kr

Not 1:
Fasta kostnader avser bl.a. personalkostnader, eventuella lokalhyror, försäkringar, 
medlemssystem, administrativt stöd, IT-support, presstjänst, administration.

Not 2:
Rörliga kostnader avser bl.a. utbildning av förtroendevalda, IT-utrustning, möten, 
opinionsbildande verksamhet, kopiering och tryckning av lokalt material, reserver för 
kommande valrörelser.

Västerås den 20 juni 2022

Éleonore Lundkvist

Ordförande 
Moderaterna Västerås



Västerås stad

Granskningsrapport

Enligt 11§ kommunallagen ska en av mottagaren utsedd särskild granskare granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Parti: Moderaterna Västerås

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31

Nedanstående person är utsedd att granska Moderaterna i. Västerås stads redovisning av 
hur det lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2021.

Den redovisning som inlämnats till Västerås stad från Moderaterna ger en rättvisande 
bild av hur det lokala partistödet har använts.

Västerås den 2022-06-20
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Redovisning av partistöd 2021

Vänsterpartiet har mottagit 527345 kronor i partistöd av Västerås Stad för 2021.

Övriga intäkter uppgick till totalt 24 847 kr vilket avser medlemsavgifter och inbetald 
partiskatt.

Partistödet har använts till:

Möten, utåtriktade aktiviteter och information (t.ex. medlemsmöten, tryckt material, 
seminarium, annonsering, profil material och ungdomsverksamhet): 302 751 kronor

Administration (t.ex. lokalhyra med tillhörande kostnader, kontorsmaterial, porto, 
ekonomitjänst och datakostnader): 91 969 kronor

Avsättning till valfond: 95 000 kronor

Föreningens resultat uppgår till ett överskott om 62 470 kronor. På grund av Covid-19 har 
föreningens ordinarie verksamhet i mångt och mycket ställts in eller anpassats till digitala 
lösningar vilket föranlett det höga överskottet.

2022-06-08

Viktor Ericson, Kassör 

Vänsterpartiet Västerås



Granskningsrapport Vänsterpartiet Västerås

Jag har granskat redovisningen av partistödet för 2021 och har ingen annan uppfattning 
att den ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

2022-06-08

Felicia Granath, Extern partistödsgranskare



fiedfovfsnrng av Partfstöcf

Parti: Centerpartiet Västerås 

Perioden avser: 2021.01.01 till 2021.12.31 

fritiåtarr
Partistöd: 450 712 kr 

Utgifter:
Service-kansliavgifter, länsförbund not 1:286 392 kr 

Övrigt not 2:164 320 kr

Service och kansliavgifter avser bl.a personalkostnader, försäkringar, medlemssystem, 
administrativ och it-support, presstjänst, lokalhyror, IT-utrustning, utbildning, kopiering och 
tryck av lokalt material.

Not 2:
Utbildning av förtroendevalda,. medlemsutbildning, möten/opinionsbildande verksamhet, 
samt reserver till kommande valrörelser

Västerås den .2022

Reidun Andersson, Ordförande 
Centerpartiet Västerås

Centerpartiet Västerås



Gransknings rapp ort

Parti: Centerpartiet Västerås 

Perioden avser: 2021.01,01 till 2021,12,31

tieäanStåencfe person Ér Utseöfdät granska tenterpartlétl Västerås stads redovisning avfiur 
det lokala partistödet har använts för Verksamhetsåret 2021.

Den redovisning son inlämnats till Västerås stad från Centerpartiet ger en rättvisande bild av 
hur det lokala partistödet har använts.

Ånna-Karin Jöhanssoh' Revisor Centerpartiet Västerås



Redovisning av partistöd

Enligt 11 § kommunallagen ska partier som uppbär partistöd årligen redovisa att utbetalt partistöd 
har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin.

Parti: Liberalerna

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31

Intäkter:

Partistöd: 689 140,00 

Övriga intäkter: 27 337,50 

Totala intäkter: 716 477,50

Utgifter:

Fasta kostnader not 1: 261 781,00 

Rörliga kostnader not 2: 454 696,50

Not 1:
Fasta kostnader avser bl.a.a personalkostnader, eventuella lokalhyror, försäkringar, 
medlemssystem, administrativt stöd, IT-support, presstjänst, administration.

Not 2:

Rörliga kostnader avser bla.a utbildning av förtroendevalda, IT-utrustning, möten, opinionsbildande 
verksamhet, kopiering och tryckning av lokalt material, reserver för kommande valrörelser.

Västerås den juni 2022

Anna Lundberg, ordförande 
Liberalerna Västerås

Liberalerna



Granskningsrapport

Enligt 11 § kommunallagen ska en av mottagaren utsedd särskild granskare granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Parti: Liberalerna

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31

Nedanstående person är utsedd att granska Liberalerna i Västerås stads redovisning av hur det 
lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2021.

Den redovisning som inlämnats till Västerås stad från Liberalerna ger en rättvisande bild av hur det 
lokala partistödet har använts.

Västerås den juni 2022

Elin Asplund 
Utsedd granskare

Liberalerna



Redovisning av partistöd

Enligt Kommunallagen 4 kap. 31§, ska partiet som uppbär partistöd årligen redovisa att 
utbetalt partistöd har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 
demokratin.

Parti: Socialdemokraterna (Västerås Arbetarekommun)

Perioden avser: 2021-01-01 — 2021-12-31

Intäkter

Not 1 Partistöd 1 563 360 kr

Utgifter

Not 2 Service- och kanslitjänster, länsförbund

Not 3 Övrigt

1 047 031 kr

516 329 kr

Noter

Not 1:
Avser erhållet partistöd från Västerås stad.

Not 2:
Service och kanslitjänster avser bland annat personalkostnader, försäkringar, 
medlemssystem, administrativ och IT-support, presstjänst, lokalhyror, 
IT-utrustning, utbildning, kopiering och tryckning av lokalt material.

Not 3:
Utbildning av förtroendevalda, medlemsutbildning, möten, opinionsbildande verksamhet, 
reserver för kommande valrörelser.

Västerås den 2022-05-17

Anna Nikula
ordförande för Västerås Arbetarekommun, Socialdemokraterna



Granskningsr apport

Enligt Kommunallagen 4 kap. 31§, ska en av mottagaren utsedd särskild granskare granska 
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Parti: Socialdemokraterna (Västerås Arbetarekommun) 

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31

Nedanstående person är utsedd att granska Socialdemokraterna i Västerås stads 
redovisning av hur det lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2021.

Den redovisning som inlämnats till Västerås stad från Socialdemokraterna ger en 
rättvisande bild av hur det lokala partistödet har använts.

Västerås den 2022-06-09

Jonatan Fast 
utsedd granskare



Redovisning av partistöd

Enligt Kommunallagen 4 kap. 31 §, ska partier som uppbär partistöd årligen redovisa att 
utbetalt partistöd har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala 
demokratin.

Parti: Miljöpartiet de gröna i Västerås.

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31.

Intäkter
Not1 Partistöd 291 760 kr

Utgifter
Not 2 Service- och kanslitjänster 124 922 kr

Not 3 Opinionsbildning 39 637 kr

Not 4 Medlemsaktiviteter 21 620 kr

Not 3

Noter
Not 1:

Reserver för kommande valrörelse 105 581 kr

Avser enbart partistöd.

Not 2:
Avser bland annat försäkringar, medlemssystem, administrativ och IT-support, presstjänst, 
lokalhyror, bredband, IT- och mediautrustning, porto och kopieringsutgifter.

Not 3:
Avser opinionsbildande arbete och marknadsföring.

Not 4:
Avser utbildning av förtroendevalda, medlemsutbildning, kongresskostnader, interna 
möten och andra medlemsaktiviteter.

Not 5:
Avser enbart avsättning till reserv för kommande valrörelse

Rebecka Dejby
Ordförande och frrmatecknare för Miljöpartiet de gröna i Västerås.
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Granskningsintyg

Enligt Kommunallagen 4 kap. 31 §, ska en av mottagaren utsedd särskild granskare granska 
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagren har använt partistödet.

Parti: Miljöpartiet de gröna i Västerås.

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31.

Nedanstående person är utsedd att granska Miljöpartiet de gröna i Västerås stads 
redovisning av hur det lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2021.

Den redovisning som inlämnats till Västerås stad från Miljöpartiet de gröna i Västerås ger 
en rättvisande bild av hur det lokala partistödet har använts.

Datum och plats:

Utsedd granskare, underskrift

N amnförtydligande
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Kristdemokraterna i Västerås
REDOVISNIGN AV PARTISTÖD

Västeros stad 2022-05-08

Enligt 11§ I kommunallagen ska partier som uppbär partistöd årligen redovisa att utbetalt partistöd 
har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Nedan 
följer Kristdemokraterna i Västerås redovisning av uppburet partistöd.

Parti:
Kristdemokraterna i Västerås

Perioden avser:
2021-01-01 till 2021-12-31

Intakter:
Partistöd: 369 247kr

Utgifter:
Service och kanslitjänster, länsförbund: 187 351 kr(not1 
Övrigt: 181 896 kr(not2

Not 1: Service och kanslitjänster avser bl.a. personalkostnader, försäkringar, medlemssystem, 
administrativ och IT-support. Presstjänst, lokalhyror, IT-utrustning, utbildning, kopiering och 
tryckning av lokalt material.
Not 2: Utbildning av förtroendevalda, medlemsutbildning, möten, opinionsbildande verksamhet.
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Granskningsrapport för partistödet för år 2021
Kristdemokraterna i Västerås

Granskningsrapport

Enligt 11§ kommunallagen ska en av mottagaren utsedd särskild granskare granska 
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Parti: Kristdemokraterna i Västerås 

Perioden avser: 2021-01-01 till 2021-12-31

Nedanstående person är utsedd att granska Kristdemokraterna i Västerås stads 
redovisning av hur det lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2021.

Den redovisning som inlämnats till Västerås stad från Kristdemokraterna ger en 
rättvisande bild av hur det lokala partistödet har använts.

Västerås 2022-05-09

n

Eskil Burenfjäll '
Utsedd granskare och revisor för Kristdemokraterna i Västerås
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