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Paragraf 123 Ärendenummer KS2022/214 

Redovisning och beslut om partistöd 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Partiernas redovisning av partistödet 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 

2. Partistödet för 2022 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 373 181 

Centerpartiet 217 689 

Liberalerna 93 295 

Kristdemokraterna 92 295 

Nystart Enköping 186 590 

Socialdemokraterna 435 378 

Vänsterpartiet 93 295 

Miljöpartiet 93 295 

Sverigedemokraterna 279 886 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018, § 202 regler för arvoden och 
partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den 15 
april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som 
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet 
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt 
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i 
kommunen. 

Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska 
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges 
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i 4 kapitlet 29 paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte 
enligt detta dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter 
redovisningsperiodens utgång.  

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista 
stycket kommunallagen. 

Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år, 
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande 
till kommunen: 

- Organisationsnummer för partiet. 
- Partiföreningens stadgar. 
- Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas 

med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad 
redovisningen bör innehålla. Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med 
redovisning av föregående års partistöd.  

Av reglerna framgår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet 
en gång per år, normalt i juni. 

Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2022. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat 
i kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2022 ut 
enligt följande: 
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Parti Kronor 
per parti 

Antal 
mandat 

Kronor 
per 
mandat 

Produkt av antal 
mandat och 
kronor per 
mandat 

Belopp per parti år 
2022 

M 31098 11 31098 342 083 373 181 

C 31098 6 31098 186 590 217 689 

L 31098 2 31098 62 197 93 295 

KD 31098 2 31098 62 197 93 295 

NE 31098 5 31098 155 492 186 590 

S 31098 13 31098 404 279 435 378 

V 31098 2 31098 62 197 93 295 

MP 31098 2 31098 62 197 93 295 

SD 31098 8 31098 248 787 279 886 

Summa 2 790 886 51  1 586 019 1 865 905 

 

Parti Kronor 
per parti 

Antal 
mandat 

Kronor 
per 
mandat 

Produkt av antal 
mandat och 
kronor per 
mandat 

Belopp per parti år 
2022 

M 31098 11 31098 342 083 373 181 

C 31098 6 31098 186 590 217 689 

L 31098 2 31098 62 197 93 295 

KD 31098 2 31098 62 197 93 295 

NE 31098 5 31098 155 492 186 590 

S 31098 13 31098 404 279 435 378 

V 31098 2 31098 62 197 93 295 

MP 31098 2 31098 62 197 93 295 

SD 31098 8 31098 248 787 279 886 

Summa 279 886 51  1 586 019 1 865 905 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år 
2021 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd för år 2022. 

Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 
parti som inte lämnat in någon redovisning. 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningsförvaltningen inte analyserat 
det inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som 
bifogas till denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-27 
Redovisning av partistöd, Nystart Enköping, 2022-03-30 
Redovisning av partistöd, Socialdemokraterna, 2022-04-20 
Redovisning av partistöd, Centerpartiet, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Kristdemokraterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Moderaterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Sverigedemokraterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Miljöpartier, 2022-04-22 
Redovisning av partistöd, Liberalerna, 2022-04-25 
__________ 
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Paragraf 86 Ärendenummer KS2022/214 

Redovisning och beslut om partistöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Partiernas redovisning av partistödet 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 

2. Partistödet för 2022 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 373 181 

Centerpartiet 217 689 

Liberalerna 93 295 

Kristdemokraterna 92 295 

Nystart Enköping 186 590 

Socialdemokraterna 435 378 

Vänsterpartiet 93 295 

Miljöpartiet 93 295 

Sverigedemokraterna 279 886 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden 
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den 
15 april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som 
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet 
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt 
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i 
kommunen. 

Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska 
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges 
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i 4 kapitlet 29 paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte 
enligt detta dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter 
redovisningsperiodens utgång.  

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista 
stycket kommunallagen. 

Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år, 
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande 
till kommunen: 

- Organisationsnummer för partiet. 
- Partiföreningens stadgar. 
- Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas 

med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad 
redovisningen bör innehålla. Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med 
redovisning av föregående års partistöd.  

Av reglerna framgår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet 
en gång per år, normalt i juni. 

Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2022. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat 
i kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2022 ut 
enligt följande: 
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Parti 
Kr 
per   pa
rti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt  av 
antal mandat 
och kr per 
mandat 

Belopp per 
parti år 2022 

M 31098 11 31098 342 083 373 181 

C 31098 6 31098 186 590 217 689 

L 31098 2 31098 62 197 93 295 

KD 31098 2 31098 62 197 93 295 

NE 31098 5 31098 155 492 186 590 

S 31098 13 31098 404 279 435 378 

V 31098 2 31098 62 197 93 295 

MP 31098 2 31098 62 197 93 295 

SD 31098 8 31098 248 787 279 886 

Summa 
279088
6 51 

 
 1 586 019 1 865 905 

  

Parti 
Kr 
per   pa
rti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt av 
antal mandat 
och kr per 
mandat 

Belopp per 
parti år 2022 

M 31098 11 31098 342 083 373 181 

C 31098 6 31098 186 590 217 689 

L 31098 2 31098 62 197 93 295 

KD 31098 2 31098 62 197 93 295 

NE 31098 5 31098 155 492 186 590 

S 31098 13 31098 404 279 435 378 

V 31098 2 31098 62 197 93 295 

MP 31098 2 31098 62 197 93 295 
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SD 31098 8 31098 248 787 279 886 

Summa 
279 88
6 51 

 
 1 586 019 1 865 905 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år 
2021 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd för år 2022. 

Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 
parti som inte lämnat in någon redovisning. Mot bakgrund av ovanstående har 
kommunledningsförvaltningen inte analyserat det inkomna materialet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-27 
Redovisning av partistöd, Nystart Enköping, 2022-03-30 
Redovisning av partistöd, Socialdemokraterna, 2022-04-20 
Redovisning av partistöd, Centerpartiet, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Kristdemokraterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Moderaterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Sverigedemokraterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Miljöpartier, 2022-04-22 
Redovisning av partistöd, Liberalerna, 2022-04-25 
Redovisning av partistöd, Vänsterpartiet, 2022-04-25 
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Ann-Margret Bock 
0171-62 59 07 
ann-margret.bock@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning av partistöd 2021 samt beslut om 
partistöd 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Partiernas redovisning av partistödet 2021 anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 

2. Partistödet för 2022 betalas ut enligt följande: 

Moderaterna 373 181 

Centerpartiet 217 689 

Liberalerna 93 295 

Kristdemokraterna 92 295 

Nystart Enköping 186 590 

Socialdemokraterna 435 378 

Vänsterpartiet 93 295 

Miljöpartiet 93 295 

Sverigedemokraterna 279 886 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden 
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den 
15 april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som 
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet 
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt 
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i 
kommunen. 
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Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska 
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 
paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta 
dokument. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter 
redovisningsperiodens utgång.  

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista 
stycket kommunallagen. 

Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år, 
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande 
till kommunen: 

• Organisationsnummer för partiet. 
• Partiföreningens stadgar. 
• Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas 

med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 
• Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad 
redovisningen bör innehålla.  

Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning av föregående års 
partistöd.  

Eftersom de samlade redovisningarna utgör ett omfattande material har 
kommunledningsförvaltningen gjort ett urval av handlingar som bifogas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det samlade materialet finns i diariet. 

Av reglerna framgår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet 
en gång per år, normalt i juni. 

Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med det beslutade regelverket räknat 
upp partistödet för 2022. Det finns i nuläget inga otillsatta mandat i 
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kommunfullmäktige. Enligt uppräkningen ser fördelningen av partistöd för 2022 ut 
enligt följande: 

 

 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år 
2021 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd för år 2022. 

Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de 
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte 
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om 
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med 
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett 
parti som inte lämnat in någon redovisning. 

Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningsförvaltningen inte analyserat 
det inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som 
bifogas till denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-27 
Redovisning av partistöd, Nystart Enköping, 2022-03-30 
Redovisning av partistöd, Socialdemokraterna, 2022-04-20 
Redovisning av partistöd, Centerpartiet, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Kristdemokraterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Moderaterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Sverigedemokraterna, 2022-04-21 
Redovisning av partistöd, Miljöpartier, 2022-04-22 
Redovisning av partistöd, Liberalerna, 2022-04-25 

Parti Kr per   
parti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt  av 
antal mandat 

och kr per 
mandat 

Belopp 
per parti 
år 2022 

M 31098 11 31098 342 083 373 181 
C 31098 6 31098 186 590 217 689 
L 31098 2 31098 62 197 93 295 
KD 31098 2 31098 62 197 93 295 
NE 31098 5 31098 155 492 186 590 
S 31098 13 31098 404 279 435 378 
V 31098 2 31098 62 197 93 295 
MP 31098 2 31098 62 197 93 295 
SD 31098 8 31098 248 787 279 886 

Summa 2790886 51   1 586 019 1 865 905 

Parti Kr per   
parti 

Antal 
mandat 

Kr per 
mandat 

Produkt av 
antal mandat 

och kr per 
mandat 

Belopp 
per parti 
år 2022 

M 31098 11 31098 342 083 373 181 
C 31098 6 31098 186 590 217 689 
L 31098 2 31098 62 197 93 295 
KD 31098 2 31098 62 197 93 295 
NE 31098 5 31098 155 492 186 590 
S 31098 13 31098 404 279 435 378 
V 31098 2 31098 62 197 93 295 
MP 31098 2 31098 62 197 93 295 
SD 31098 8 31098 248 787 279 886 

Summa 279 886 51   1 586 019 1 865 905 
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Åsa Olsson 
Avdelningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Ann-Margret Bock 
Administrativ assistent 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier 
KLF ekonomiavdelning 
 

































Granskningsrapport	avseende	partistöd	till	Miljöpartiet	Enköping	
	
	
Jag	har	som	förtroendevald	revisor	i	partiet	granskat	Miljöpartiets	årsredovisning	för	2021	
med	avseende	på	hur	partistödet	har	använts	underåret	och	min	bedömning	är	att	
årsredovisningen	ger	en	rättvisande	bild	av	hur	partistödet	har	använts.	
	
Enköping	2022-03-31	

	
	
	
	
	

									Tomas	Rådkvist	
									Förtroendevald	revisor	
Miljöpartiet	de	Gröna,	Enköping	
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 

Enköpings kommun 

  

745 80 Enköping 

 Linbanegatan 12  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 

     212000-0282  kommunledningsforvaltningen@enkoping.se 
 

Kommunledningsförvaltningen  

Ann-Margret Bock 

0171-62 59 07 

ann-margret.bock@enkoping.se 

  

Redovisning av partistöd 2021 - stödmall 

 

Partiets namn Kristdemokraterna 

Organisationsnummer 817001-3604 

Mottaget partistöd 2021 90 338  

 

Löner och ersättningar till 
anställd personal 

0 

 

Lokalkostnader 4438 

Marknadsföring 0 

Deltagande i utbildningar 
och konferenser 

0 

Material 2708 

Delar av partistödet som 
överförts till andra delar av 
partiorganisationen 

35 800 

Bankgiro eller plusgiro för 
fortsatta utbetalningar 

28779-7 

 

Till redovisningen ska bifogas:  

- Rapport från den särskilde granskaren 

Till redovisningen ska också bifogas, om uppgifterna förändrats jämfört med 

föregående års redovisning: 

- Partiföreningens stadgar 





  Sida 1(3) 

Protokoll från Årsmöte Kristdemokraterna Enköping 2022 
 
Årsstämman inleds med ett anförande av KD:s riksdagsman Mikael Oscarsson 

som redogör för aktuella frågor som försvarspolitiken samt jordbrukspolitiken 

och kristdemokraternas arbete i riksdagen kring dessa frågor. Sedan följer 

årsstämmans förhandlingar. 

 
 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesfunktionärer 

a. ordförande 

 Henrik Lindberg valdes. 

b. sekreterare 

 Kristina Eriksson valdes. 

c. två (2) justerare tillika rösträknare 

  Bo Reinholdsson,  Lena Nyman 

3. Godkännande av kallelse 

 Den godkänns. 

4. Fastställande av föredragningslista 

Den fastställs av mötet. 

5. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställs av mötet, det är de närvarande på mötet. 

6. Fastställande av arbetsordning för årsmötet 

Arbetsordningen fastställs. 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelsen och lägga den 
till handlingarna 

8. Revisorernas berättelse 

Roland Wallhuss redogör för mötet. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet fastställer ansvarsfrihet. 
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10. Fastställande av antalet ledamöter i partiavdelningens styrelse (stadgarna 

§ 5 mom 1) 

Årsmötet beslutade om oförändrat antal ledamöter 

11. Val av ordförande och val av vice ordförande för partiavdelningen 

Mötet väljer Henrik Lindberg som ordförande och Per Elfving som vice 
ordförande 

12. Val av övriga ledamöter och eventuella ersättare 

Mikael Holmberg samt Kristina Eriksson väljs samt Heikki Tiitinen. Till nästa år 
föreslås att delar av styrelsen sitter på två år i taget. 

13. Val av val- och kampanjledare 

Henrik Lindberg väljs. 

14. Val av revisorer och ersättare för dessa (stadgarna § 15 mom 2) 

Roland Wallhuss ordinarie  och Arne Nordfors ersättare. 

15. Val av valberedning inför nästa ordinarie årsmöte (stadgarna § 16 mom 1) 

Lena Nyman, Eilert Bye, Marja-Leena Tiitinen 

16. Val av ombud till partidistriktsårsmöte (stadgarna § 8 mom 2) 

Kristina Eriksson, Per Elfving, Henrik Lindberg, Magnus Nyström, Lena Nyman, 
Anders Ottosson, ersättare Madlin Marouki, Björn Olsson, Mikael Holmberg, 
Heikki Tiitinen, Anna-Karin Bye, Lars-Arne Östlund. 

(Val av två ombud till partidistriktsårsmötet samt ytterligare ett ombud för 

varje fullt 25-tal medlemmar, utifrån medlemstalet per den 31 december 

2021. Därutöver skall lika många ersättare som ombud väljas i 

tjänstgöringsordning.) 

 

17. Fastställande av 

a) Verksamhetsplan /valplan 2022 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att vidareutveckla verksamhetsplanen med fler 
detaljer under valåret 2022 

b) Budget /valbudget för 2022 

Fastställs. 
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18. Ev nomineringar till partidistriktets val av rikstingsombud och 

partidistriktsstyrelse 

19. Fastställande av lista för kommunvalet (Se särskild bilaga) 

Listan fastställs. 

20. Övriga förslag från styrelsen 

21. Motionsbehandling, förslag från medlemmarna (stadgarna §4 mom 6,) 

Inga motioner inkommit till styrelsen under den stipulerade tiden före årsmötet. 
 

22. Övriga frågor (enligt god föreningssed tas inga beslut under övriga frågor, 

endast information och frågor) Vi har inte haft någon aktivitet i 
seniorföreningen pga av pandemin. Heikki Tiitinen informerar om att aktivitet 
startar upp igen under 2022. 

23. Årsmötet avslutas 

 

Enköping 10 mars 2022 

 

 

Kristina Eriksson, sekr  Henrik Lindberg, ordf 

 

Lena Nyman, justerare  Bo Reinholdsson, justerare 
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2022-03-23

Styrels emOtesprotokoll fii r Ko mmu nfti ren in gen
Sverigedemokratern a Enktipin g
Datum fiir kallelse:
2021-03-r5

Ldpnummer:
4122

Plats:
Linbanegatan 12

Kopia av justerat protokoll siinds till:
Styrelsen

Kallade ordinarie:
Lars Wistedt 124092
Anders Linddn 82727
Lars B Jansson 113459
Karin Nilsson 83757
Benjamin Albertsson 96106
Peter Ring 95240
Rickard Daxner 135995
Angelika Bergfeldt I l22l 6
Barbara Ciolek 82698

Kallade ersiittare:
Tomas Lantz 128278
Jesper Smith 113953
Ronny Holmberg 89373

Adjungerad:
Mattias Wid6n, Heby SD

Niirvarande led am iiter:
Lars Wistedt124092
Anders Lind6n 82727
Lars B Jansson 113459
Karin Nilsson 83757
Benjamin Albertsson 96106
Peter Ring 95240
Rickard Daxner 135995
Angelika Bergfeldt | 1221 6

Barbara Ciolek 82698

Niirvarande ersiittare:
Tomas Lantz 128278
Jesper Smith 113953
Ronny Holmberg 89373

Niirvarande adjungerad:
Mattias Wid6n, Heby SD

S 1. Mtitets tippnade.
Lars Wistedt 124092 fcirklarar motet frir oppnat

$ 2. Val av mtitesordfiirande.
Till mritesordf<irande valdes Lars Wistedt 124092

$ 3. Val av miitessekreterare.
Till mdtessekreterare valdes Lars Jansson 113459

S 4. Val av tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare.
Beslut: Till justeringsmiin tillika rdstriiknare valdes
Ronny Holmberg 89373, Anders Lind6n 82727

Sekreterare Justerare 2rL
V
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S 5. Niirvarokontroll, beviljande av adjungering och faststiillande
av riistliingd.
Beslut: Rdstliingden faststiilldes till 9 rdstberiittigade. Adjungerade har yttranderiitt och
ftirslagsrtitt

$ 6. Godkiinnande av kallelse.
Beslut: Kallelsen godkiindes i enlighet med datum ovan.

$ 7 Godkiinnande 
^vltilliigg 

till dagordning.
Beslut: Kallelsen godktindes i enlighet med datum ovan, samt tilliigg

$ 8 Genomgang av fiiregflende miitesprotokoll (om behov finns).
Beslut: Godkiindes och lades till handlingama

$ 9 Beslut om "Siirskild granskare" av partisttidet fdr 2022
Beslut: Godkiinde David Perez SD Uppsala som granskare och lades till handlingama

Redovisning av partistddet Mottagama av kommunalt partistdd (de politiska partierna)
ska irligen till kommunfullmiiktige ge in en skriftlig redovisning som visar att
partistddet har anvtints i enlighet med det iindamil som anges i2kapitletg paragrafen
ftirsta stycket kommunallagen samt partistcidets syfte enligt detta dokument. Vid
mandatperiodens b<irjan, samt vid ft)riindring, ska partierna ltimna in ftiljande till
kommunen:

. Organisationsnummer fdr partiet.

. Partiftjreningens stadgar.

'Uppgift om partifcireningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas med
kopia av kontoutdrag eller motsvarande.

' Protokoll frin partiforeningen som visar vem som tecknar ft)reningens firma.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december varje 6r och ges in till
kommunfullmtiktige (kommunledningskontoret) senast ff ra minader efter
redovisningsperiodens utging. Av redovisningen,ska framgi hur partist<idet har
anviints frin ftiregiende ir, revisionsberiittelse samt protokoll frin irsmdte som visar
att ansvarsfrihet beviljats. En av mottagaren utsedd sflrskild granskare ska granska om

a

O

o

Sekreterare Justerare 1

WW lrL
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redovisningen ger en riittvisande bild av hur mottagaren har anviint partistddet.

Granskarens rapport over granskningen ska bifogas redovisningen

O

o

a

a

a

a

o

a

a

Sekreterare

affi
Justerare 2

$10 Allmiinpolitisk debatt pfl Westerlundska

28 mars i aulan

Alla partier inbjudna

09.45 - 13.15 infobord i cafeterian med broschyrer och personal

Tvi debattpass i aulan mot de andra partierna, 10.15- 1 1 .45 samt 13.00 - 14.30

Debattform:

o 1 min anfiirande per iimne
o 30 sek fiir replik

3 omriden (energipolitik, brott & straff samt bostadspolitik)
Ungsvenskar frin Uppsala kommer delta

David Percz SD Uppsala har lovat deltaga i debattdelen

Deltagare 6vriga? Benjamin och Lars B anmiilda till broschyrbordet

$11 Leget i arbetsgrupperna

o SD-dagarna

o Boka torget?

Scenen bokad, karusell kriiver tillstind
o Tillstind frin Polisen?

Inkommer p6 mindag, Hanteras av Anders Linddn
o Inbjudna SD-profiler, klartecken?

Stegerud och Morell klara

o Fikeri?

Korvkok, serveringsb ord 2x4 meter

o Bord?

Barbord b6r fixas

o Diligt viider?

Planerat fdr tiilt, Anders kollar om valstugorna kan anvtindas

o Hogtalare och el?

Kriiver regnskydd, Benjamin f6r hjalp

20-punktslistan

Skall justeras

Kommunikati ons gruppen

o Utkast "Roll Out Plan" for politiska budskap presenterades av Rickard Daxner

5 veckor reserverade infor valet i Mitt i EnkopingA/almanifest/Hettemanshuset

Beslut: Tidslinje med budget 300.000 Godkiinns

Sida 3 av 5
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Benjamin utses till FB general

o Politikgruppen
o Samrid med M/ KD om valsamverkan, mandat?

Diskussion om samrid,
Beslut: Ordftirande Lars Wistedt, Vice ordforande Anders Lind6n och andre vice Lars
Jansson planerar och deltar fcir samtal

$12 Ekonomi

o Liiget & prognos, utbetalt partistdd? Karin presenterade

Beslut: Bowling 2613,8801<rl 2banor i tvi timmar OK

$13 Intern utbildning infiir valet

Beslut: Utbildningar pivardagskviillar med repris pi helgdagar
Lars W iterkommer med datum och ansvariga ledare

$14 Faststiillande av kransortsdagar och ansvariga ftir resp. ort

. Grillby (Lars B & Alice)
o Fjiirdhundra (Karin & Kristjan)
. Orsundsbro Vakant
o Hummelsta (Barbara)

Information och vidare arbete krtivs, ftirslag pi plats och datum

$15 Medlemsmtite Bowlinghallen

o 26 mars, klockan 14.00 - 16.00

o 2banorbokade
o Avslutning p6ICE BAR?

$ 16 Beslut om arkivarie
Beslut: Kristjan vald till arkivarie

$17 Godktinnande kom munikationsplan
Beslut: Kommunikationsplanen godkiind enl version 1.0

Fdriindringar skall godkiinnas av kommunikationsgruppen

Godkiinnande m anifestet
Beslut: dokumentet godkiint enl version 1.0

Sekreterare 2

flr

s18
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$ 19 Insamling Ukraina
Beslut: Avslag. Baserat pi att organisationema inte vill ha mer kldder
Fdrslag finns att samla in kliider fdr flyktingar som kommer till Enkoping, skiinka
pengar ftir ink<ip av sjukvirdsutrustning/ Briinnskade Kit

$ 20 Bestiillning profilkliider
Beslut: SD bidrar med 1.000 kr per aktiv medlem i KF och Styrelsen

$ 21 Niista styrelsemdte
2ll4klockan 18.00 pi Linbanegatan
Utviirdering av arbetet inom styrelse och KF
Inbjudan av KF till styrelsem<itet

Detaljplanering av SD dagen den715

$ 22 Miitets avslutande

Lars Wistedt 124092 avslutade mritet

$ 23 Ovriga frigor
Diskussion om kommande budget

'"ilf 
I fl,ffi

Signaturer:

: Ronny Holmberg 8937

Justerare 2: Anders Linddn 82727
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 Ärendenummer 1 (1) 

2022-03-08  

 

  

 

         

         Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 

  Telefax  Org.nr  E-post 
Enköpings kommun 
  
745 80 Enköping  

Linbanegatan 12 

    212000-0282  kommunledningsforvaltningen@enkoping.se 
 

Kommunledningsförvaltningen  
Ann-Margret Bock 
0171-62 59 07 
ann-margret.bock@enkoping.se 

  

Redovisning av partistöd 2021 - stödmall 
 

Partiets namn Liberalerna i Enköping 

Organisationsnummer 817000-5907 

Mottaget partistöd 2021 90 338 kr 

Löner och ersättningar till 
anställd personal 

— 

Lokalkostnader 400 kr (hyra) 

Marknadsföring 843 kr 

Deltagande i utbildningar 
och konferenser 

1250 kr 

Material 22 416 kr (främst valstuga 2022) 

Delar av partistödet som 
överförts till andra delar av 
partiorganisationen 

31 335 kr (Uppsala länsförbund) 

Bankgiro eller plusgiro för 
fortsatta utbetalningar 

455-2055 

 
Till redovisningen ska bifogas:  

- Rapport från den särskilde granskaren = revisorerna 

Till redovisningen ska också bifogas, om uppgifterna förändrats jämfört med 
föregående års redovisning: 

- Partiföreningens stadgar 
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för aktuellt år 

- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma 

- Protokoll från partiföreningen som visar vem som utsetts till särskild granskare 



 

 

 

Revisionsberättelse för Liberalerna Enköping 2021 

 

Undertecknade, valda revisorer vid ett extra möte 2021, har granskat bokföring och 
årsredovisning för år 2021. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar 
är att granska årsredovisningen och förvaltningen. 

Då det under revisionen inte framkommit något som ger anledning till anmärkning föreslår vi 
valda revisorer: 

Att verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för 2021 fastställs 

Att 2021 års styrelse beviljas ansvarsfrihet. 

 

Enköping den 24 januari 2022 

 

Birgitta Persson  Barbro Sandberg 
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Version 2 
Art: Protokoll fört vid årsmöte med Liberalerna i Enköping 
Tid: söndag den 14 februari 2021 , kl 15.15-15.30. 
Plats: Digitalt via Zoom 
Närvarande: 11 medlemmar i Liberalernas kommunförening i Enköping 

samt en adjungerad. 

§ 1 Föreningens gruppledare Jenny Gavelin öppnade mötet och 
Öppnande hälsade alla medlemmar samt Niklas Hjelm Smith från 

Länsförbundet välkomna. 

§ 2 De närvarande kontrollerades mot medlemsregistret, vilket 
Röstlängd visade på 11 röstberättigade närvarande medlemmar. 

Årsmötet beslutade samtidigt att adjungera Niklas Hjelm Smith 
till mötet. 

§ 3 Till ordförande för mötet valdes Jenny Gavelin, till mötes-
Formalia sekreterare Stig Forshult och till justeringspersoner Karolina 

Mark och Niklas Hjelm Smith. 

§ 4 Kallelse till årsmötet hade skickats till alla medlemmar i 
Kallelse stadgeenlig tid samt anslagits på föreningens Facebooksida. 

Mötet ansågs därför vara utlyst enligt stadgarna. 

§ 5 Den utskickade föredragningslistan följer föreningens stadgar. 
Dagordning Den fastställdes därmed. 

§6 
Verks.ber. 

§ 7a 
Bokslut 

§ 7b 
Rev.ber 

Styrelsens verksamhetsberättelse hade i förväg sänts ut till alla 
medlemmar. Den ansågs därför som föredragen och lades till 
handlingarna. Årsmötet berömde ordföranden för en mycket 
gedigen och innehållsrik årsberättelse trots den på grund av 
pandemin begränsade verksamheten. 

Bokslut och förvaltningsberättelse hade också i förväg sänts ut 
till alla medlemmar. De ansågs därmed föredragna och kunde 
läggas till handlingarna. 

Revisionsberättelsen lästes upp av en av revisorerna. Den 
innehöll viss kritik av styrelsens dokumentation, bl.a. saknas 
några kvitton samt beslut om kontokort. Revisorerna 
uppmanade också föreningen att av Länsförbundet kräva en 
redovisning av hur den del av det kommunala partibidraget, 
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§8 
Ansvarsfri 

§9 

Motioner 

§ 10 
Styrelse 

som betalas rj ll liinsförbundct, kommer kommunföreningen till 

del, efiersvm bidraget rnligt KommunaJlagen endast t?u

användas inom konununen. Revisorerna rekommenderade 

emellertid ansvarsfrihet. Berättelsen lades till handlingarna. 

På basis av vad som framkommit W1der §§ 6 och 7 beviljade 

årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 

Svante Fors lund har motionerat om att styrelsen skaU utökas 

till nio ledamöter. Årsmötet biföll motionen. 

På förslag av valberedningen beslutade årsmötet att styrelsen 

bland sina nio ledamöter ska ha ordförande och en vice 

ordförande men inga ersättare. 

§ 11 a) Till föreningens ordförande för ett år föreslogs och valdes 

Val enhälligt Svante ForslW1d. 

§ 12 
Valår 

§ 13 
Frågor 

b) Till övriga styrelseledamöter föreslogs och omvaldes lnger 

Bertilsdotter, Amanda Forsberg, Jenny Gavelin, Karolina Mark 

och !\,finna Tbunberg samt nyvaldes Faran Aydid, Håkan 

Carlsson och Per Thunberg. 

c) Beslutades att styrelsen inom sig utser vice ordförande samt 

övriga funktionärer. 
d) Till revisor föreslogs och valdes Stig Forshult 

e) Beslut om ombud till förbW1dsmötet delegerades till 

styrelsen liksom övriga val som eventuellt kan behöva göras 

under mandattiden. 
g) Frågan om att utse valberedning bordlades för att senare tas 

upp på ett extra årsmöte liksom utseende av revisorsersättare. 

h) Inga ytterligare val fanns att göra. 

Samtliga val enligt ovan är på ett år, dvs fram till föreningens 

nästa årsmöte 2022. 

Under 2021 kommer nomineringar till kommun- och region

fullmäktige samt till Riksdagen att ske. Anders Cyrillus önskar 

då inte kandidera till regionlistan utan uppmanade föreningen 

att nominera andra personer från Enköping i samverkan med 

Håbo som också ingår i södra valkretsen. 

Inga ytterligare frågor ställdes till styrelsen ~ller till de 

medlemmar som innehar olika offentliga uppdrag. 
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§ 14 Med detta hade alla frågor på dagordningen avhandlats och 
Avslutning mötesordföranden kunde avsluta mötet med ett tack till de 

närvarande medlemmarna för visat intresse samt till Annika 
Enbom för väl utfört valberedningsarbete. 

Vid protokollet 
~- ~ ✓ *-&11i,/r 

Stig Forshult Justerat 

Justerat 

Karolina Mark, justerare 

Jenny Gaveln, mötesordförande 

,u,u h~ 
Niklas Hjelm Smith, justerare 

3 
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version 1 
Art: Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Liberalerna 

i Enköping 

Tid: söndagen den 14 februari 2021 
Plats: Zoom 

Närvarande: Jenny Gavelin, Inger Bertilsdotter, Karolina Mark, Håkan 
Carlsson, Per Thunberg och Minna Thunberg. 

Frånvarande: Amanda Forsberg, Svante Forslund och Farhan Aydid 

§ 1. Öppnande 
Jenny Gavelin valdes till ordförande och öppnade mötet. 

§ 2. Justerare 
Beslutades att mötesordföranden alltid ska justera protokollen 
vid styrelsemöten. 

§ 3. Sekreterare 
Karolina Mark valdes till sekreterare. 

§ 4. Dagordning 
Dagordningen fastställdes 

§ 5. Konstituering av styrelsen 

Jenny Gavelin valdes till vice ordförande. 
Håkan Carlsson valdes till kassör. 
Karolina Mark valdes till sekreterare. 

§ 6. Firmateckning 
Styrelsen beslutade att Svante Forslund och Håkan Carlsson 
var och en för sig har rätt att teckna föreningen, utöver att 
styrelsen i sin helhet kan teckna föreningen. 

§ 7. Delegation 

I 

Styrelsen beslutade att respektive nämndledamot på delegation 
f'ar fatta beslut och rösta för Liberalernas räkning i den nämnd 
som man ingår i. Vid behov och mer komplexa frågor 
rekommenderas ledamöterna att ta upp dessa på föreningens 
gruppmöten, samt att kontakta gruppledare om frågorna kräver 
snabbare hantering. 
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§ 8a. Ekonomi 
Revisorerna har framfört vikten av att redovisning krävs för 

alla kostnader. Alla inköp redovisas med kvitton, antingen i 
original eller fotograferade och att alla fakturor ska attesteras 
av ordförande förutom sådana som berör ordförandens egna 
utgifter, vilka ska attesteras av kassören. 

Jenny informerade att ca 2400 kr tillhörande Liberala 
Invandrarföreningen i Enköping nu finns hos en medlem i 
Kristianstad. Dessa kommer att överföras till Enköping och ska 
användas till någon integrationsaktivitet. 

§ 8b. Förbundsmöte 
På regionförbundets årsmöte, lördagen den 10 april har 
Liberalerna i Enköping rätt att representeras av fyra delegater. 
Beslut om deltagandet på detta kommer fattas på kommande 
styrelsemöte. 

§ 8c. Mötesagenda 
Beslöts att kalla till möten i direkt anslutning till gruppmöten 
inför KF. 
Följande datum gäller för 2021: 
14 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 19 september, 17 oktober, 14 

november samt 12 december. 
Mötena sker tills vidare digitalt via Teams. Svante Forslund 
skickar kallelser 

§ 9. Mötet avslutades 

Vid protokollet Mötesordförande 

samt justerare 

Karolina Mark Jenny Gavelin 

2 


	Ärende 21_Redovisning och beslut om partistöd
	1.Kommunstyrelsen (2022-05-24 KS §123)
	Redovisning och beslut om partistöd
	Kommunstyrelsens förslag
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningsförvaltningens bedömning

	Beslutsunderlag


	2.Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-05-10 KSAU §86)
	Redovisning och beslut om partistöd
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Sammanfattning
	Kommunledningsförvaltningens bedömning

	Beslutsunderlag


	3.Tjänsteskrivelse, redovisning och beslut om partistöd
	Redovisning av partistöd 2021 samt beslut om partistöd 2022
	Förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Kommunledningsförvaltningens bedömning

	Beslutsunderlag


	Nystart Enköping_Redovisning
	Vänsterpartiet_Redovisning
	Socialdemokraterna_Redovisning
	Centerpartiet_Redovisning
	8.Konstituerande styrelesmöte
	31.Protokoll årsmöte 20022-02-23 Centerpartiet

	Kristdemokraterna_Redovisning
	37.protokoll A°rsmo¨te KD 2022
	10.granskning-2021001

	Moderaterna_Redovisning
	13.styrelseprotokoll_220323justerat
	33.Protokoll årsmöte 2022-02-17 Moderaterna

	Sverigedemokraterna_redovisning
	15.årsmöte5feb2022

	Miljöpartiet_Redovisning
	29.Granskningsrapport avseende partisto¨d till Miljo¨partiet Enko¨ping

	Liberalerna_Redovisning
	Liberalerna_Redovisning
	25.Revisionsbera¦êttelseLiberalernaEnko¦êping2021



	Granskningsrapport SD



