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Resultatredovisning och beskrivning av tjänster från partidistrikt och riksorganisation 
Verksamhetsåret 2021 har det i partiavdelningen bedrivits en god verksamhet, redovisad i 
partiets verksamhetsberättelse, om än även detta år präglad av coronapandemin. Digitala 
aktiviteter genererar lägre kostnader vilket möjliggör mer resurser till valrörelsen 2022. 
 
I enlighet med den förändring som skett i kommunallagens 2 kapitel och det regelverk som 
beslutats i kommunfullmäktige i Sävsjö kommun 2014-06-23 § 73 ska den ansökan som sker 
av partistöd, utöver verksamhetsberättelse, också innehålla en beskrivning av erhållna 
tjänster utifrån erlagd serviceavgift till partidistrikt och riksorganisation vilken följer här. 

 
Beskrivning av erhållna tjänster  
För att vi som partiavdelning ska kunna 
bedriva ett effektivt arbete och vara 
uppdaterade inom politikens alla områden är 
det nödvändigt för oss som politiskt parti, 
precis som för kommunen i övrigt, att 
samarbeta både regionalt och nationellt. Vi 
inom Kristdemokraterna har ett väl 
fungerande samarbete där vi som 
partiavdelning också ges ett stort inflytande 
över den service som erhålls från partidistrikt 
och riksorganisation.   
 
Riksorganisationen hanterar medlemsavgifter. 
För varje inbetalad medlemsavgift, som under 
2021 varit 200 kr, har 70 kr rekvirerats av 
partiavdelningen och resterande 130 kr 
tillfallit riksorganisationen. 
 

En serviceavgift har erlagts riksorganisationen på 24 621 kronor för ett paket av tjänster till 
partiavdelningen. För detta erhålls service och tillgång till det nya intranätet ”KD-plus” som 
ger aktuell information, rådgivning och rekommendationer inom alla kommunpolitiska 
områden till politiker i kommunens styrelser och nämnder. För avgiften erhålls en plattform 
för den lokala hemsidan wp.kristdemokraterna.se/savsjo och denna ges regelbundna 
uppdateringar i design och funktion och vi får också tillgång till helpdesk. Vidare har 7 716 kr 
erlagts partidistriktets gemensamma valfond inför valet 2022 att användas för olika tjänster 
som kommer partiavdelningen till gagn under valrörelsen. Länets partiavdelningar och 
partidistrikt avsätter varje år medel till denna valfond. Valfonden kommer bland annat 
bekosta information till medborgarna, utbildning av kandidater, valarbetare, annonser och 
annan marknadsföring. 
 
Gemensamt görs upphandlingar av profilmaterial, annonsering, postutskick, som ger 
partiavdelningen fördelaktiga priser. Genom samverkan mellan olika nivåerna blir det 
möjligt att producera bra material som ger korrekt information och enhetlig design, bland 
annat genom verktyget ”KD Kampanj”. Det erhålls besök av talare och kunniga inom olika 
områden som kan ge råd och inspiration. I serviceavgiften ingår tillgång till konferenser och 
utbildningar, ett gemensamt försäkringsskydd och det har skapats en stödorganisation för 
politiker som utsätts för hot och våld. Sammantaget ger serviceavgiften till partidistrikt och 
riksorganisation oss i partiavdelningen kostnadseffektiva lösningar och viktiga funktioner 
som stärker det lokala partiarbetet. 
 
 

Resultaträkning 2021 
 
INTÄKTER 
 
Kommunalt partistöd 

 
99 000,00 

Medlemsavgifter 7 450,00 
Månadsgivning 1 600,00 
 
Summa: 

 
108 050,00 

 
KOSTNADER 
 
Avgift till riksorganisation 

 
24 621,00 

Valfond till distriktet 7 716,00 
Kost/servering 3 349,42 
Annonsering 1 200,00 
Bankkostnader 1 250,00 
Utbildning 295,00 
Övriga kostnader 2 497,76 
 
Summa: 

 
47 796,42 

 
Resultat: 

 
60 253,58 
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Specifikation av köpta tjänster för partiavdelningar från Kristdemokraternas 
riksorganisation 

- Informationstjänster (13%): medlemsinformation, funktionärsinformation, 
kampanjer, målgruppsanalys, pressinformation 

- Utbildningar och konferenser (23%): regionala utbildningar, riksting, kommundagar, 
organisationsutveckling 

- Delade kostnader (17%): STIM, olycksfallsförsäkring, medlemsregister, intranät, 
hemsidor, webbshop 

- Konsulttjänster (36%): utbildnings- och organisationssekreterare, kommun- och 
regionsekreterare, medlemshandläggare, press och informationstjänster, 
kampanjplanering, helpdesk IT-frågor, säkerhetstjänster 

- Besök och organisationsutveckling (11%): besök av partiledningen, besök av parti- 
och riksdagskansliet, valledarutbildning 

 
 
 
 
Benjamin Petersson, partiavdelningsordförande  


