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En bilaga till verksamhetsberättelsen

KRISTDEMOKRATERNA
I Sävsjö Kommun

Resultatredovisning och beskrivning av tjänster från partidistrikt och riksorganisation
Verksamhetsåret 2019 har det i partiavdelningen bedrivits en god verksamhet som framförallt har präglats av EUvalrörelse men även medlemsaktiviteter, utbildning och utåtriktat arbete vilket redovisas i partiets verksamhetsberättelse.
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.
För 2019 har det betalats en avgift på 100 kronor per medlem
(10.600 kronor) till riksorganisationen som används för
registersystem och utskick av medlemsinformation till alla
medlemmar.
En sammanlagd serviceavgift har erlagts till partidistrikts- och
riksorganisation på 28499 kronor för ett paket av tjänster till
partiavdelningen. För detta erhålls tillgång till ett Intranät
”Navet” som ger aktuell information, rådgivning och
rekommendationer inom alla kommunpolitiska områden till politiker i kommunens styrelser och nämnder. För
serviceavgiften erhålls en plattform för den lokala hemsidan www.savsjo.kristdemokraterna.se och denna ges
regelbundna uppdateringar i design och funktion och vi får också tillgång till helpdesk.
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. 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 har skapats
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.
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