Bilaga 3

KRISTDEMOKRATERNA

En bilaga till verksamhetsberättelsen

i Sävsjö kommun

Resultatredovisning och beskrivning av tjänster från partidistrikt och riksorganisation
Verksamhetsåret 2020 har det i partiavdelningen bedrivits en god verksamhet om än präglad
av coronapandemin, vilket redovisas i partiets verksamhetsberättelse. Inställda och digitala
aktiviteter har förstärkt resultatet vilket kan komma till nytta i 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.
Resultaträkning 2020
INTÄKTER
Kommunalt partistöd
Medlemsavgifter
Summa:

99 000,00
5 150,00
104 150,00

KOSTNADER
Avgift till riksorganisation
Valfond till distriktet
Externa/interna aktiviteter
Kost/servering
Bankkostnader
Utbildning
Övriga kostnader

22 791,00
7 716,00
500,00
3 348,40
1 250,00
295,00
2 497,76

Summa:

38 398,16

Resultat:

65 751,84

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
2020 varit 150 kr, har 50 kr rekvirerats av
partiavdelningen och resterande 100 kr
tillfallit riksorganisationen.

En serviceavgift har erlagts riksorganisationen på 22 792 kronor för ett paket av tjänster till
partiavdelningen. För detta erhålls service och tillgång till ett intranät ”Navet” 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 www.savsjo.kristdemokraterna.se 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 valåret 2022 att användas för olika
tjänster som kommer partiavdelningen till gagn under valrörelsen.
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.
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.

Benjamin Petersson, partiavdelningsordförande
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