Redovisning av mottaget lokalt partistöd, avser år
Juridisk person (registrerad lokal partiförening)

Organisationsnummer

Gatuadress, postnummer och postort

Bank- eller plusgiro
Telefon

Kontaktperson

E-post

A. Sammanställning
Kronor

Granskarens anteckningar

Kvarstående partistöd från föregående period (år) *
Beviljat partistöd för perioden

+

Utgifter under perioden (summa A + B)

-

Kvarstående partistöd inför kommande period

=

* Kvarstående partistöd från föregående år fylls inte i vid redovisning av år 2015.

B. Redovisning av hur partistödet använts
Aktivitet

Kronor
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
Summa aktiviteter under perioden

=

Granskarens anteckningar

C. Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till

Motprestationer som mottagits
för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin

Kronor

Granskarens anteckningar

+

+

+

+

=

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen.
Ort

Datum

Ordförandens underskrift
Namnförtydligande

Anvisningar för redovisning av lokalt partistöd
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunstyrelsen som visar att partistödet
under föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket kommunallagen, det vill
säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska vara utformad på ett sådant
sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
I tabell B har partiet möjlighet att redogöra för kostnader per verksamhets-/aktivitetstyp, exempelvis sammanlagda
kostnader för utbildning, konferenser, annonsering, lokaler med mera. Om avsättningar gjorts för framtida satsningar
kommer detta att framgå i tabell A ”Kvarstående partistöd inför kommande period”.
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsens kansli senast den 30 juni. Till redovisningen ska fogas en
granskningsrapport (särskild blankett finns för detta ändamål). Respektive parti utser självt sin granskare.
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Fullmäktige fattar årligen särskilt beslut om utbetalning av partistöd. Fullmäktige får besluta om att stöd inte
ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

