
  2016-03-31 

Redovisning av partistöd 
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap 9 § första stycket. 

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast 
sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter, 
aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller verksamhetsredogörelse. 

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren använt partistödet. 

Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både 
det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen 
utanför Degerfors kommun samt vilka motprestationer som erhållits. 

Juridisk person* 

 

Organisationsnummer 

Adress 

 

Postnummer och ort 

Telefon 

 

Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

Redovisningen avser år 

 

Erhållet partistöd: 

Sparat partistöd från föregående år:  
(avser ej partistöd före 2015-01-01) 

 

Eventuella bifogade handlingar: 

*Registrerad lokal partiförening 
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Verksamhet/aktivitet i Degerfors kommun  
(Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiers ställning i den kommunala demokratin) 

 

 

Överföring till partiorganisationen utanför Degerfors kommun 

Överföring: 

Motprestationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum  
 
 
Uppgifter inlämnade av 
 
 
Namnförtydligande   
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Granskningsrapport*  
 

*Mottagaren av partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 
 

Datum  
 
 
Granskning genomförd av 
 
 
Namnförtydligande   
 
 
 

Granskningsrapport 
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