
 

Redovisning/granskningsintyg 
av kommunalt partistöd 

Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem. 
 
Redovisning 
Redovisning ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning.  

Partiuppgifter 
Partinamn Organisationsnummer 

  
Adress Postnummer Ort 

   
Telefon Bankkontor/bankgiro/plusgiro 

  

Redovisning av partistöd 
Redovisningen avser år Erhållet partistöd 

  
Sparat partistöd från föregående år Eventuella bifogade handlingar 

  

Användning av partistöd 
Kostnader för lokal, utbildning, ersättning till föreläsare, material, utskick, övrigt 
 

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin 

  

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin 

  



 

Redovisning/granskningsintyg 
av kommunalt partistöd 

Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem. 
 

Fonderade medel inför nästa val 
Belopp 

 

Underskrift 
Ort och datum Ort och datum 
  
Underskrift ordförande Underskrift kassör 

  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
  

Granskningsintyg 
Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. 

Granskningsrapport 
Beskriv hur granskningen har utförts och vilket material som legat till grund för granskningen 
 

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild  
av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året. 

Underskrift 
Ort och datum 
 
Underskrift av partiets utsedda granskare 

 
Namnförtydligande 
 
Telefon E-post 
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