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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Redovisningen gäller:
Juridisk person*

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: ___________________ kr
Sparat partistöd sedan föregående år: ___________________ kr
Ordförande

Kassör

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats utifrån posterna; mötesverksamhet, utbildning, marknadsföring,
överlämnande till läns- eller riksnivå och annat (ange i så fall vad).

Granskningsintyg. Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.
Intygas av

Namnförtydligande

Datum

Ort

Redovisningen ska lämnas till Bräcke kommuns kanslienhet senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om
redovisningen inte inkommer inom föreskriven tid, återkrävs det stöd som betalats ut i förskott för innevarande år.
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd
Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun
Kommunfullmäktige fattade, i december 2014 (kf § 158), beslut om att anta dokumentet
Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun.
I dokumentet fastslås att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen, det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Till
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg.
I dokumentet fastslås även att redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra
stycket kommunallagen ska vara inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats.
Om handlingarna inte inkommit inom förskriven tid återkrävs det stöd som betalats ut i
förskott för innevarande år.
Närmare om innehållet i redovisningen
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen Vital
kommunal demokrati (2013/14:5) finns vissa vägledande uttalanden: Det väsentliga är att
redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa
användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande
kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Se prop. 2013/14:5 sid 78-80.
I samband med att kommunfullmäktige antog dokumentet Regler för kommunalt partistöd i
Bräcke kommun beslutades även att partierna ska redovisa partistödet övergripande såsom
mötesverksamhet, utbildning, marknadsföring och överlämnande till läns- eller riksnivå.
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