Redovisning av kommunalt partistöd				

År 20.......

Partiuppgifter
Parti			

Organisationsnummer

Utdelningsadress		

E-postadress

Postnummer

Telefonnummer

Postort

Kontonummer

Kontaktperson

A. Sammanställning				
				
Kronor

Granskares anteckningar

Kvarstående partistöd från föregående period
Beviljat partistöd för perioden			

+

Utgifter under perioden (summa B+C)		

-

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

=

B. Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Granskares anteckningar

Aktivitet:			Kronor
				
				

+

				
				
				

+

				

+

				

+

				

+

				

+

				

+

				

+

				

+

Summa utgifter för aktiviteter under perioden		

=			

+

C. Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Överföring till

Motprestation		

Granskares anteckningar

Kronor

					
					

+

					

+

					

+

					

+

Summa överföringar				

=

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen:
Underskrift ordförande			

Telefon

Namnförtydligande			

Datum

Granskningsrapport
Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och om det finns underlag
som styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och om det finns underlag
som styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift		Namnförtydligande		Telefon		
			

Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd
Inledning
Enligt kommunallagen 2 kapitlet 9 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som beviljats partistöd ska
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta ändamål.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Sammanställning
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under
det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Kravet på redovisning införs från och med
kalenderåret 2015. Uppgift om eventuellt kvarstående partistöd från föregående år fylls därför inte i för år
2015. ”Uppgifter för året” avser summan av tabellerna B och C.
Redovisning av hur partistödet har använts (aktiviteter)
Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det, till exempel kommunikation (webb,
annonsering, trycksaker m m), löner/ersättningar, utbildningar/konferenser, lokalkostnader och material.
Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Härryda kommun
och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har gjorts,
vilken motprestation som erhållts och den summa som överförts.

Anvisningar för granskning
En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet
har använts.
Granskningen ska ge svar på följande frågor:
• Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning
		 i den kommunala demokratin?
• Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen?
Metod:
Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.

Granska eventuella överföringar av partistöd till delar av partiorganisationen utanför kommunen (framgår
av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.
Kontrollera att det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.
Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt.
Bedömning:
Bedömningen fylls i under rubriken ”Granskningsrapport”. Där väljs ett av de två bedömningsalternativen.
Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts kryssas det
övre bedömningsalternativet i. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har
synpunkter på redovisningen kryssas den understa rutan för och skriver in synpunkterna. Om mer plats för
synpunkterna behövs kan en särskild bilaga bifogas.

