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Redovisning av mottaget lokalt partistöd 

Juridisk person (registrerad lokal partiförening i Hammarö): 

 

Organisationsnummer: 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

Telefon: 

 

Bankgironummer/postgironummer eller bankkontonummer: 

 

Mottaget belopp 

Redovisning avser år: Mottaget belopp: Sparat partistöd från föregående år: 

 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen ska framgå 

om och i vilken utsträckning överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Hammarö kommun och vilka motprestationer 

som i så fall erhållits. 

 

 

Granskningsrapport inklusive granskningsintyg bifogas. 

 

Uppgifterna lämnade av 

Ort och datum: 

 

Namnunderskrift: 

Namnförtydligande: Telefon: 
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Granskningsrapport * 

Granskningsrapport: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mottagaren av partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger 

en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

 

Undertecknad intygar att partiet har följt Regler för kommunalt partistöd i Hammarö kommun 

Ort och datum: 

 

Granskarens underskrift: Telefon: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Obs! Sista dag för inlämnande till kommunstyrelsen – 30 juni året efter det år som ska redovisas 

Tänk på att redovisningen inklusive granskningsrapport ska ha kommit in till kommunstyrelsen inom sex 

månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 30 juni året efter det år som redovisningen avser. 

Har redovisning och granskningsrapport inte inkommit inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd 

nästkommande år. 
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