
Redovisning av kommunalt partistöd 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket 
kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar 
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.  
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och vara inlämnad, till 
kommunstyrelsen, före mars månads utgång efterföljande år. 
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Partiförening 
Juridisk person:* Organisationsnummer: 

Adress: Postadress: 

Telefonnummer: Bankkonto eller BG/PG: 

* registrerad lokal partiförening i Svenljunga 

Erhållet partistöd:

Ordförande: Kassör: 

Redovisning av kommunalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin: 

Granskningsrapport 

Här intygas att partiet följt ändamålet som anges i regler för kommunalt partistöd för Svenljunga kommun och att redovisningen ger en rättvisande bild 
över hur mottagaren använt partistödet: 

Intygas av särskilt utsedd granskare: Namnteckning: 

Datum Ort: 
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Redovisning av kommunalt partistöd 
Innehåll 
Redovisningen är en enkel beskrivning av hur partiet använt det utbetalda partistödet. Redovisning ska 
granskas av en person som partiet utsett. Denna person ska intyga att redovisningen ger en rättvisande bild 
av över hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen.  

Vidare ställs krav på partierna att lämna in protokollsutdrag som styrker: 

: Firmatecknare
: Utbetalningskonto till vilket partistödet ska utbetalas
: Vem som utsetts till särskild granskare av redovisningen.

Partistöd 
I Svenljunga kommun betalas ett årligt partistöd ut till varje parti som har minst en fastställd ledamot i 
kommunfullmäktige. Partistödet betalas ut i form av ett grundbidrag på 21 161 kronor som är fördelat på 
partistöd 10 581 kronor och utbildningsbidrag 10 581 kronor. Det betalas också ut ett separat mandatstöd om 
6 560 kronor per mandat som respektive parti besitter i kommunfullmäktige. 

Tid 
Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen innan mars månads utgång. Partistödet betalas normalt ut 
årligen under maj månad för innevarande år. Om ett parti inte lämnar in redovisning och granskningsrapport till 
kommunstyrelsen inom angiven tid för föregående år är partiet inte berättigat till partistöd för nästkommande 
år. 

Bilagor 
Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten: 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
På www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.
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