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REDOVISNING AV HUR KOMMUNALT 
PARTISTÖD HAR ANVÄNTS UNDER ÅRET 

Redovisning ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. 
Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilken sätt bilagan relaterar till rubrikerna i 
blanketten. 

Partiets namn och org.nr. 

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under det gångna året 

Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/material/utskick/övriga kostnader m.m. 

Delar av partistödet 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?) 

Fonderade medel inför nästa val 

Övrigt partistöd som ej har förbrukats, fonderats eller överförts till andra delar av partiet, eller övrig redovisning 

Denna redovisning eller motsvarande uppgifter, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till 
Nykvarns kommun, kansliet senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala 
ut partistöd fattas av fullmäktige en gång per år. Partistöd utbetalas årligen i februari. Partistöd får bara ges till 
ett parti som är en juridisk person. 
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Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats 
Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har beslutat att lokalt partistöd ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige fattade den 14 december 2017 beslut om att uppdatera 
Reglementet för kommunalt partistöd.  

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas senast 30 juni 
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni till Nykvarns kommun lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § kommunallagen, 
d.v.s. att ”stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.
Som stöd för hur redovisningen kan ställas upp, se sidan 1.

Till redovisning ska fogas ett signerat granskningsintyg 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren (respektive parti) utser själv  
en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser. 

Närmare om innehållet i redovisningen 
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att 
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. 
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GRANSKNINGSINTYG

Partiets utsedda granskare 

Kontaktuppgifter 

Granskarens kommentarer

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

Underskrift av partiets utsedda granskare 

Postadress  
Nykvarns kommun 

Besöksadress 
 Centrumvägen 24A 

Telefon 
08-555 010 00 (vx) 

Telefax  
08-555 014 99 

E-postadress 
kommun@nykvarn.se 

Internetadress 
www.nykvarn.se 

155 80 NYKVARN 
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