REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTISTÖD
Parti* (juridisk person)

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

Ordförande

Kassör

* registrerad lokal partiförening i Kiruna kommun
Kommunalt partistöd som utbetalats till partiet under föregående kalenderår (kr)

Beskriv i olika poster hur det kommunala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin

Lokalkostnader/utbildningar/föreläsare/material/utskick/övriga kostnader

Partistöd som överförts till andra delar av partiorganisationen och motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i

den lokala demokratin

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen och motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala
demokratin

Fonderade medel inför exempelvis nästa val

GRANSKNING. Härmed intygas att partiet har följt ändamålet som anges i riktlinjer för kommunalt partistöd i Kiruna kommun för
föregående kalenderår. OBS! Glöm ej att bifoga granskningsrapport

Intygas av

Namnförtydligande

Ort, datum

Telefonnummer

Undertecknat underlag skickas till: Kiruna kommun, Kommunkansliet, 98185 KIRUNA

REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTISTÖD

Lokalt partistöd
Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att kommunalt partistöd ska ges till partier
representerade i Kirunas kommunfullmäktige. Regler för kommunalt partistöd har fastställts av
kommunfullmäktige utifrån gällande lagstiftning.
Utbetalning av kommunalt partistöd till enskilda partier beslutas av kommunfullmäktige per
kalenderår och betalas ut halvårsvis i förskott i januari och juni. Det utbetalade partistödet ska
redovisas senast 6 månader efter utgånget kalenderår på denna blankett som även är undertecknad
av en granskare.

Redovisningen
Denna blankett ska årligen lämnas till kommunkontoret senast 30 juni. För att vara garanterad
utbetalning i juni bör redovisningen vara inlämnad senast 31 mars. Har inte partiet lämnat
redovisning med tillhörande granskningsintyg inom utsatt tid ska det lokala partistödet återkrävas.
Särskilda regler gäller för partier som efter val inte längre är representerade i kommunfullmäktige.
Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partiet har använt sitt kommunala partistöd för att
stärka sin ställning i den lokala demokratin. Redovisningskravet gäller i alla landets kommuner som
ger kommunalt partistöd och syftet är att skapa en öppenhet för allmänhet och media om hur
partierna använder partistödet.
Redovisningen ska omfatta allt det stöd som partiet fått föregående år samt det partistöd som
sparats från tidigare år.

Granskningsintyg
Respektive parti utser själv en särskild granskare som ska granska att partiets redovisning ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet.

