
   

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg 
 

1 (2) 

Juridisk person (registerad lokal partiförening): 
 

Organisationsnummer: 
 

Adress: 
 

Postnummer och ort: 
 

Telefon: 
 

Erhållet partistöd: 
 

Redovisningen avser år: 
 

 

 
A. Sammanställning 

 Kronor 
Kvarstående partistöd från tidigare år. * + 
Beviljat partistöd för året + 
Utgifter under perioden (summa B + C) - 
Kvarstående partistöd inför kommande år = 

* Avser inte partistöd före 2015-01-01 då reglerna infördes 
 
B. Redovisning av hur partistödet använts 

Aktiviteter: Kronor: 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
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+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Summa aktiviteter under perioden = 
 



Falkenbergs kommun 
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C. Överföring till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till: 
Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin Kronor 

+ 

+ 

+ 

Summa = 

Redovisningen lämnad av 
Ort: Datum: 

Underskrift: Funktion: 

Namnförtydligande: 

Granskning 
Redogörelse för hur granskningen genomförts. 

Granskningsintyg 
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året: 
Ort: Datum: 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Denna blankett ska inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 30 juni för att 
partiet ska ha rätt till partistöd. 

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina 
personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifterl kan du läsa mer om hur vi behandlar 
personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även 
höra av dig till vårt kontaktcenter.


	fill_25: 
	fill_27: 0
	fill_29: 0
	fill_31: 0
	AktiviteterRow1: 
	fill_33: 
	AktiviteterRow2: 
	fill_34: 
	AktiviteterRow3: 
	fill_35: 
	AktiviteterRow4: 
	fill_36: 
	AktiviteterRow5: 
	fill_37: 
	AktiviteterRow6: 
	fill_38: 
	AktiviteterRow7: 
	fill_39: 
	AktiviteterRow8: 
	fill_40: 
	AktiviteterRow9: 
	fill_41: 
	AktiviteterRow10: 
	fill_42: 
	AktiviteterRow11: 
	fill_43: 
	AktiviteterRow12: 
	fill_44: 
	AktiviteterRow13: 
	fill_45: 
	AktiviteterRow14: 
	fill_46: 
	AktiviteterRow15: 
	fill_47: 
	AktiviteterRow16: 
	fill_48: 
	fill_50: 0
	fill_10: 
	fill_11: 
	Överföring tillRow3: 
	fill_12: 
	fill_13: 0
	Ort: 
	Datum: 
	Funktion: 
	Namnförtydligande: 
	Ort_2: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Redovisning: 
	Juridisk person registerad lokal partiförening: 
	Organisationsnummer: 
	Redogörelse för hur granskningen genomförtsRow1: 
	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratinRow3: 
	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratinRow2: 
	Motprestation som mottagits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratinRow1: 
	Överföring tillRow1: 
	Överföring tillRow2: 
	Erhållet partistödRedovisningen avser år: 
	Telefon: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 


