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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 
granskningsrapport                                                            

Redovisning av erhållet partistöd avseende perioden  

1 januari – 31 december ska inlämnas till regionkansliets sekretariat senast den  

30 juni efterföljande år.  

Parti Organisationsnummer Bankkonto, bankgiro/postgiro 

Utdelningsadress E-postadress 

Postnummer Postort Telefonnummer 

Kontaktperson  

Redovisningen avser år Summa att redovisa 

Sparat partistöd från förgående år Bifogade handlingar 

 

Beskriv hur partistödet ni erhållit från Region Värmland har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Datum Diarienummer  
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Om överföringar av partistödet gjorts till delar av partiorganisationen utanför Region Värmland – beskriv vilka 

motprestationer som erhållits  

 

Datum Datum 

Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Granskningsrapport 

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

ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts 

Granskningsrapport 

 

Härmed intygas att                                har använt partistödet för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i 

kommunallagen, dvs att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin 

 

Datum 

Granskning genomförd av 

Namnförtydligande 



 Datum Diarienummer  
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Anvisningar till redovisning av partistöd 

 
Det lokala partistödet i Region Värmland utgår till partier som är representerade i enlighet 

med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket Kommunallagen. Mottagare av partistöd 

ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de 

ändamål som anges i 4 kap. 31 § i samma lag.  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december 2019 och lämnas in till 

regionkansliets sekretariat senast den 30 juni 2020. 

 

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som 

mottagits under det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.  

 

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den kommunala 

demokratin. Ange vilka aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för 

det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara kommunikation: webb, annonsering, trycksaker, 

eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera.  

 

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen 

utanför Region Värmland och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till 

vilken organisation överföringen har gjorts, vilken motprestation som erhållits och den 

summa som överförts. 
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