
 Blanketten ska lämnas in senast 1 april

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd inklusive granskningsrapport 

Registrerad lokal partiförening (juridisk person) Organisationsnummer 

E-post

Telefon Bankkonto eller BG/PG 

Erhållet partistöd År 

Firmatecknare 

Beskriv hur partistödet använts

Bifoga följande:
• Granskningsintyg av utsedd granskare, se nästa sida
• Protokollsutdrag som visar:

- Föreningens firmatecknare
- Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen i tid betalas inget partistöd ut.

Adress



Intygas av Namnförtydligande 

Datum Ort 

Granskningsintyg

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av partistödet.

Utsedd granskare för följande parti:

...........................................................................................................................................................

Att utbetalt partistöd använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 §, första stycket KL,
"för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin". 

Att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. 

Skickas till: 
Ulricehamns kommun
Kanslifunktionen
Bogesundsgatan 22
523 86 Ulricehamn

Eller via e-post till kommun@ulricehamn.se (underskrivet och inscannat)

Enligt kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 §, första stycket, får kommuner och 
landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin (4 kap. 29 § första stycket). En av mottagaren 
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet. Granskarens intyg över granskningen ska bifogas 
redovisningen 
(4 kap. 31 §).

I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun. 
Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och behandlas i enlighet med 
Dataskyddsförordningen 2016/679.

På ulricehamn.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter. 
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