
Redovisning av hur partistödet för 2022 använts

Redovisningen inlämnas till Kansliet senast den 30 juni 2023 

(året efter verksamhetsåret) 

Registrerad lokal partiförening Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Bankgiro Plusgiro Bankkonto

Partistöd kvar sedan föregående år Partistöd 2022 Partistöd som överförs till 2023

Underskrift, ordförande Underskrift, kassör

Namnförtydligande, ordförande Namnförtydligande, kassör 

Partistödets användning 

Kommunikation och information (t.ex. 

digitalt, annonsering, trycksaker etc.) 

Löner och ersättningar till anställd 

personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser 

m.m.

Lokalkostnader, hyror. 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial, utställ-

ningsmaterial, m.m.) 

Delar av partistödet som överförts till 

andra delar av partiorganisationen. Vilka 

motprestationer har erhållits. 

Övrigt (specificera) 

Övrigt (specificera) 

Sid 1/4 



Redovisning av partistöd 

Sid 2/4 

Granskningsintyg/rapport 

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och 
vilket underlag som legat till grund för granskningen 

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd har 

använts. 

Datum Ort

Intygas av (underskrift av utsedd granskare)

Namnförtydligande 

Anvisningar 
Blanketten fylls lämpligen i elektroniskt. De olika fälten kan då expanderas för att ge 

utrymme för de uppgifter som partiet skall redovisa. Blanketten skrivs ut och undertecknas av 

partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har 

utsett. Redovisning och granskningsrapport inlämnas till Kansliet senast den 30 juni 2023. Om 
redovisning och granskningsintyg inte lämnas inom föreskriven tid betalas inget partistöd för 

efterföljande år.

Information om redovisning av partistöd finns på nästa sida.
Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på sista sidan.
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Redovisning av partistöd 

Sid 3/4 

Information om redovisning av partistöd 
Enligt kommunallagen ska partierna redovisa hur partistödet används. Redovisningen skall 
avse perioden 1 januari – 31 december.  

Partierna skall utse en särskild granskare som skall intyga att redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur partistödet har använts. Redovisning och granskningsrapport skall ges in till 

kommunfullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Det innebär att 

redovisning och granskningsrapport, som avser 2022, skall vara kommunfullmäktige tillhanda 
senast 30 juni 2023.

Med partiernas redovisningar som underlag skall kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 

utbetalning av partistöd. Fullmäktige får besluta att stöd inte skall betalas ut, för nästföljande 

år, till parti som inte lämnat in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. 

Kommunfullmäktige har fattat sådant beslut i samband med att reglerna för lokalt partistöd 

senast reviderades. 

Syftet med redovisningen är att åstadkomma en större öppenhet kring partistödet, vilket upp-

nås genom att redovisningarna behandlas av kommunfullmäktige. 

I förarbeten till reglerna framhålls att redovisningen skall ge en rättvisande bild av hur 

partistödet använts. Allt partistöd skall redovisas, både det som mottagits för det senaste året 

och det som eventuellt har sparats från tidigare år. 

Redovisningen måste utgå från syftet med partistödet som enligt kommunallagen är …”ett 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin …” Det är 

alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. I förarbeten 

framhålls att redovisningen behöver innehålla mer än bara ett allmänt uttalande om att stödet 

använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin, eftersom ett sådant uttalande 

bara är ett påstående som inte i sig ger något stöd för att det är riktigt. För att styrka detta 

krävs fler detaljer. Särskilt framhålls att det bör ”… framgå i vilken mån överföringar gjorts 

till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen … samt vilka 

motprestationer som i så fall har erhållits.”  

Enligt kommunallagen skall ett parti som mottagit partistöd utse en särskild granskare som 

skall granska om partiets redovisning ger ”… en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 

partistödet.”  Granskarens skall alltså inte uttala sig om användningen stämmer med 

ändamålet för partistödet utan bara om redovisningen av stödets användning stämmer med 

verkligheten. Granskningsrapporten bör också innehålla en redogörelse för på vilket sätt 

granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen. 

Därigenom ges möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om 

redovisningen ger en rättvisande bild. Granskarens rapport över granskningen skall bifogas 

redovisningen. 
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Information 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter 
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att

handlägga redovisningen. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en 
bedömning i ärendet.

Vi har fått dina personuppgifter genom denna redovisning. Under hela den tid vi behandlar 
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt 

allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet 

uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens 
informations-/dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi 

ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en tredje 

part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer att protokollföras och 
anslås på kommunens hemsida. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land 
utanför EU, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 

information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 

vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 

personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida 
och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset, 
medtag giltig legitimation.

Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Box 66, 
289 03 Broby.

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt 
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till 
Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina 
personuppgifter.

Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/

Redovisning av partistöd

Sid 4/4 

Östra Göinge kommun | Postadress:  Box 66, 289 03 Broby Besöksadress: Storgatan 4, 289 41 Broby

Webb: www.ostragoinge.se Mail: kommun@ostragoinge.se Telefon: 044-775 60 00 Bankgiro: 265-9399

https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
https://www.imy.se/

	Registrerad lokal partiförening: 
	Organisationsnummer: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Bankgiro: 
	Plusgiro: 
	Bankkonto: 
	Partistöd kvar sedan föregående år: 
	Partistöd 2017: 
	Partistöd som överförs till 2018: 
	Namnförtydligande ordförande: 
	Namnförtydligande kassör: 
	Kommunikation och information tex digitalt annonsering trycksaker etc: 
	Löner och ersättningar till anställd personal: 
	Deltagande i utbildningar konferenser mm: 
	Lokalkostnader hyror: 
	Material tex IT kontorsmaterial utställ ningsmaterial mm: 
	Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen Vilka motprestationer har erhållits: 
	Övrigt specificera: 
	Övrigt specificera_2: 
	och vilket underlag som legat till grund för granskningen: 
	Datum: 
	Ort: 
	Namnförtydligande: 


