Ankom (ifylls av mottagaren)

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport
Ansökan gäller:
Juridisk person (registrerad lokal partiförening)

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

Vänsterpartiet i Tyresö

c/o Gunilla Andersson, Lövskogsvägen 5
070-357 42 59
Erhållet partistöd:

812400-4592

135 37 Tyresö
bankkonto 8327 9- 973 865 516

224 000 kr

I rutan nedan redovisas användningen av det lokala partistödet. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Det bör framgå av redovisningen i vilken mån överföringar
har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så
fall har erhållits.
Redovisningen ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.

Redovisning
Intäkter

2017

Partistöd

224 000,00

Summa intäkter

224 000,00

Kostnader

Möteskostnader, interna
Stöd till Stockholmsdistriktet
Utåtriktad Tidning/mtrl/annons
Externa kurser/konferenser
Stöd till andra närstående förbund
Bankkostnader
Valfond
Summa kostnader

2017

-6 799,00
Administrationshjälp, trycksaker,
-77 000,00
osv
-16 325,00
-28 560,00
-46 450,00 Ung Vänster, VSF, osv
-580,00
-48 286,00
--224 000,00

Härmed intygas att redovisningen är sanningsenlig samt använts i enlighet med det ändamål som framgår av
kommunallagen 2 kap. 9 § 1.
Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Gunilla Andersson

Gunilla Andersson

I rutan nedan ska den av partiet utsedda särskilda granskaren avge sin granskningsrapport. Granskaren ska i första
hand uttala sig om huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Det är inte
granskarens uppgift att avgöra om användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet.
Granskningsrapporten bör innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket material
som legat till grund för granskningen för att underlätta för utomstående att värdera granskningsrapporten.

Granskningsrapport
Beskriv om redovisningen ger en rättvisande bild av hur stödet använts.

.

Härmed intygas att partiet har följt det ändamål för kommunalt partistöd som framgår av kommunallagen 2 kap. 9 § 1

Intygas av

Namnförtydligande

Datum

Ort

Granskare

Namnförtydligande

Inger Lundgren

Hur redovisning och granskningsrapport ska genomföras framgår närmare av prop 2013/14:5 sid. 78-80 samt SKL:s cirkulär 14:12

