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Redovisning av mottaget lokalt partistöd
År:

Partiuppgifter
Juridisk person (registrerad lokal partiförening)

Organisationsnr

Adress

Telefonnr

Postnr

Postort

Kontonr/BG/PG

E-postadress

Kontaktperson

A. Sammanställning

Kronor

Granskares anteckningar

Kvarstående partistöd från föregående period (år)
Beviljat partistöd för perioden

+

Utgifter under perioden (summa B+C)

-

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

=

B. Redovisning av hur partistödet använts

Kronor

Granskares anteckningar

Aktiviteter
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Summa utgifter för aktiviteter under perioden

=

C. Överföringar till delar av
partiorganisationen utanför kommunen
Överföring till

Granskares anteckningar

Motprestation

Kronor

+
+
+
+
Summa överföringar

=

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

Ort

Datum

Ordförande underskrift

Namnförtydligande
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Granskningsrapport*

*Granskningsrapporten bör innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket material
som legat till grund för granskningen.

Granskningsintyg
Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort

Datum
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Anvisningar till redovisning av lokalt partistöd
Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Den behöver dock innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för detta ändamål. Det
väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. I tabell B har partiet möjlighet att redogöra för kostnader per
verksamhets/aktivitetstyp, exempelvis sammanlagda kostnader för utbildning, konferenser, annonsering,
lokaler etc. Om avsättningar gjorts för framtida satsningar kommer detta att framgå i tabell A
”Kvarstående partistöd inför kommande period”.

Anvisningar för granskningsrapport/intyg
En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. I detta bör ingå att kontrollera att det finns underlag som styrker de kostnader som
framgår av redovisningen och de överföringar som gjorts till andra delar av partiorganisationen samt att
summorna i tabell A, B och C är korrekta. Det är dock inte granskarens uppdrag att bedöma om
användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet.

Information om personuppgifter
Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för
partistödet. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.
De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: juridisk person, organisationsnummer,
kontonr/BG/PG, adress, telefonnummer, e-post och namn. De personuppgifter som behandlas sker med
stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har
även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem och ekonomisystem.
Personuppgifterna kommer att hanteras av kommunledningsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller
inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling
är kommunstyrelsen som kan kontaktas på trelleborgs.kommun@trellebrorg.se. Dina personuppgifter
sparas enligt förvaltningens beslutade dokumenthanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på
dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

