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Redovisning av kommunalt partistöd och
granskningsrapport
Blanketten är ett stöd för redovisning av hur partistödet har använts under
föregående år. Om utrymmet i rutorna nedan inte är t11!räckligt kan bilagor
bifogas Redovisningen ska skickas till Stockholms stad, KF/KS kansli
(reqistraturet) senast den 30 juni året efter det att partistödet har betalts
ut. Beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige en gång
per år Partistödet betalas ut varje år och får bara ges till ett part, som är
en Juridisk person
Hur redovisning och granskningsrapporten ska genomföras framgår
närmare av proposition 213/14·5 sida 78-79 samt SKL.s cirkulär 14 12.
Partiets namn
J

Vänsterpartiet

Org. nr.

I

s62463-16so

Summa partistöd som partiet har fått utbetalt från kommunen under

det gångna året.
5 838 000
Lokalkostnader/deltagande i utbildningar/ersättning till föreläsare/
material/utskick/övriga kostnader m.m.
Resor l 907, konferenser, möten och utbildningar 207 014, utåtriktat /val, l42 013,
kontor, material och förbrukningsinventarier 21 269, tidningar och litteratur i6
772 och övrigt 7 472

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisa
tionen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i
den kommunala dernokratmv)
4 979 060 kr har överförts till partidistriktet för utåtriktat arbete samt samordning

de kommunal politiska frågorna gentemot partiföreningar,
samarbetsorganisationer och andra aktörer.

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka mot
prestationer har erhållits för att stärka partiets ställning I den kommunala
demokratin?)
En ombudsmannatjänst för staden, representantskap, fortbildning, framtagande
av material samt stöd i samband med EU-valrörelsen med mera.
Stadsledningskontoret
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Fonderade medel inför nästa val
384 569,57
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Härmed intygas att redovisningen är sanningsenlig samt att partistödet
har använts i enlighet med det ändamål som framgår av kommunallagen
2 kap 9 § 1.
Ort och datum

I

Ort och datum

I

Stockholm 200414

Stockholm 2004414

Ordförande

Narnnförtvdhcande

I

Edvin S. Fnd

Ebba Elena Karlströrn

i

Nedan ska den av partiet utsedda särskilda granskaren avge sin
granskrnngsrapport. 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.

Granskninqsrapport
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Ort och datum

Stadsledningskontoret
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
komrnunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Granskare

Namnfört dli ande
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