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Redovisning av partistöd 2016 från politiska partier i Höörs Kommun
Partistöd - Rutin
1. Utskick

Parti
Vänsterpartiet

2. Kommunkansli bereder följande:

1. Utskicka av b
lankett till pol 2a. Partiet har a
itiska partier i ngett att den lok
Höör - 28 febr ala partiförening 2b. Vilka handlingar h
2b. Handlingar som
(offentlig e-pos en är en juridisk ar inkommit från parti 2b. När handlin bifogas som
tadress)
person
et
garna inkom
beslutsunderlag

X

organisationsnr
finns, BG
finns,
bankkonto finns
(se kompl i
Partistödets anvä
mail)

ndning

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

X

X

ej använt blanke
tten, ej heller
granskningsrappo
2017-02-03 rten

Partistödets anvä
organisations
ndning, Revisions
nr finns,
berättelse, Balan
bankkontonr
srapport, Resulta
finns
trapport, Tillägg
till årsredovisni
ng
2017-05-02

Partistödets anv
ändning, Revisio
nsberättelse, Ba
lansrapport, Res
ultatrapport, Ti
llägg till årsre
dovisning

organisations
nr finns (se
brevhuvud),
Partistödets anvä
BG finns,
ndning, gransknin
bankkonto
gsrapport, Bilaga
finns
A - beskrivning
2017-05-03

Partistödets anv
ändning, granskn
ingsrapport, Bil
aga A - beskrivn
ing

2c. Partie
2c. Redovisn t har lämn
ing för part
at granskn
istödets anv ings-rappo
ändning
rt

2d. Kanslic
hefen anser
3. Lämnas till
att punkter
na a-c är u 2d. Partistödet KF senast i dec
bör betalas ut 2017 för beslut
ppfyllda

X

X (se
kompl. i
mail)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Parti

1. Utskicka av b
lankett till pol 2a. Partiet har a
itiska partier i ngett att den lok
Höör - 28 febr ala partiförening 2b. Vilka handlingar h
2b. Handlingar som
(offentlig e-pos en är en juridisk ar inkommit från parti 2b. När handlin bifogas som
tadress)
person
et
garna inkom
beslutsunderlag

Liberalerna

X

Kristdemokraterna

X

X
Moderata
samlingspartiet

Miljöpartiet de Gr
öna

X

X
Centerpartiet

organisations
nr finns,
bankkontonr
Partistödets anvä
finns
ndning, gransknin
gsrapport,

Partistödets anv
ändning, granskn
2017-03-23 ingsrapport,

organisations
Partistödets anvä
nr finns,
bankkontonr
ndning, gransknin
finns
gsrapport,

Partistödets anv
ändning, granskn
2017-05-24 ingsrapport,

organisations
Partistödets anvä
nr finns,
bankkontonr
ndning, gransknin
finns
gsrapport,

Partistödets anv
ändning, granskn
2017-05-31 ingsrapport,

organisations
Partistödets anvä
nr finns,
bankkontonr
ndning, gransknin
finns
gsrapport,

Partistödets anv
ändning, granskn
2017-06-15 ingsrapport,

organisations
Partistödets anvä
nr finns,
bankkontonr
ndning, gransknin
finns
gsrapport,

Partistödets anv
ändning, granskn
2017-06-19 ingsrapport,

2c. Partie
2c. Redovisn t har lämn
ing för part
at granskn
istödets anv ings-rappo
ändning
rt

2d. Kanslic
hefen anser
3. Lämnas till
att punkter
na a-c är u 2d. Partistödet KF senast i dec
bör betalas ut 2017 för beslut
ppfyllda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

x

x

X

X

X

