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Parti

Socialdemokraterna

885000-0715

Adress

Postnummer och ort

Vågskrivarghatan 5

803 20 GÄVLE

Kontaktperson

Telefon

Ewa Jansson

070-333 20 70

Redovisningen avser år

Erhållet partistöd

2020

2 736 000

Bifogade handlingar

Nej
Beskriv hur det regionala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
Socialdemokraterna Gävleborg har under år 2020 erhållit regionalt partistöd i enlighet med
Reglemente om partistöd och politiska sekreterare (Dnr M 39, LS 2014/227).
Partistödet har under årets använts för insatser som krävs för att hålla ihop och stärka den
regionala partiorganisationen och det politiska ledarskapet utifrån den fastlagda planering som
anges i Regional handlingsplan 2016-2020 och andra för vårt parti styrande dokument, till exempel
av partikongressen fastställda stadgar.
Utifrån den regionala handlingsplanen finns tre huvudområden:
•
•
•

Kommunikation
Organisation
Politik

På grund av pandemin har vi ställt om större delen av partiets mötes- och studieverksamhet till
digitala mötesplatser. Antalet fysiska väljarkontakter har minskat samtidigt som vi i ökad
utsträckning har använt oss av kommunikation i sociala medier.
Tidigare påbörjat arbete med en ny regional handlingsplan har fortsatt. Utbildning för nya
medlemmar har genomfört liksom ett antal öppna webbinarier på kvällstid.
I slutet av året påbörjades arbetet med politiskt program och organisation inför valet 2022.

2 (2)

Granskningsrapport

Undertecknad, av Socialdemokraterna Gävleborgs distriktsårskongress utsedd granskare av
partistöd, tillika förtroendevald revisor, har tagit del av partiet redogörelse för användningen av
partistöd gällande perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31 och intygar härmed att den
aktuella redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Datum
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2021-06-15
Granskarens underskrift

Namnförtydligande och telefon

Margareta Wigren
070-664 41 04

*

Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts görs av en av

partiet utsedd granskare
Redovisning av erhållet partistöd med granskningsrapport och intyg Inlämnas till Region Gävleborg, 801 88 GÄVLE senast
den 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats.

