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Kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om partistöd.
I Staffanstorps kommun ska därutöver gälla följande i fråga om partistöd.

1 § Rätt till partistöd
Partistöd ska utbetalas till sådana partier som är representerade i kommunfullmäktige i
enlighet med vad som anges 4 kap 29 § 2 st kommunallagen.
Endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) ska
beaktas vid fördelningen av partistödet.
Om parti har upphört att vara representerat i kommunfullmäktige, upphör
rätten att erhålla partistöd vid utgången av den månad som infaller en månad efter det att
representationen upphörde.

2 § Partistödets storlek
Partistödet består av
-

ett årligt grundstöd som uppgår till 50 % av gällande prisbasbelopp per parti.

-

ett årligt mandatstöd som uppgår till 25 % av gällande prisbasbelopp per mandat.

3 § Redovisning av användning av partistöd
Mottagare av partistöd ska senast den 30 juni varje år, till kommunfullmäktige lämna en
skriftlig redovisning som visar att mottaget partistöd avseende föregående kalenderår har
använts för ändamål som anges i 4 kap 29 § 1 st kommunallagen.
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Till skriftlig redovisning enligt första stycket ska fogas en rapport av den granskare som
parti har utsett för granskning av om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

4 § Beslut om att utbetala partistöd

Årligt sammanlagt partistödsbelopp betalas ut under februari månad.
Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas vid kommunfullmäktige i november eller
december året före bidragsåret.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 29 § 1 st kommunallagen inte lämnats
in inom föreskriven period men före 30 augusti utbetalas 80 % av partistödet
nästkommande år.
Har redovisningen inte lämnats före 30 augusti utbetalas inget stöd för nästkommande år.
_______

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Inlämnas till kommunkansliet senast 30 juni
Avser år

Partinamn

Organisationsnummer

Redovisning av lokalt partistöd
A
För redovisningsåret erhållet partistödbelopp +
Från föregående år sparat partistödbelopp +
Under året disponibelt partistödbelopp =
B
Av det disponibla partistödsbeloppet har under redovisningsåret använts _________
för följande aktiviteter (ange totalt belopp för envar aktivitetsslag):

kr
kr
kr
kr

C
Av det disponibla partistödsbeloppet har översänts ___________________________ kr
till delar av partiorganisation utanför den utbetalande kommunen, och har härför
erhållit följande motprestationer:
D
Anledning till att av det disponibla partistödsbeloppet (D = A - B - C) inte har
använts___________ kr

E
Övrigt som önskas framhållas:

___________________________________________________________________________
Underskrift
__________________________________________________________________________
Namnförtydligande
Funktion

Granskningsrapport
Granskningen har genomförts på följande sätt:

Följande handlingar med mera har legat till grund för granskningen:
Ja

Nej

Styrelseprotokoll
Räkenskapsmaterial
Annat:

Följande iakttagelser har lett till bedömning nedan:

Om redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partiet använt partistöd är skälen
följande:

Granskningsintyg
Härmed intygas att redovisningen ovan ger/ inte ger (var god stryk ej tillämpligt) en
rättvisande bild av hur partistödet används

___________________________________________________________________________
Underskrift
________________________________________________________________________
Namnunderskrift

Funktion (av partiet utsedd granskare)

