FÖRFATTNINGSSAMLING
Beslut: UTKAST

Dnr: KS 2017/318

REGLEMENTE FÖR PARTISTÖD
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Hörby kommun ska därutöver följande gälla:
Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Hörby kommun utgår till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet vad som föreskrivs i 2 kap.9 § andra stycket i kommunallagen.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.
Partistödets syfte
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska partier stärka
deras ställning i den kommunala demokratin. Stödet ska användas för politisk verksamhet med
anknytning till Hörby kommun.
Grundstöd och mandatstöd
Partistödet i Hörby kommun består av två delar: grundstöd 15.000 kr/år och 10.000 kr/mandat och
år.
Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837).
Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt
mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet
reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan fastställa ledamot för
mandat. Reglering av utbetalt mandatbundet stöd görs i samband med nästkommande utbetalning i
september/oktober.
Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. Representation anses
upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny
sammanräkning.
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen av
partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige meddelat att partiet inte längre är representerat.
Det partistöd som är utbetalt återkrävs av Hörby kommun.
Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
används för det ändamål som anges i 2 kap.9 § första stycket kommunallagen samt partistödets syfte
enligt detta reglemente.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari -31 december varje år och ges in till
kommunledningsförvaltningen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs senast
30 juni.
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Av redovisningen ska det framgå:
 Organisationsnummer för partiet.
 Partiföreningens stadgar.
 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.
 Årsredovisning med verksamhetsberättelse från föregående år samt protokoll från årsmöte
som visar att ansvarsfrihet har beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet
har använts.
 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.
 Partiföreningens kontaktperson avseende partistöd.
En av mottagaren utsedd särskild granskare, d.v.s. revisor, ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär att redovisningen ska
omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det
som eventuellt sparats från tidigare år. Revisorns rapport ska bifogas redovisningen.
Kommunfullmäktige ska besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning
och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena i kommunallagen.
Årlig utbetalning
Partistödet betalas ut årligen senast i september/oktober för innevarande år efter godkänd
redovisning av kommunfullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats
till kommunledningsförvaltningen senast 30 juni utbetalas inget stöd för innevarande år.
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