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Datum

Diarienummer

2019-09-16

KS 2018/196

Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd för 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att betala ut 1 465 632 kr i
partistöd för 2018 samt att partierna senast den 30 juni 2019 skulle redovisa
hur stödet använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(KS 2016/883).

Beredning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd
får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas.
Partierna utser själva sin granskare. I samband med redovisningen lämnas
en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Partistödet för 2018 fördelas enligt följande;
Parti

Mandat

Summa

Särskilt stöd

Total summa

Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Söderslättspartiet

18
11
2
2
2
11
5

504 000
308 000
56 000
56 000
56 000
308 000
140 000

8 064
8 064
8 064
13 440

504 000
308 000
64 064
64 064
64 064
308 000
153 440

Totalt

51

1 428 000

37 632

1 465 632

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Samtliga partier har inkommit med redovisning av partistödet för 2018.
Partierna har enligt redovisningarna använt partistödet för lokal
partiverksamhet vilket har intygats av särskild granskare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna redovisningarna av partistöd 2018

Bilagor
Partiernas redovisningar

