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2018/958

Kommunstyrelsen

Partistöd 2018
Ärendebeskrivning
Utbetalning av kommunalt partistöd beslutas årligen av
Kommunfullmäktige. Beloppet att betala ut 2019 är 1 501 273 kr. Partierna
får 62,5% av ett prisbasbelopp per mandat. Särskilt stöd utgår även till
partier under med 10 eller färre mandat. Fördelningen av partistödet framgår
av bilaga 1.

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. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att
vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att
representationen upphörde.
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en
gång per år.
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. Granskaren i samband med redovisningen lämna 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.

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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Förslag till beslut
Presidiet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att för år 2019 betala ut partistöd enligt förslag,
att partierna senast den 30 juni 2020 ska redovisa hur stöden har använts för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin
att redovisningen ska göras på angiven blankett

Bilagor
1. Partistöd 2019
2. Redovisningsblankett

