1(2)

Regler för kommunalt partistöd i Landskrona stad
Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 167.
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Landskrona stad ska därutöver följande gälla.
§ 1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Landskrona stad utgår till partier som är representerade
i enlighet med vad som anges i 2 kap 9 § andra stycket kommunallagen.
§ 2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till ett belopp om 55 % av prisbasbeloppet per parti
och år samt
- ett mandatstöd, som uppgår till ett belopp om 88 % av prisbasbeloppet per
mandat och år.
§ 3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet
dock utbetalas sex månader efter det att representationen upphört.
§ 4 Utbetalning av partistöd
Beslut om utbetalning av partistöd fattas av kommunfullmäktige i november
månad om partistöd för det efterföljande året. För det fall fullmäktige
behandlar ärende om komplettering av budget vid annat möte, kan det årliga
beslutet lämpligen behandlas vid detta sammanträde.
Utbetalning sker endast till partier som till stadsledningskontoret lämnat in
(utöver vad som anges nedan om redovisning och granskningsrapport)
1. kopia av partiföreningens stadgar
2. uppgift om partiföreningens plus- eller bankgirokonto.
Det av fullmäktige beslutade partistöd betalas ut årligen i förskott halvårsvis
under januari och juli månad.
§ 5 Redovisning och granskning
Parti som mottager partistöd ska årligen lämna en skriftig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som ange i 2 kap 9 § första
stycket kommunallagen. Redovisingen ska avse perioden 1 januari – 31
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Ett parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Granskaren ska avge en granskningsrapport av vilken det ska framgå dels ett
uttalande om huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av användningen
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och dels en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket
material som legat till grund för granskningen. Granskningsrapporten ska
bifogas redovisningen när denna inges till fullmäktige.
§ 6 Återbetalning av partistöd
Ett parti som felaktigt fått partistöd i förskott (t.ex. p.g.a. saknar representation
i fullmäktige, obesatta mandat) ska betala tillbaka stödet för den period som
rätten till partistöd inte förelegat.
Parti som erhållit partistöd i förskott och sedan underlåter att inge redovisning
och granskningsrapport enligt vad som anges i § 5 är inte berättigad till
partistöd och skall återbetala partistödet för den period som underlåtenheten
avser.
§ 7 Verkställighet
Kommunstyrelsen ansvarar för verkställighet av föreskrifterna i dessa regler
samt av kommunfullmäktiges beslut enligt § 4.

Dessa regler tillämpas från och med den 1 januari 2015.

