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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Juridisk person *

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Ordförande

Kassör

Telefonnummer

Telefonnummer

* Registrerad partiförening i Hässleholms kommun. Officiell registrering sker hos Länsstyrelsen.

Erhållet partistöd 2015:

kr

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå.
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer
som i så fall erhållits.

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §
Granskningsrapporten bifogas
Underskrift av granskaren

Namnförtydligande

Ort och datum

Telefonnummer
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NÄR, VAR, HUR, VARFÖR?
VARFÖR DENNA REDOVISNING?
Den sker i enlighet med kommunens REGLER FÖR
PARTISTÖD:
4 § Redovisning och granskning

KOMMUNALLAGEN?
Kapitel 2 Kommunalt partistöd
9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första
stycket kommunallagen. Redovisningen ska ske per
kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast
per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk
person.

Partistödet utbetalas i februari månad det år stödet
avser.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2
kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

NÄR SKA DEN VARA INLÄMNAD?
Den ska vara kommunen tillhanda senast den 30
juni året efter att bidraget har erhållits.

VART SKICKAS DEN?
Till
Hässleholms kommun
Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM

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.

10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar
ett parti.
Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen
ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av
partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i 9 § första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
12 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.

