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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Ronneby kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från
tidigare år, förutsatt att det erhållits efter tillämpningen av redovisningsbestämmelserna.
Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en
av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning.
Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en
revisor.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Ronneby kommun senast den
30 juni närmast följande år. Blanketten skickas till Ronneby kommuns postadress eller registrators
epost enligt följande:
Ronneby kommun
Kanslienheten
372 80 Ronneby
stadshuset@ronneby.se
Juridisk person*

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Redovisningen avser år

Erhållet partistöd

Sparat partistöd från föregående år (avser ej partistöd före

Eventuellt bifogade handlingar

2015-01-01)

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:
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Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:

Ort och datum
Uppgifter inlämnade av
Namnförtydligande

När, var & varför?
Varför denna redovisning?

Redovisningen sker i enlighet med kommunallagen och bidraget delas ut med stöd av kommunens
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” 5 kap, 1 § Partistöd.

När ska redovisningen vara inlämnad?

Redovisningen ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juni året efter att bidraget har erhållits.

Vart skickas redovisningen?
Redovisningen skickas till:
Ronneby kommun
Kanslienheten
372 80 RONNEBY
stadshuset@ronneby.se
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Kommunallagen (2017:725) reglerar partistöd i 4 kap. 29-32 §§:
Partistöd
29§ Kommuner och regioner 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. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
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. Lag (2019:835).
30 § 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 (2005:837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 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 ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

