Bilaga: Utdrag ur
kommunallagens 2 kapitel

Redovisning av partistöd
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap
9 § första stycket.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg utfärdat av en granskare
som mottagaren av partistödet utser.
Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka
verksamheter, aktiviteter som genomförts i kommunen för partistödet eller
verksamhetsredogörelse.
Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger
en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.
Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har
använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som
eventuellt sparats från tidigare år.
I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av
partiorganisationen utanför Hällefors kommun samt vilka motprestationer
som erhållits.
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Bilaga
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
(partistöd).
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 (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.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag
(2013:1053).
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 (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av
partistödet. Lag (2013:1053).
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. Lag
(2013:1053).
12 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång
per år. Lag (2013:1053).

Behandling av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att kunna
hantera din ansökan om partistöd.
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet
med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kommer att
sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning,
vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen Om du vill ha
information om de uppgifter Hällefors kommun har om dig,
begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att
kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.
Mer information om hur Hällefors kommun behandlar dina
personuppgifter finns på www.hellefors.se/gdpr.

