Reglemente för partistöd

Antagen av

Kommunfullmäktige

Beslutsdatum/paragraf

2019-10-28 § 69

Giltighetstid

Tills annat beslut fattas

Uppföljningsdatum

Senast 2020-12-31

Beteckning

KS2019/00056

Kategori

Riktlinje

Ansvarig handläggare

Kommunchef

Uppföljningsansvarig

Kommunchef

1

Vem får partistöd och hur mycket betalas ut
Bestämmelser om partistöd finns i 4 kap. 29-32 § kommunallagen (2017:725).
Ydre kommun betalar ut partistöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den lokala kommunala
demokratin inom Ydres geografiska område.
Partistödet betalas till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partiet ska vara representerat
med mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistödet påverkas
inte av närvarofrekvensen på kommunfullmäktiges sammanträden. Partistöd får endast ges till ett parti som
är en juridisk person.
Partistöd betalas enbart till de partier som lämnar redovisning och granskningsrapport i enlighet med
kommunallagen och de bestämmelser om redovisning och granskningsrapport som återfinns nedan.
Om ett partis enda fullmäktigeledamot avgår under valperioden och länsstyrelsen inte kan utse någon ny
ledamot har partiets representation i kommunfullmäktige upphört. Partistöd får dock ges till parti som har
upphört att vara representerat i kommunfullmäktige men endast under det kalenderår då representationen
upphörde.
Partistödet består av grundstöd och mandatstöd.
 Grundstöd utbetalas årligen med lika belopp till varje parti. Grundstödet är 5 000 kr.
 Mandatstöd utbetalas årligen till varje parti med lika belopp för varje mandat partiet har i
kommunfullmäktige. Mandatstödet utgår för år 2019 med ett belopp om 6.000 kronor per besatt
mandat. För varje därpå följande år anvisar fullmäktige årligen en budget för partistöd där det
belopp som återstår sedan grundstöden till respektive parti avräknats delas med antalet mandat i
fullmäktige (för närvarande 21) och utbetalas på så sätt som anges i tredje stycket ovan och enligt
nedan.

Inlämning av redovisning och granskning samt utbetalning av partistöd
Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
att stärka partiets ställning i den lokala kommunala demokratin. Av redovisningen bör även framgå om delar
av partistödet har överförts till delar av partiorganisationen utanför den betalande kommunen och vilken
motprestation som i så fall har erhållits.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december senaste verksamhetsåret.
Redovisningen ska vara Ydre kommun tillhanda senast 31 mars efterkommande år.
Kommunfullmäktige beslutar sedan i april månad om utbetalning av partistöd.
Utbetalning av partistöden enligt fullmäktiges beslut sker när detta vunnit laga kraft (normalt i slutet av maj
månad).
Mottagaren av partistöd ska utse en granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas till
redovisningen av partistödet.
Redovisningen av partistöd ska lämnas till kommunfullmäktige. Därmed blir varje partis användning av
stödet offentligt och både allmänhet och media kan ta del av hur de offentliga medlen används.
//red. pf 2019-09-18 och rev 24.

2

