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§ 1 Rätt till partistöd
I enlighet med 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen ges kommunalt partistöd till politiska
partier för ändamålet att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de
politiska partier som i enlighet med 4 kap. 29 § andra stycket är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer.
§ 2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av



ett grundstöd, lika för alla partier, som uppgår till 0,8 inkomstbasbelopp per parti och år,
samt
ett mandatstöd som uppgår till 0,5 inkomstbasbelopp per mandat och år.

§ 3 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för ändamålet att stärka mottagarens ställning i den kommunala demokratin. Den skriftliga
redogörelsen ska beskriva i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför den utbetalande kommunen jämte vilka motprestationer som i så fall erhållits.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av
hur mottagaren använt partistödet. Granskaren ska även beskriva hur granskningen genomförts och
vilket material som legat till grund för granskningen. Granskarens redogörelse ska samlas i ett
dokument benämnt ”Granskningsrapport”. Granskningsrapporten ska bifogas redovisningen.
Skriftliga redovisningar och granskningsrapporter ska lämnas över till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens utgång.
Kommunfullmäktige ska behandla skriftliga redovisningar och granskningsrapporter vid sitt
sammanträde i juni året efter redovisningsperiodens utgång.
§ 4 Utbetalning
Utbetalning ska ske två gånger per kalenderår. I februari betalas halva årsbeloppet ut till mottagaren
av partistöd. Andra halvan av mottagarens årsbelopp ska betalas ut i anslutning till att skriftliga
redovisningar och granskningsrapporter behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till politiskt parti som inte lämnar skriftlig redovisning
och granskningsrapport.
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