Reglemente
2014-09-24
Kommunfullmäktige

Reglemente för kommunalt partistöd i Åmåls kommun
Antaget av fullmäktige den 24 september 2014 § 156
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. Enligt kommunallagen definieras partistöd som ekonomiskt bidrag och annat stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. I Åmåls
kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Åmåls kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med
vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd

Fullmäktiges anslag för partistöd består av två olika delar:
 Grundstöd 20 %
 Mandatstöd 80 %
Dessutom avsätts en summa till central utbildning för förtroendevalda under tre av
mandatperiodens fyra år.
Grundstöd
Summan fördelas på antalet partier.
Mandatstöd
Summan fördelas på antalet tillsatta mandat.
Centralt utbildningsstöd
Under mandatperiodens första tre år anordnas utbildning för förtroendevalda. Fullmäktiges
presidium är ansvarigt för detta.
Under valår tillförs istället den summa som avsatts för utbildning till partistödet och fördelas
till partierna (som grundstöd 20 % och mandatstöd 80 %).
Exemplet nedan visar hur fördelningen blir om fullmäktige har 35 tillsatta mandat, 8 partier
och om 300 000 kronor avsätts för partistöd och 50 000 kronor avsätts för utbildning.
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Exempel år 1-3 i mandatperioden
Stöd

Avsatta
medel

Grundstöd
Mandatstöd
Utbildningsstöd
Summa

Fördelat på Fördelat på
8 partier
35 mandat

60000
240000
50000
350000

7500
6857

Exempel år 4 i mandatperioden (valår)
Stöd

Avsatta
medel

Grundstöd
Mandatstöd
Utbildningsstöd
Summa

Fördelat på Fördelat på
8 partier
35 mandat

70000
280000

8750
8000

350000

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837). Detta innebär att så kallade ”tomma stolar” inte ger rätt till
partistöd.
Länsstyrelsen kan meddela att det inte finns något namn att tillgå när det behöver göras en ny
sammanräkning efter en avsägelse. Detta resulterar i en tom stol. Om detta sker innan beslut
om utbetalning av partistöd fattats, har partiet rätt till grundstöd samt mandatstöd för månader
som partiet fyllt stolen. Om Länsstyrelsen meddelar detta efter att beslut om utbetalning av
partistöd fattats, har partiet rätt till stödet för hela året, utan krav på återbetalning.
4 § Redovisning och granskning

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, det vill
säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska
fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under juni månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till kommunstyrelsen senast 20 april utbetalas inget stöd.

