Dnr 51.2018.111

Regler för kommunalt partistöd Sävsjö kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2018-04-23 § 45 att gälla mandatperioden
2019-2022.
I kommunallagen 4 kapitlet § 29-32 (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd. I tillämpliga fall har reglerna här
förtydligats med text ur förarbetena till lagändringen.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Sävsjö kommun utgår till lokalt registrerade
partiföreningar (juridisk person), som med minst en ledamot är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen
4 kapitlet § 29.

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år
- ett mandatstöd, som uppgår till 7 000 kronor per mandat och år

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt vallagen 14 kapitlet (2005:837).
Partistöd utgår under hela det kalenderår som ansökan om förskott av partistöd
avser, oavsett om representationen upphör under året (”tom” stol).
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4 § Redovisning och granskning
Lokalt partistöd är ett ekonomiskt bidrag som har till syfte att stärka det lokala
partiarbete som riktar sig mot kommunmedlemmarna. Det lokala partistödet får
inte användas för att finansiera politiska sekreterare. Av redovisningen bör
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Partierna utser själva granskare (egenkontroll).
En mottagare av förskott av partistöd ska årligen före den 30 juni lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet under föregående år har använts till
det ändamål som framgår ovan samt kommunallagen 4 kapitlet § 29-32
(2017:725).
Redovisningen ska styrkas med ett granskningsintyg. Därutöver skall sedvanlig
verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för tiden 1 jan – 31 december,
inklusive revisionsberättelse och gällande stadgar, inlämnas.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut efter beslut av kommunfullmäktige i varje enskilt fall. Har
redovisning och revision, samt granskning av användningen enligt
kommunallagen 4 kapitlet § 31, andra stycket (2017:725), inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid (30 juni), utbetalas inget partistöd
(förskott, enligt ovan).
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