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Reglemente för lokalt partistöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 97

Bakgrund
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Vade kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.
Det är från och med mandatperioden 2014-17 möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts
för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en
redovisning respektive en granskningsrapport.
1 Arvidsjaurs kom ni un gäller följande
Partistöd i Arvidsjaurs kommun ska utgå med dels grundstöd dels mandatstöd till ett
politiskt parti som är en juridisk person och som har en registrerad lokal partiffirening som
kan ta emot stödet.
Storleken på partistödet beslutas årligen i förskott av kommunfullmäktige och utbetalas
fyra gånger per år, dock senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det
inte vid ett särskilt tillflulle finns skäl att senarelägga betalningen.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd (vallagen 2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige tre sammanträden i följd, utbetalas inte
partistöd nästkornmande kvartal.
Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd granskare undertecknad
granskningsrapport över hur det lokala partistödet har använts, ska för föregående år vara
inlämnad till kommunen senast den 20 mars året efter på särskild blankett som kommunen
tillhandahåller.
Stöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid länmar in årsredovisning respektive en
granskningsrapport.

Lagrum:

2 kap. §§ 9-12 kommunallagen.
14 kap. vallagen

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter
tillämpningen av redovisningsbestämmelserna.
Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader,
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer
information se "Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun".
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 20 mars
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till:
Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur
Skannas redovisningen in ska den skickas till kommun@arvidsjaur.se
_Parti

Org.nr

_

Redovisningen avser år

Erhållet partistöd

Adress

Telefon

Sparat partistöd från föregående år

Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Överföring av partistöd
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin:

Underskrift
Ordförande

Kassör

Narnnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

.

Granskningsrapport
Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning.
Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som
bifogas med blanketten.

Granskningsintyg
Intygas av

Narnnförtydligande

Ort

Datum

*) Flärmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet.

