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Reglemente för lokalt partistöd
Fastställt av kommunfullmäktige 2018-10-30 § 112

Fullmäktige beslutar i detta reglemente om komplettering till kommunallagens
bestämmelser om partistöd.
§1
Fullmäktige ska efter valet, besluta om storlek på dels grundstöd till de partier som finns
representerade i kommunfullmäktige, dels storlek på det mandatbundna stödet. Beslutet
gäller under hela mandatperioden och förändras först när ett parti blir helt orepresenterat
i fullmäktige.
§2
Partier som finns representerade i kommunfullmäktige får ett grundstöd som är lika för
alla samt ett mandatbundet stöd som är baserad på antal mandat i kommunfullmäktige
som kommunfullmäktige fastställt (vallagen 2005:837).
§3
Partierna ska enl. KL 4:31 skriftligen till fullmäktige redovisa att partistödet använts på det sätt
som anges i KL 4:29.
Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari - 31 december föregående år, ska vara
inlämnad till kommunens kansli senast 30 april för beslut vid fullmäktiges junisammanträde.
§4
Redovisningen ska lämnas på särskild blankett som kommunen tillhandahåller.
Fullmäktige beslutar att inte betala partistöd för föregående år till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport i enlighet med KL 4:31 samt§ 3 i detta reglemente.
Redovisningen, som omfattar perioden 1 januari - 31 december föregående år, ska vara
inlämnad till kommunens kansli senast 30 april för beslut vid fullmäktiges
junisammanträde.
§5
Partistöd ska inte betalas till ett parti som inte längre finns representerat i fullmäktige.
Partistödet upphör om ett parti blir helt orepresenterat i fullmäktige. Om vald ledamot
under en mandatperiod väljer att lämna det parti den representerar och blir s.k. vilde,
påverkar det inte partiets rätt till mandatbundet stöd under resterande del av
mandatperioden.
§6
Partistödet betalas ut under juli månad efter beslut i fullmäktige enligt bestämmelserna i KL
4:32 samt§3, andra stycket i detta reglemente.

Bilaga
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 30 april
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

Redovisningen avser år

Adress

Erhållet partistöd

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

Namnförtvdligande

Namnförtvdligande

Ort och datum

Ort och datum
--

-

-

-1

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 •J
�as av

Ort

Namnförtydligande
Datum

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

--

