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Reglemente för partstöd
Kommunfullmäktige beslutade 1 den 17 december om detta reglemente.
Utöver vad som regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29 – 32 §§ gäller följande.
§1
Politiska partier representerade i kommunfullmäktige erhåller partistöd för sin allmänna verksamhet.
Anslaget för partistöd uppgår till 30 % av föregående års prisbasbelopp multiplicerat med antalet
beslutande ledamöter i fullmäktige.
§2
Partistöd kan sökas av parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år
efter det att representationen upphörde. Motivet för detta är att ett parti som går kraftigt
tillbaka i ett val kan drabbas av ekonomiska svårigheter. Det kan t. ex. gälla behovet av att snabbt avveckla
anställd personal och förhyrda lokaler, något som försvåras av reglerna om anställningsskydd och
ingångna hyresavtal.
§3
Av anslaget fördelas 8 % lika över partierna som ett grundstöd. Resten fördelas på antal mandat för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
§4
Kommunfullmäktige fördelar partistöd enbart till partier där det enligt länsstyrelsens sammanräkning
efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot. Det innebär att en stol är ”tom” först när
länsstyrelsen inte har något namn att tillgå även när det behöver göras en ny sammanräkning efter en
avsägelse från en ledamot i fullmäktige. Skulle partier under ett verksamhetsår inte lyckas bemanna
platser i fullmäktige efter länsstyrelsens sammanräkning reduceras mandatstöd likvärdigt inför
kommande års eventuella utbetalning.
Skulle partier inte bemanna någon plats ska även grundstödet dras in.
§5
Partistöd utbetalas till partiets kommunorganisation, som har antagna stadgar, styrelse och revisorer.
Partiföreningen ska ha eget bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Föreningen ska årligen genom
protokollsutdrag anvisa det konto som utbetalningen ska ske till och genom protokollsutdrag visa vem
eller vilka som har rätt att vara föreningens firmatecknare.
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§6
Varje mottagare av partistöd ska årligen för perioden 1 januari – 31 december till fullmäktige inlämna
redovisning av hur allt partistöd använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som
eventuellt sparats från tidigare år. Av redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar till delar av
partiorganisationen utanför kommunen skett samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Redovisningen ska göras på blankett "Redovisning av föregående års lokala partistöd" och ska ges in till
Heby kommun senast den 30 juni varje år.
§7
Varje mottagare av partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska huruvida redovisningen ger
en rättvisande bild hur partistödet har använts. Granskningsrapport ska även innehålla en
redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för
granskningen. Den särskilda granskarens rapport över partistödets användning ska bifogas redovisningen
till fullmäktige.
§8
Partistöd ska inte utges till parti som underlåter att lämna redovisning inom föreskriven tid.
Kommunfullmäktige kan vid undermålig redovisning, efter yttrande från aktuellt parti, besluta att inte
betala ut partistöd.

Deta reglemente träder i kraf den 12 januari 2019.

Olof Nilsson
Kommunfullmäktges ordförande

Emma Burstedt
Kommundirektör
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