SOLLENTUNA
FÖRFATTNINGSSAMLING

Regler
för
kommunalt partistöd i Sollentuna kommun 2019-2022
Antagna av fullmäktige 2018-12-17, § 182

1
Inledning
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Sollentuna kommun ska därutöver nedanstående gälla.
2
Rätt till partistöd
Partistödet i Sollentuna kommun utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 §
kommunallagen.
3

Partistödets storlek

3.1

Grundstöd och mandatbundet stöd

Partistödet består av
-

grundstöd och
mandatbundet stöd

Grundstödet är 120 000 kronor per parti och år.
Det mandatbundna stödet är 30 000 kronor per mandat och år.
3.2

3.2.1

Krav på fastställda ledamöter

Vid mandatperioden början

Vid fördelningen av det mandatbundna stödet beaktas endast mandat för
vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Har ett parti ingen fastställd ledamot utgår varken grundstöd eller
mandatbundet stöd.
3.2.2

Under pågående mandatperiod

Om ny ledamot, efter uppkommen vakans, inte kan fastställas reduceras det
årliga mandatbundna stödet med 1/12 av ett mandatstöd per vakant plats och
månad, från den månad vakansen uppstod. Justeringen görs vid
nästkommande utbetalningstillfälle enligt punkt 6.
Om ett parti, under mandatperioden, inte längre har någon fastställd ledamot
utgår inget grundstöd från och med nästkommande utbetalningstillfälle
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enligt punkt 6. Det mandatbundna stödet reduceras enligt första stycket i
punkt 3.2.2.
4
Redovisning och granskning
Mottagare av partistöd ska årligen, senast den 1 april, till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
under föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 §
första stycket kommunallagen.
Redovisningen ska vara kortfattad och ange hur partistödet har använts
under föregående år.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg, underskrivet av en från
partiets lokala föreningsstyrelse fristående granskare.
5
Årligt beslut i fullmäktige
Beslut om partistöd fattas av kommunfullmäktige i juni årligen.
Kommunfullmäktige ska då ta ställning till om partistöd ska utgå till ett
parti som inte lämnat en redovisning i enlighet med punkt 4.
Partiernas redovisningar ska bifogas ärendet.
6
Period och utbetalning
Partistöd betalas ut i förskott två gånger per år, i januari och juni.
I januari betalas stödet ut för perioden 1 januari till och med 30 juni. I juni
betalas stödet ut för perioden 1 juli till och med 31 december.
7
Giltighetsperiod
Dessa regler gäller från 2019-01-01 till och med 2022-12-31. Fullmäktige
får dock besluta att de ska revideras under pågående giltighetsperiod.
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