Bestämmelser om kommunalt partistöd i
Ale kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 175
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Bestämmelser om kommunalt partistöd i
Ale kommun
Definition av parti
1§
Med parti menas i dessa bestämmelser en ideell förening som bedriver politisk
verksamhet i Ale kommun.

Rätt till partistöd
2§
Parti har rätt till partistöd om det är representerat i kommunfullmäktige vid
ingången av det kalenderhalvår som partistödet avser och uppfyller de
ytterligare krav som framgår av 3-4 §§.
Ett parti är representerat i kommunfullmäktige om det har fått mandat i
fullmäktige och minst ett av partiets mandat är bemannat eller efter förnyad
sammanräkning besätts under mandatperioden.
3§
Ett parti som önskar erhålla partistöd, ska till
kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens registrator inge följande.
1. Ansökan om partistöd med en utfästelse att partiet förbinder sig att
använda partistöd från kommunen i enlighet med bestämmelsen i 6 §.
2. Bestyrkt kopia av partiets stadgar
3. Uppgift om partiets organisationsnummer
4. Uppgift om ett bankkonto eller girokonto tillhörande partiet
5. Redovisning med tillhörande granskningsrapport över erhållna partistöd i
enlighet med 7 och 8 §§.
Ansökan med förklaring får formuleras så att den gäller tills vidare och behöver
i så fall inte inges varje år.
Ändras partiets stadgar, ska partiet inge bestyrkt kopia av de ändrade stadgarna
till kommunstyrelsens registrator senast tre månader efter beslutet om ändring.
Uppfyller ett parti kraven på redovisning först efter den i 7 och 8 §§ föreskrivna
tiden, har partiet ändå rätt till partistöd för det kalenderår redovisning med
granskningsrapport inkom under, men har partiet inte rätt till för sent redovisat
partistöd för tidigare år.
4§
Ansökan med förklaring, uppgifter och redovisning enligt 3 § ska vara
undertecknade av partiets ordförande och kassör alternativt av minst två
firmatecknare utsedda av partiet.
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Partistödets storlek
5§
Partistöd består av ett grundstöd och ett mandatstöd.
Grundstödet utges per parti och utgör för ett kalenderhalvår 40 procent av
prisbasbeloppet för det kalenderåret.
Mandatstödet utges per mandat i kommunfullmäktige och utgör för ett
kalenderhalvår 26,5 procent av prisbasbeloppet för det kalenderåret.
Vid den årliga beräkningen av grundstödets och mandatstödets belopp, ska
beloppen avrundas till närmsta högre krontal.
Från grundstöd och mandatstöd ska göras de tillägg eller avdrag som
bestämmelserna i 10-13 §§ anger.

Användning av partistöd
6§
Partistöd från kommunen får användas endast för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin inom Ale kommun.

Partis redovisningsskyldighet
7§
Parti som har erhållit partistöd från kommunen ska årligen till kommunen lämna
en skriftlig redovisning som visar om från kommunen erhållet partistöd har
använts för det ändamål som 6 § föreskriver eller inte.
En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskningen ska leda till
en skriftlig rapport över granskningen. Rapporten ska inges till kommunen
samtidigt med redovisningen.
Redovisningen med tillhörande granskningsrapport ska avse kalenderår och
inges till kommunstyrelsens registrator senast den 30 juni året efter det
kalenderår redovisningen avser.
8§
Har partistöd inte förbrukats under året, är partiet redovisningsskyldigt för det
icke förbrukade partistödet nästa år. Bestämmelserna i 7 § om redovisning med
granskningsrapport ska därvid tillämpas på allt tidigare partistöd som partiet inte
har redovisat som förbrukat.
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Utbetalning av partistöd
9§
Partistöd utbetalas kalenderhalvårsvis före utgången av januari månad för första
halvåret och före utgången av augusti månad för andra halvåret, om det inte vid
ett särskilt tillfälle finns skäl att senarelägga utbetalningen.
Utbetalning ska ske till det konto tillhörande partiet, vilket partiet har uppgivit i
enlighet med 3 och 4 §§.
Inger parti redovisning med granskningsrapport efter den i 7 och 8 §§
föreskrivna tiden, men har partiet på grund av 3 § sista stycket ändå rätt till stöd
ska sådant för sent redovisat partistöd utbetalas senast i samband med nästa
ordinarie utbetalning.

Förändrad representation
10 §
Är ett parti som i val till kommunfullmäktige har erhållit mandat inte
representerat på alla sina mandat, gäller följande.
Vid beräkningen av mandatstöd ska endast beaktas de mandat som är besatta
eller som vid förnyad sammanräkning besätts under mandatperioden.
Är inte något av ett partis mandat besatta, ska varken grundstöd eller mandatstöd
utges, om inte minst ett mandat efter förnyad sammanräkning besätts under
mandatperioden.
Av 11 § framgår att rätten till tidigare högre partistöd dock kvarstår under en
övergångstid.
11 §
Ett parti som på grund av minskad representation i kommunfullmäktige har rätt
till lägre partistöd än föregående kalenderhalvår, ska erhålla det högre
partistödet under ytterligare ett kalenderhalvår.
Vad som föreskrivits i första stycket gäller oavsett om rätten till lägre partistöd
förorsakas av ett valresultat eller förändrad representation under en
mandatperiod.

Avdrag och återbetalning
12 §
Framgår det av en redovisning eller en granskningsrapport lämnad i enlighet
med 7 §, att ett parti har förbrukat hela eller del av det partistöd som partiet har
erhållit under ett kalenderår eller som kvarstår oförbrukat från tidigare år för
annat ändamål än för det i 6 § angivna ändamålet, ska avdrag göras från
partistöd som utges under senare år med det belopp som inte har använts för
angivet ändamål.
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13 §
Har ett parti genom att lämna felaktiga uppgifter erhållit för mycket i partistöd,
ska det felaktigt erhållna partistödet återbetalas.
Har ett parti rätt till partistöd och är partiet samtidigt återbetalningsskyldigt
enligt första stycket, ska det återbetalningspliktiga beloppet avdras från
partistödet innan partistöd utbetalas.

Kommunstyrelsens redovisning
14 §
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige senast under januari månad
överlämna en redovisning över hur mycket partistöd som har utbetalats till olika
partier under föregående kalenderår med angivande av eventuella tillägg eller
avdrag som har gjorts med stöd av 10-13 §§. Har något parti representerat i
fullmäktige inte rätt till partistöd, ska orsaken till detta anges i redovisningen.
Till kommunstyrelsens redovisning ska fogas partiernas redovisningar, om inte
dessa tidigare har anmälts till kommunfullmäktige.

Övergångsbestämmelser
15 §
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2016, då tidigare beslut
avseende partistöd upphör att gälla.
Bestämmelserna om redovisning i 7 och 8 §§ ska dock inte tillämpas avseende
partistöd som har erhållits före den 1 januari 2016.

