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Dnr KS/2017:128

Partistödsmallen
Bakgrund
Kommunallagen har sedan valperioden 2018-2018 gett kommunfullmäktige
i varje kommun att besluta on partistödet omfattning och former för det.
Sammanfattning
Mjölby kommun antog i kommunfullmäktige § 6/2015-02-10 riktlinjer för
partistöd i Mjölby kommun. Riktlinjerna behöver nu revideras mot
bakgrund av att Sverige har fått en ny kommunallag.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-02-08
Förslag på reviderade riktlinjer för partistöd med bilaga
Nu gällande riktlinjer.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-02-08

KS/2017:128

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för partistöd - revidering
Bakgrund
Kommunallagen har sedan valperioden 2014-2018 gett
kommunfullmäktige i varje kommun att besluta on partistödet
omfattning och former för det.
Sammanfattning
Mjölby kommun antog i kommunfullmäktige § 6/2015-02-10
riktlinjer för partistöd i Mjölby kommun. Riktlinjerna behöver nu
revideras mot bakgrund av att Sverige har fått en ny kommunallag.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-02-08
Förslag på reviderade riktlinjer för partistöd med bilaga
Nu gällande riktlinjer.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för partistöd.
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

Riktlinjer för partistöd
Antagna av kommunfullmäktige x§/2018-xx-xx
I kommunlagen (1991:900) (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Mjölby kommun ska
därutöver följande gälla:
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige.
§ 2 Partistödet omfattning
Varje parti erhåller ett grundstöd, ett partistöd per mandat i
kommunfullmäktige samt ett utbildningsstöd kopplat till
mandatfördelningen. Grundstödet baseras på 23 24 procent av
basbeloppet, den mandatbundna fördelas med 40 procent av
basbeloppet samt ett tillägg för utbildningsstöd med 7 procent av
basbeloppet.
§ 3 Fördelning av partistödet
Vid fördelning av partistödet utgår grundstöd till de partier för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Rätten till partistöd upphör omedelbart om ett parti vars
representation i fullmäktige i sin helhet upphör genom att någon vald
ledamot inte längre kan fastställas enligt första stycket.
För mandatbundet partistöd upphör rätten till ersättning omedelbart
motsvarande de första platser som någon vald ledamot inte längre kan
fastställas enligt första stycket.
§ 4 Redovisning och granskning
Varje parti ska årligen lämna en skriftlig redogörelse, exempelvis
årsredovisning, enligt upprättad mall av erhållet partistöd som visar
hur det använts enligt de ändamål som anges i 2 kap. 9 § KL 4 kap. 31
§ KL senast den 30 april för att kunna utbetalas i januari och augusti.
Redovisningen kan inkomma senast 30 juni men då förskjuts
utbetalningen till tidigast september. Vid redovisning efter 30 juni
uteblir partistödet helt. Redovisningen ska avse perioden 1 januari –31
december.
En
En

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska bifoga en rapport om hur
mottagaren har använt partistödet.
§ 5 Utbetalning av partistöd
Partistödet betalas ut i januari och augusti fördelat med femtio procent
vardera gången under förutsättning att redovisningen har lämnats in
senast 30 april.
Har redovisningen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven
tid utbetalas inget stöd vid kommande tillfälle.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av erhållet lokalt partistöd samt granskningsrapport för
perioden 1 januari – 31 december
Juridisk person *

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Ordförande

Kassör

Telefonnummer

Telefonnummer

* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd
Redovisningen avser år

Erhållet partistöd

Sparat stöd från tidigare år

Totalt använt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, i enlighet med KL 4 kap. 31 §
(Grundstöd, Utbildning, Administration)

Om överföringar till delar av partiorganisationen utanför Mjölby kommun gjorts, beskriv vilka motprestationer som i sådant fall har erhållits

Ort och datum

Firmatecknare

Namnförtydligande

utkast mall för redovisning av partistöd

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

2(2)

Granskningsintyg
Granskningsrapport

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet och att detta har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 § första stycket.
Ort och datum

Telefonnummer

Underskrift utsedd särskild granskare

Namnförtydligande

Redovisningen skickas till:
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Stadshuset
595 80 Mjölby

D:\Privat temp\Politik\MP Mjölby\Majoritetssamverkan\Partistöd\Redovisning av partistöd\utkast mall för redovisning av partistöd.docx

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142 - 851 00

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress

Bankgironummer
791-9848

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

§ 188

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-27

1 (1)

Dnr KS/2017:128

Partistödsmallen
Bakgrund
Kommunallagen föreskriver enligt 2 kap 9-12 § att kommunen får ge
ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Sammanfattning
Varje parti ska lämna en skriftlig redovisning för hur det ekonomiska stödet
har använts och till vilket ändamål. Redovisningen ska visa föregående
kalenderårs aktiviteter och ska vara granskat av en utsedd granskare från
varje parti. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om att godkänna
redovisningen. Kommunallagen medger även att kommunfullmäktige får
besluta om att inte betala ut något partistöd till ett parti som inte lämnat in
föregående års redovisning.
Det har nu kommit in önskemål om att få fram en blankett för att underlätta
redovisning från partierna.
Beslutsunderlag
Förslag till mall för redovisning av partistöd.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen som noteras till
protokollet.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

