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Reglemente för kommunalt partistöd
§ 1 Rätt till partistöd
De partier som är representerade i kommunfullmäktige i Motala kommun har rätt till partistöd
enligt dessa bestämmelser. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige har också rätt till partistöd, dock
endast enligt vad som framgår för förlängt partistöd nedan.
Partistöd lämnas bara till parti som är juridisk person och ska uteslutande användas till den
partiverksamhet som bedrivs i Motala kommun.

§ 2 Partistödets storlek
Varje parti erhåller ett grundstöd samt ett stöd per mandat i kommunfullmäktige. Grundstöd
och mandatstöd fastställs av fullmäktige för kommande mandatperiod i november det år då
allmänna val hålls i samband med att fullmäktige beslutar om budget för nästkommande år.
Grundstödet är 50 000 kr för partier med 15 mandat eller färre och 75 000 kr för partier med
fler än 15 mandat.
Mandatstödet är 25 000 kr per mandat.
Beloppen ska anses anpassade efter konsumentprisindex (KPI; totalindex med 1980 som basår) för oktober månad 2014 (bastal). Justering ska ske den 1 januari varje år fr.o.m. 2016 med
den procentuella förändringen av K P I per oktober månad närmast föregående år i förhållande
till bastalet. O m K P I sänks ska beloppen dock behållas oförändrade.

§ 3 Förlängt partistöd
Ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige har rätt till partistöd, dock endast
det kalenderår då representationen upphört.
För att förlängt partistöd ska utgå krävs att partiet varit representerat i fullmäktige under minst
två månader.

§ 4 Redovisning och granskning
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i lagen, dvs. för att stärka de politiska
partiernas ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1
januari - 31 december.
E n av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas redovisningen.
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§ 5 Utbetalning
Kommun fullmäktige ska en gång per år, senast i februari månad, fatta särskilt beslut om
utbetalning av partistöd. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt ovan.
Partistödet betalas under stödåret ut med hela beloppet snarast efter kommunfullmäktiges
beslut.
Rätten till stöd förfaller om inte partiet skriftligen till kommunen anmält eventuell utebliven
betalning före stödårets utgång.
Stödet betalas i första hand ut till partiets lokala partiorganisation. Finns inte sådan kan stödet
betalas ut till partiets regionala partiorganisation. Den organisation som stödet utbetalas till ska
vara en färdigbildad juridisk person med antagna stadgar och vald styrelse.

§ 6 Giltighetstid
Dessa bestämmelser gäller för tiden fr.o.m. den 15 oktober 2014 t.o.m. 2018. Redovisning ska
således avges för partistöd som utbetalats den 15 oktober 2014 eller därefter.

§ 7 Tillämpning
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser ankommer på kommunstyrelsen.
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