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Utbetalning av partistöd
Enligt kommunallagens regler angående lokalt partistöd ska fullmäktige,
varje år, besluta om utbetalning av partistöd.
För att kanslienheten ska veta vart respektive partis partistöd ska
utbetalas, behöver samtliga partier, vilka är representerade i fullmäktige,
fylla i nedanstående uppgifter.
Uppgifterna behöver vara kanslienheten till handa senast den 31 januari.

Parti
Organisationsnummer

År
Bankkonto (inklusive clearingnummer) eller BG/PG

Partiföreträdare

Namnförtydligande

Datum

Ort
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Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Bräcke kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Bräcke kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket i kommunallagen.
Partistöd utbetalas till lokala partiorganisationer som har företrädare i
kommunfullmäktige.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
- Ett grundstöd som är 10 procent av det totala belopp som budgeteras för
partistöd. Grundstödet reduceras för partier som har mindre än fyra mandat i
fullmäktige. Det innebär att två - tre mandat ger 0,75 av grundstödet och ett
mandat ger 0,50 av grundstödet.
- Ett mandatstöd som är 90 procent av det totala belopp som budgeteras för
partistöd. Detta belopp delas med antalet ledamöter i fullmäktige för att få fram
hur stort mandatstödet ska vara per mandat.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår återkrävs inte redan
utbetalt stöd för innevarande år. Vid nytt utbetalningstillfälle betalas inget stöd ut.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Rätt till partistöd
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.
Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen
ska vara inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om handlingar
inte inkommer inom förskriven tid återkrävs det stöd som betalats ut i förskott för
innevarande år.
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