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Regler för kommunalt partistöd
1§
Partistöd regleras i 2 kap. 9-12 § kommunallagen (1991:900). För partistöd gäller i
Nässjö kommun vad som står i kommunallagen och i dessa regler.
Ändamålet med stödet
2§
Ändamålet med stödet är att genom ekonomiskt bidrag till politiska partier stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Omfattning och formerna för stödet
3§
Kommunens budget för stödet ska sammantaget uppgå till 35 basbelopp per år.
Basbeloppet året före budgetåret används för beräkningarna. Stödet ska bestå av ett
grundstöd och ett mandatbundet stöd. Grundstöd ska utbetalas med ett basbelopp till
de i kommunfullmäktige representerade partierna. Resten fördelas bland partierna efter
antalet mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen. Ersättning för
politisk internutbildning och partigruppsmöten ingår i det mandatbundna stödet.
4§
Partistöd ges till de politiska partier (endast juridiska personer) som är representerade i
fullmäktige. Ett parti är representerat i fullmäktige om det har fått mandat i fullmäktige
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 andra
stycket. Samma sak gäller för del av ett partis mandatbundna stöd för det fall partiet

fortfarande enligt andra stycket är representerat i fullmäktige men där en eller flera av
mandaten inte kan längre kan fastsällas.
Skriftlig redovisning och granskning
5§
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i § 2 i detta dokument (KL 2:9 1 st.).
En 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.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och lämnas till fullmäktige
senast den 31 mars året efter redovisningsperiodens utgång.
Beslut om partistöd
6§
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Utbetalning av partistöd sker under januari det år stödet gäller.
Parti som inte lämnat in sin redovisning och/eller granskningsrapport till kommunen
senast den 31 mars får inget partistöd och ska därmed betala tillbaka partistödet som
utbetalats samma år.
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