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Reglemente om partistöd
Fullmäktige föreskriver följande.
Grunder och ändamål
§ 1 Vellinge kommun utger partistöd för partier representerade i kommunfullmäktige
enligt grunderna i kommunallagens bestämmelser.
§ 2 Partistödet lämnas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala
demokratin.
§ 3 Utgångspunkten för partistödet är årsvisa beräkningar med respektive partis
representation och antal mandat i kommunfullmäktige som underlag. Obesatta mandat
enligt 14 kap. Vallagen beaktas ej och stöd till partier vars representation i
kommunfullmäktige upphört utgår inte.
Former och utbetalning
§ 4 Partistödet består dels av ett grundstöd, dels av ett mandatbundet stöd. Det totala
partistödet uppgår varje år till 10,2 prisbasbelopp året innan, där grundstödet utgörs
av 15 % och det mandatsburna stödet utgörs av 85 % härav.
§ 5 Varje partis grundstöd utgörs av kvoten mellan 15 % av 10,2 prisbasbelopp och
antalet partier i kommunfullmäktige.
15 % av 10,2 prisbasbelopp
Grundstöd per parti=

Antalet partier i kommunfullmäktige

§ 6 Respektive partis mandatburna stöd utgörs av kvoten mellan 85 % av 10,2
prisbasbelopp och det totala antalet mandat i kommunfullmäktige, för varje mandat
partiet innehar.
85 % av 10,2 prisbasbelopp
Mandatbundet stöd per mandat=

Totalt antal mandat i kommunfullmäktige

§ 7 Utbetalning av partistöd sker två gånger per kalenderår, det första tillfället innan
den 30 juni och det andra tillfället innan den 31 december. Under valår betalas hela
partistödet ut vid det första utbetalningstillfället, innan den 30 juni.
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§ 8 Partistöd utges enbart till partier som är juridiska personer.
Redovisning och granskning
§ 9 Respektive parti som under föregående kalenderår har uppburit partistöd ska till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redogörelse om hur partistödet använts.
Redovisningen ska visa hur partistödet använts för sitt avsedda ändamål
§ 10 En av respektive part, vilket är mottagare av partistöd, utsedd särskild granskare
ska granska om redovisningen enligt § 9 ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts och häröver upprätta en rapport.
§ 11 Redogörelsen enligt § 9 ska tillsammans med granskarens rapport enligt § 10 ges
in till kommunfullmäktige senast den 30 juni kalenderåret efter att partistödet
utbetalats.
Fullmäktiges ställning
§ 12 Kommunfullmäktige ska årligen göra en avstämning av antalet mandat och partier
enligt § 3, och fatta beslut om utbetalning för nästkommande kalenderår. Beslutet ska
efter avstämningen fattas senast på kommunfullmäktiges ordinarie oktober/novembersammanträde.
§ 13 Partistöd ska inte utbetalas till parti som underlåtit att fullgöra sina skyldigheter
enligt §§ 9-11.
Tolkning och tillämpning
§ 14 Redogörelsen och rapporten enligt §§ 9-11 ska göras enligt särskilda anvisningar.
§ 15 Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av
kommunstyrelsen.

Detta reglemente gäller från och med den 15 oktober 2014.
Reglementet antogs av Vellinge kommunfullmäktige, 2014-06-25 § 111,
dnr Ks 2014/351.

