Reglemente för partistöd i Nordmalings kommun
Antagen av fullmäktige den 2014-06-23 § 69, reviderad 2018-10-22
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
I Nordmalings kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Nordmalings kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Det lokala partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till om 5000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 8 800 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört.
4 § Partistödets ändamål
Det lokala partistödet är ett ekonomiskt bidrag och fungerar som stöd till politiska partier för
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin och ska avsättas för det lokala
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna Stödet får därför inte användas för att
finansiera partierna på regional eller central nivå.
4 § Redovisning och granskning
Partierna ska årligen, dock senast 30 juni, skriftligen redovisa hur partiet har använt förgående
års partistöd. Redovisningen ska lämnas in till kommunstyrelsens. Till redovisningen ska
bifogas ett granskningsintyg. Partierna utser själva den som ska granska redovisningen.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut i förskott årsvis efter att kommunfullmäktige godkänt redovisningen och
granskningsrapporten. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas
inget stöd för nästkommande år.

6 § Valår
Utbetalning av partistöd görs vid valår efter att de nya mandaten i fullmäktige är fastställda.
För partier som inte tilldelats partistöd föregående mandatperiod finns inget krav på
redovisning enligt reglementets 4 §.

