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1. Inledning
Kommuner får enligt 2 kap. 9-11 §§ i kommunallagen (1991:900) ge ekonomiskt bidrag och
annat stöd till politiska partier (partistöd). Syftet med partistödet är att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin.
2. Representationskrav
Endast de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Bollebygds kommun har rätt
till kommunalt 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 (2005:837)
Partistöd får också ges till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
3. Bidrag
Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat:
44 % av prisbasbeloppet/parti
15 % av prisbasbeloppet/mandat
Endast mandat för vilket det finns en fastställd ledamot för beaktas vid fördelningen av
partistödet.
4. Utbetalning
Beslut om utbetalning av partistöd fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år.
5. Redovisning och granskning
Partistöd utbetalas bara till ett parti som är en juridisk person.
Partiet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för att
stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse
perioden 1 januari- 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång. Redovisningen ska omfatta både det partistöd som utbetalats under
året och det partiet eventuellt har sparat från tidigare år.
Partierna ska också utse en särskild granskare av partistödet. Den särskilda granskaren ska
utifrån partiets skriftliga redovisning uttala sig i en granskningsrapport om partiets
användning av partistödet överensstämmer med syftet med det kommunala partistödet.
Granskningsrapporten ska bifogas till partiets redovisning.
För att partistöd ska utbetalas ska partierna lämna följande handlingar till
kommunfullmäktige:
a) partiföreningens stadgar
b) årsmötesprotokoll av vilket det framgår vilka som utsett till styrelse, särskild granskare av
partistöd och revisorer samt vem som tecknar föreningens firma
c) kontoutdrag eller liknande för partiföreningens konto
Vid första tillfället under mandatperioden då partistöd ska samtliga uppgifter (a-c) lämnas in.
Partierna ska därefter årligen lämna in årsmötesprotokoll (b) samt en skriftlig redovisning
som visar hur partistödet använts. Till partiets redovisning ska den särskilde granskarens
granskningsrapport bifogas.
Partistöd utbetalas inte till parti som underlåter att lämna in handlingarna.

