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Regler

     

Regler för kommunalt partistöd i Gävle kommun

Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 13 (14KS320 KF)

Beslutade justeringar
Kommunfullmäktige 2017-12-11 § 13 (17KS380)

Utöver vad som fastställs om partistöd i Kommunallagen gäller följande 
bestämmelser.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Gävle kommun utgår till partier som är representerade 
kommunfullmäktige och som är juridiska personer. Partier anses vara 
representerade i fullmäktige om partiet har vald ledamot till fullmäktige 
fastställd i enlighet med 14 kap vallagen (2005:837). 

Rätten till partistöd gäller per kalenderår. Om representationen i 
kommunfullmäktige förändras under innevarande år kvarstår rätten till 
partistöd under hela kalenderåret. 

2 § Partistödets storlek 
Partistöd
Partistödet består av 2 delar. Beräkningar som avser prisbasbelopp beräknas 
på beloppet före det år stödet avser (för 2014: 44 400kr). 

Del 1 är ett fast stöd som är lika stort som prisbasbeloppet.

Del 2 är ett mandatstyrt stöd. Det mandatstyrda beloppet fås fram genom att 
multiplicera antalet ordinarie mandat i fullmäktige med 1,1 prisbasbelopp.

3 § Fördelning av partistöd
 Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin (Kommunallagen 4 kap 29 § 2 kap. 9 § första stycket). 
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Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och vara Gävle 
kommun tillhanda senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En 
av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport ska bifogas den redovisning som lämnas till kommunstyrelsen. 

5 § Utbetalning 
Partistöd betalas ut som ett engångsbelopp efter beslut av kommunfullmäktige 
när blankett med utbetalningsuppgifter är fullständigt ifylld och underskriven 
av behörig partiföreträdare. Har redovisningen och granskningsrapport enligt 
4 kap § andra stycket kommunallagen inte lämnats in inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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