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§ 316
Ändring av regler för det kommunala partistödet.
KS 2014-405

KS KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Årligen räkna upp partistödet enligt konsumentprisindex (KPIX) med utgångspunkt från
2014 års partistöd.
2 Därmed anta nytt förslag på regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2014-10-22
Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar gällande partistöd i kommunallagen ska nu fullmäktige en
gång om året ta beslut om partistöd ska utbetalas till partierna. Detta beslut ska tas efter att
samtliga partier lämnat in en skriftlig redovisning av vad pengarna använts till samt en
granskning av denna redovisning. För att slippa hantera storleken på partistödet årligen
föreslås att följande tillägg görs i § 2 Grundstöd och mandatstöd enligt följande:
Stödet regleras årligen av konsumentprisindex (KPIX) med utgångspunkt från 2014.
Ekonomi
Partistödet består av två delar. Ett grundstöd om 35 000 kr per parti och år som föreslås
räknas upp med konsumentprisindex (KPIX) med utgång punkt från 2014 samt ett
mandatstöd om 37 900 kr per mandat och år som föreslås räknas upp med
konsumentprisindex (KPIX) med utgång punkt från 2014.
Konsekvenserna av denna årliga uppräkning är att stödet alltid är i fas med hur övriga
kostnader i samhället.
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Forts. § 316
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-10-29 och anslaget 2014-10-30.
Utdragsbestyrkande
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FALKENBERGS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

Grönt = Tillägg i reglerna

Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-24, § 110
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Falkenbergs kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. § 9 andra stycket
kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
-

Ett grundstöd om 35 000 kr per parti och år, samt
Ett mandatstöd om 37 900 kr per mandat och år.

Stödet regleras årligen av konsumentprisindex (KPIX) medutgångspunkt från
2014.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837)
Partistöd utgår under högst 12 månader efter det att representationen upphört.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas årligen ut i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11
§ andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
6 § Årligt beslut
Beslut om partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst 1 gång per år.
_____________________
Kommunfullmäktige har 2014-06-24 § 110 fastställt partistödet (KS 2014-177)
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar: 2014-XX-XX § X (KS 2014-405
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