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Eskilstuna kommun

§ 1 Om partistöd
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet
regleras i 4 kapitlet 29-32 §§.
Utifrån bestämmelserna i kommunallagen beslutar kommunfullmäktige
om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

§ 2 Partistödets syfte
Partistödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin. Det ska användas för politisk verksamhet
med anknytning till Eskilstuna kommun. Partistödet ska användas till
ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt
inflytande och valdeltagande i kommunen.

§ 3 Rätt till partistöd
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun och som är juridiska
personer. Ett parti är representerat i kommunfullmäktige om det har
fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kapitlet vallagen.
Partistöd ges också till parti som har upphört att vara representerat i
kommunfullmäktige under ett år efter det att representationen
upphörde, enligt bestämmelserna i § 4.

§ 4 Partistödets omfattning
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistödets
fördelning. Partistödet ges som grundstöd och mandatbundet stöd.
Båda stödformerna beräknas på föregående års prisbasbelopp.
Grundstöd
Grundstödet uppgår till tre prisbasbelopp och ges till varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige.
Grundstödet ges också till parti som upphört att vara representerat i
kommunfullmäktige i tolv månader efter det att representationen
upphörde. Detta gäller under förutsättning att partiet varit
representerat i kommunfullmäktige under de sex månader som närmast
följer efter mandatperiodens början.
Mandatbundet stöd
Det mandatbundna stödet uppgår till 1,2 prisbasbelopp per
partimandat i kommunfullmäktige.
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Det mandatbundna stödet betalas endast ut för mandat för vilket en
vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen.
Om en ledamot byter parti eller blir partilös, tillfaller det
mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för vilket
ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige.

§ 5 Redovisning av partistödet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen
till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4
kapitlet 29 § första stycket kommunallagen samt partistödets syfte
enligt detta dokument. Det ska särskilt framgå av redovisningen i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och
ges in till kommunfullmäktige (kommunstyrelsens kansli) senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång.
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som har använts, både det
som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år1.
Redovisningen ska lämnas på en särskild blankett som utfärdas av
kommunledningskontoret. Till redovisningen biläggs protokoll som
visar vem som tecknar föreningens firma.

§ 6 Granskning av partistödet
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas
redovisningen och lämnas på en särskild blankett som utfärdas av
kommunledningskontoret. Till granskningsrapporten biläggs beslut
som visar vem som utsetts till särskild granskare av partistödet.

§ 7 Beslut om utbetalning av partistöd
Kommunfullmäktige beslutar vid två tillfällen per år om utbetalning av
partistöd. Beslut om partistöd för första halvåret fattas i december
månad och beslut om partistöd för andra halvåret fattas i juni månad.
Partistödet betalas därefter ut två gånger per år, i januari respektive juli
månad.
Detta gäller med undantag för partistöd för de år då ordinarie val till
kommunfullmäktige äger rum. Beslut om partistöd ordinarie valår
fattas i december för första halvåret, i juni för perioden 1 juli-14
1

Avser partistöd som mottagits från och med den 1 januari 2015.
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oktober, samt i oktober för perioden 15 oktober-31 december.
Partistödet betalas därefter ut tre gånger per år, i januari, juli respektive
november månad.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti
som inte lämnar in redovisning eller granskningsrapport enligt 4
kapitlet 31 § kommunallagen.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti
som inte lämnar granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 §
kommunallagen.

§ 9 Administrativa rutiner
Kommunledningskontoret (kommunstyrelsens kansli) fastställer per
den 1 maj och den 1 november varje år, samt per den 15 oktober under
valår, vilka kommunfullmäktigemandat som är tillsatta. Vid behov ska
kontroll ske hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Kommunledningskontoret kontrollerar att respektive parti lämnat in
redovisning och granskningsrapport i tid.
Kommunledningskontoret skriver därefter fram förslag till utbetalning
av partistöd för beslut i kommunfullmäktige.
Respektive mottagare av partistöd ansvarar för att lämna uppgift till
kommunledningskontoret om organisationsnummer,
bankgiro/plusgiro och andra uppgifter som kommunledningskontoret
efterfrågar för utbetalningen av partistödet.

§ 10 Tolkning och tillämpning av reglerna om
partistöd
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.
Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då
denna rätt enligt lag är förbehållen kommunfullmäktige.
_____
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