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Regler för partistöd i Vimmerby kommun
I kommunallagen (1991:990) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Vimmerby kommun ska därutöver följande gälla från och med 2015-04-01.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vimmerby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Rambelopp för partistöd är 20 % av prisbasbelopp gånger antal ledamöter i fullmäktige.
För 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kr, vilket innebär att rambeloppet för 2015 är 436 100 kr.
Partistödet består av:
Ett grundstöd som uppgår till 10 % av rambeloppet delat med antal partier i fullmäktige.
För 2015 innebär det att grundstödet är 10 % av 436 100 kr delat med 8 = 5 451 kr / parti.
Ett mandatstöd som uppgår till 90 % av rambeloppet delat med antal mandat. För 2015 innebär det att mandatstödet är 90 % av 436 100 kr delat med 49 mandat = 8 010 kr / mandat.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelning av mandatstöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen.
Partistöd ska ges till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

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 kommunallagen, nämligen att
stärka sin ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och ska ges in senast 6 månader
efter redovisningsperiodens utgång.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas
redovisningen.
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Redovisningen och rapporterna lämnas till ekonomiavdelningen som handlägger frågor om
partistöd.
Ekonomiavdelningen överlämnar redovisningen och granskarnas rapporter till fullmäktige
som information vid fullmäktiges sammanträde i september varje år.

5 § Årlig utbetalning

Korrigering sker av beloppen utifrån prisbasbeloppet som fastställs av regeringen för varje år.
Årlig beräkning av partistödet görs av ekonomiavdelningen.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut i fullmäktige i januari.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats till ekonomiavdelningen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande
år.

6 § Sammanträdeslokaler

Sammanträdeslokaler upplåts utan kostnad för partigruppsmöten.
All annan uthyrning och service debiteras enligt gällande taxa.

7 § Tolkning av regler

Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.

