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§ 1 Partistöd
Partistödet till i fullmäktige representerade partier utbetalas årligen med ett grundstöd, vilket innefattar
bidrag till partikonferenser, samt ett mandatstöd.
Partistödet bör årligen räknas upp med motsvarande procentsats som arvodena till de förtroendevalda.
År 2014 är summorna 9 053 kr i grundstöd, samt 6 607 kr per mandat i mandatstöd.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd.

§ 2 Förutsättningar för partistöd
Följande ska vara uppfyllt för att partistöd ska utbetalas i Hjo kommun:
Partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige. Partiet ska ha fastställd ledamot för
sitt/sina mandat enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Att så är fallet kontrolleras årligen per den 31
december. Har partiet det ska partistöd utgå. Avgår ledamot senare under året och inga ersättare finns
att tillgå blir inte partiet återbetalningsskyldigt.
Redovisning av partistöd enligt § 3 första, andra och tredje styckena ska vara uppfylld för att partiet ska
erhålla partistöd.
Partistöd ges endast till parti som är juridisk person.
Uppfylls inte vad som anges i § 2 kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd till berört
parti.

§ 3 Redovisning av partistöd
Mottagare av partistöd ska till kommunfullmäktige årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 2 kap. § 9 första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in 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 redovisningen till
kommunfullmäktige.

§ 4 Utbetalning av partistöd
Partistöd utbetalas en gång om året, efter beslut av kommunfullmäktige.

