LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING
F 19 / 2014

REGLEMENTE OM KOMMUNALT PARTISTÖD OCH
KANSLIRESURSER
antaget av kommunfullmäktige den 15-16 december 2014
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REGLEMENTE OM KOMMUNALT PARTISTÖD M.M.
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Lidingö stad ska därutöver följande gälla.

Rätt till partistöd
1§
Det lokala partistödet i Lidingö stad utgår till de partier som är representerade i
fullmäktige. Ett parti är representerat när länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin
sammanräkning.
Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet ska utgöras av dels ett fast grundstöd per parti och år, och dels ett
mandatbundet stöd per fullmäktigemandat och år. Fullmäktige fastställer årligen
belopp både för grundstödet och mandatstödet.
Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (1997:157).
Upphörande av partistöd
4§
Om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige upphör partistödet vid
närmast följande årsskifte efter det att representationen har upphört.
Redovisning och granskning
5§
De partier som tar emot partistöd från kommunen ska, senast den 30 juni året
efter det att stödet utbetalats, lämna in en skriftlig redovisning av hur partistödet
har använts.
Partiernas redovisning ska granskas av en av partiet särskilt utsedd granskare.
Skriftlig granskningsrapport ska inlämnas i samband med redovisningen.
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Årlig utbetalning
6§
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet.
Stödet utbetalas i förskott under januari månad.
De partier som inte inom föreskriven tid enligt 5 § lämnat in en redovisning samt
en granskningsrapport erhåller inte partistöd för nästkommande verksamhetsår.
Rätt till stöd i form av kansliresurser
7§
Annan form av stöd till partierna än partistöd får ges i form kansliresurser för
partiernas inre politiska arbete. Fullmäktige beslutar för varje mandatperiod om
storleken på och fördelningen av medel att användas för kansliresurser.
Beloppet för kansliresurser ska uppräknas varje år enligt konsumentprisindex
(KPI) med basmånad oktober.
Fördelning av kansliresurser
8§
Fördelningen av kansliresurser ska ske utifrån partiernas mandat i fullmäktige.
Politisk sekreterare som kansliresurs
9§
Ett parti får genom staden låta anställa en politisk sekreterare på heltid som
kansliresurs efter beslut av fullmäktige. Anställningsvillkoren ska i tillämpliga
delar följa de villkor som generellt sett gäller för anställningar i staden och
fastställs i övrigt av partiet.
Andra kansliresurser än politiska sekreterare
10 §
Ett parti får, med användning av avsatta medel för kansliresurser, genom
staden låta anställa en politisk samordnare på heltid eller deltid som
kansliresurs. Anställningsvillkoren fastställs av partiet, men sociala avgifter
bekostas liksom för politiska sekreterare av staden. Kommunstyrelsen ska vara
anställningsmyndighet.
Sparande av kansliresurser under en mandatperiod
11 §
Ett parti får spara de avsatta medlen för kansliresurser och låta anställa en
politisk samordnare för en kortare tid än en mandatperiod. Medlen för
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kansliresurser måste dock utnyttjas under mandatperioden. Ett sådant
sparande ska anmälas till kommunstyrelsen senast den 30 oktober före det år
då sparandet ska ske. För 2015 ska anmälan ske före 31 januari 2015.
Kansliresurserna får inte utnyttjas i förskott.
Upphörande av kansliresurser
12 §
Om ett parti upphör att vara representerat i fullmäktige ska rätten till
kansliresurser upphöra omedelbart.
_____________
Detta reglemente träder i kraft den 16 december 2014.
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