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Beredning 
Bilaga KS 2014/107 fl, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning. 
Ledningsutskottets beslut 2014-04-22, § 113 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta förslagtill regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107 fl. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, bilaga KS 2014/107 /l. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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20 (25) 



Bilaga KS 2014/107/1 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i sala kommun 

SALA ~9MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 1 4 
orarlenr:.;r 1 
Dpb: ' 

l kommunallagen {1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 
l Sala kommun ska därutöver följande gälla. 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i sala kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap.9 §andra stycket kommunallagen. 

2 § Partistöd 
Partistödet består av ett mandatstöd enligt mandat i kommunfullmäktige enligt 
nedan. 
Partistödet utgör 26% av riksdagsmannarvodet, för närvarande 15 548 kronor . 
1:a mandatet ger 2 partistöd/riksdagsmannarvode/15 548 kronor,dvs 31098 kronor 
2:a mandatet ger 1,5 partistöd/riksdagsmannarvode/15 548 kronor,dvs 23332 kronor 
3:e mandatet ger 1 partistöd/riksdagsmannarvode/15 548 kronor,dvs 15 548 kronor 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att parti
stödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap.9 § första stycket kommunallagen. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

5 § Årlig utbeta Ini ng 
Partistöd utbetalas årligen 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. 


