Skriv ut

Ansökan om utbetalning av kommunalt partistöd
År:
Parti:
Organisationsnummer:
Antal mandat:
Partistöd/mandat:

8 000 kronor

Grundstöd:

8 000 kronor

Summa att utbetala:
Plusgiro/bankgiro:

Ort och datum

Partiföreträdares underskrift

Namnförtydligande

Kommunledningsstab
Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00

Spara på min dator

Regler för kommunalt partistöd i Forshaga kommun
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna kom kommunalt partistöd.
I Forshaga kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Forshaga kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
Grundstöd

som uppgår till 8000 kronor per parti och år, samt

Mandatstöd

som uppgår till 8000 kronor per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört.
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. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av
fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom förskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Ansökan
Ansökan om utbetalning av partistöd ska fyllas i på en särskild blankett som finns
tillgänglig på kommunledningskontoret samt på kommunens hemsida. Ansökan
ska undertecknas av en partirepresentant och därefter skickas in till Forshaga
kommun.

Kommunledningsstab
Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

