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Reglementets förhållande till kommunallagen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen 4 kap. 29–32 §§ om partistöd gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Rätt till partistöd 
§ 1 

Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige och som är 

juridiska personer (kommunallagen 4 kap. 29 §). Vid fördelning av partistöd 

beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 

vallagen. Partistöd utbetalas endast till parti som vid tidpunkten för fullmäktiges 

beslut om utbetalning har vald ledamot fastställd enligt 14 kap. vallagen. 

 

Ändamål 
§ 2 

Partistödet ska användas till att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en 

aktiv medverkan på opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom 

stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verksamhet i Älmhults 

kommun. 

 

Beräkning av partistöd 
§ 3 

Partistödet består årligen av 

• ett grundstöd, 19 200 kronor per parti, 

• ett mandatstöd, 15 200 kronor per mandat i kommunfullmäktige, samt 

• ett utbildningsstöd, 2 700 kronor per mandat i kommunfullmäktige. 

Ytterligare bestämmelser om utbildningsstödet finns i § 5. 

Det totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna 

hundratal kronor. Partistödet ska årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet. 

Basår är 2018. 

 

§ 4 

Obesatta mandat beaktas inte vid fördelningen av partistöd. 

 

Utbildningsstöd 
§ 5  

Utbildningsstöd utgår till partierna i enlighet med § 4–5. Utbildningsstödet avser 

att täcka kostnader för i huvudsak centrala och regionala kurser och konferenser 
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arrangerade av i kommunfullmäktige representerat politiskt parti eller av sådant 

parti i samarbete med studieförbund/bildningsorganisation. 

Kurserna och konferenserna ska behandla frågor som berör kommunens 

verksamhet. Ersättning för deltagande i kurs/konferens utgår till 

fullmäktigeledamöter och ersättare samt till ledamöter och ersättare i nämnder 

och styrelser valda av fullmäktige. 

Utbildningsstödet betalas inte ut till partierna i förskott. Partierna får istället 

ersättning för faktiska kostnader genom att en begäran, godkänd av respektive 

gruppledare, lämnas in till kommunledningsförvaltningen. 

Partierna får disponera utbildningsstödet under innevarande mandatperiod. 

Outnyttjat stöd förs över till kommande år fram till mandatperiodens slut.  

 

Redovisning och granskning 
§ 6 

För att kunna få partistöd ska partiet lämna en skriftlig redovisning och 

granskningsrapport som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål.  

Granskningen av redovisningen är en särskild granskning av ett annat slag än 

revision och utförs av en särskild granskare, vilken utses av partiet. 

 

§ 7 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 

fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen blir 

offentlig när den kommer in till kommunen. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt kommunallagen 4 kap. 31 § 

andra stycket inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år. 

 

Utbetalning 
§ 8 

Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd så 

att stödet kan betalas ut för innevarande år under januari månad.  Fullmäktige 

ska inte fatta sitt beslut före oktober månad året innan.  

Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha ett förslag från kommunstyrelsen 

baserat på uträkning utifrån § 3 och granskad redovisning från respektive parti 

utifrån § 6–7. 

_____ 

 




