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Dokumentnamn Reglemente för partistöd 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Tillämpningsområde 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för politiska partier som är representerade i fullmäktige 

genom att de har fått mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. 

vallagen (2005:837). 

Reglementet syftar till att fastställa formerna och nivåerna för de partistöd som betalas 

från kommunen. 

 

§ 2 

Gnesta kommun lämnar partistöd i form av grundstöd, mandatstöd och 

utbildnings/utvecklingsstöd till politiska partier som den 1 januari utbetalningsåret är 

representerade enligt § 1 med minst en (1) ledamot i fullmäktige. 

Partistödet betalas ut för innevarande år senast den sista april, efter skriftlig ansökan 

från partiet som ska ha inkommit senast den sista februari. Partiet ska uppfylla 

villkoren enligt detta reglemente för att utbetalning ska ske. 

 

§ 3 

Fullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om utbetalning av 

partistöd. Underlaget för beslutet ska vara partiernas ansökning om utbetalning. 

 

§ 4 

Varje parti ska, i enlighet med 4 kap 31 § kommunallagen (2017:725) (KL), per 

kalenderår inlämna skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har 

använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisningen ska lämnas senast den 30 juni varje år tillsammans med en 

granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 2 st. KL 

 

§ 5 

Partistödsmottagrana ska var och en utse en särskild granskare av partiets redovisning 

av partistöd. Granskarens uppgift är att kontrollera om redovisningen ger en 

rättvisande bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska redogöra för sina 

iakttagelser i en rapport som lämnas till fullmäktige tillsammans med redovisningen 

och därmed blir offentlig. 
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Dokumentnamn Reglemente för partistöd 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

§ 6 

Parti som inte lämnar in redovisning i enlighet med § 4 förlorar rätten till partistöd för 

året närmast efter det år då redovisningen skulle ha skett. 

Redovisning i enlighet med § 4 behöver inte lämnas första gången ett parti ansöker om 

partistöd enligt detta reglemente. 

 

§ 7 

Grundstöd betalas ut med 0,35 prisbasbelopp (pbb) per parti och år. 

Mandatstöd betalas ut med 0,1 pbb per mandat och år. 

Utbildnings/utvecklingsstöd betalas ut med 0,1 pbb per mandat och år. 

 

§ 8 

Ett parti anses representerat enligt § 1 om det har minst en ledamot fastställd för ett av 

sina mandat. Om ett partis samtliga ledamöter har avgått under valperioden och 

länsstyrelsen inte kan utse någon ny ledamot på grund av att ytterligare kandidater 

saknas, förblir partiets mandat obesatta. Representationen har därmed upphört och 

partistöd ska inte längre utges. 

 

§ 9 

För att vara berättigad till partistöd måste partiet vara en juridisk person. 

 

§ 10 

Frågan om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs i första hand av 

ekonomichef och kanslichef. Om dessa inte når samförstånd med det parti frågan 

gäller ska samråd ske med arvodesberedningen varpå beslut lämnas till partiet. 

Arvodesberedningen kan hänskjuta frågan till kommunstyrelsen. Svårtolkade fall 

hänskjuts alltid till kommunstyrelsen.  

Parti som är eller anser sig vara berättigad till partistöd och inte är nöjda med 

arvodesberedningens beslut äger rätt att begära tolkning i kommunstyrelsen. 


