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KF § 109/2014 Dnr 2014/68   

Nya regler i kommunallagen om kommunalt partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ”Regler för 
kommunalt partistöd i Hultsfreds kommun”. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att tidigare beslut om regler för 
partistöd, antagna av kommunfullmäktige § 22/2010-02-22, upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att det numera ska tas årliga beslut om partistöd samt 
även redovisas vad partistödet används till, har kommunkansliet tagit fram 
ett förslag till ”Regler för kommunalt partistöd i Hultsfreds kommun”. 
 
I förslaget står belopp angivet vilket då ska ändras så att partistödet består 
av ett grundstöd och ett mandatstöd som är kopplat till prisbasbelopp så att 
uppräkning kan ske med en viss procent årligen. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 149/2014-05-20 att ärendet om ”Regler för 
kommunalt partistöd i Hultsfreds kommun” får behandlas i samband med 
ärendet om ersättningsbestämmelser och arvoden för förtroendevalda, vilket 
innebär att ärendet behandlas av kommunfullmäktige i september 2014. 
 
Fråga om förtydligande vad gäller § 3 Fördelning av partistöd har ställts till 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varför en tjänsteskrivelse kan 
komma att presenteras till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-22.  
 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har därför ett förtydligande skett 
där det framgår att partistödet består av dels ett grundstöd, dels ett 
mandatbundet stöd. Förslaget till nya regler får då följande lydelse i sin 
helhet: 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Hultsfreds kommun utbetalas till partier som är 
representerade i enligt med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § stycket 
kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatbundet stöd 

Partistödet består av  
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- ett grundstöd, som för 2014 uppgår till 13 795 kronor per parti och år, samt 
- ett mandatbundet stöd som för 2014 uppgår till 6 983 kronor per mandat 
och år. 
 
Årlig uppräkning sker genom korrigering av beloppen med 
konsumentprisindex (KPI) för augusti månad gällande året före bidragsåret. 

3 § Fördelning av mandatbundet stöd 
Vid fördelningen av mandatbundet stöd beaktas endast mandat för vilken 
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 
 
Partistöd utbetalas till och med det verksamhetsår som representationen 
upphört. 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistödet 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 ett granskningsintyg 
bifogas. Redovisningen ska ske senast 6 månader efter räkenskapsåret. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott senast under februari månad efter 
beslut av fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 149/2014, 216/2014 
Kommunstyrelsen § 89/2014 
 
 

 


