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I kommunallagen (1991 :900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 

I Karlsborgs kommun ska därutöver nedanstående regler gälla. 

Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses 
tillsammans. 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Karlsborgs kommun utgår till partier som är repre
senterade i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (KL 2 kap. 9 
§ andra stycket). 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Utgiftsvolymen för det kommunala partistödet ska vara 18 % av pris bas
beloppet l/l året före verksamhetsåret multiplicerat med antalet mandat i 
kommunfullmäktige. 

Grundstödet ska utgå till alla i kommunfullmäktige företrädda partier med 
7 % av prisbasbeloppet l/l året före verksamhetsåret. 

Resterande del av utgiftsvolymen för kommunalt partistöd ska vara mandat
bundet partistöd. 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald leda
mot är fastställd enligt vallagen (14 kap.) (2005:837). 

(Förtydligande: En "tom stol" är när Länsstyrelsen inte har något namn att 
tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en 
ledamot i kommunfullmäktige.) 

Partistöd utgår till senast 31/12 samma år som representationen upphört. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person, d.v.s. registrerad 
lokal partiförening. 
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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 kommunalla
gen, nämligen att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin 
(KL 2 kap. 9 § första stycket). Redovisningen ska avse perioden l januari -
31 december och lämnas in senast 6 månader efter redovisningsperiodens 
utgång. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. 

5 § Ärlig utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i januari månad verksamhetsåret efter beslut av 
fullmäktige i november året innan. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt kommunallagen (KL 2 kap. 
11 § andra stycket) inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Uppfylls inte vad som i övrigt anges i §§ l ,3-5 kan kommunfullmäktige 
besluta att inte betala ut partistöd till berört parti. 
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PARTISTOO AR 2015 

Utgiftsvolym 18 % av pbb 1/1 året före verksamhetsåret x 31 mandat 

Grundstöd 7 % av pbb 1/1 året före verksamhetsåret; 44 400 kr 
Mandatstöd Resterande del av utgiftsvolymen fördelas per mandat 
Kursstöd Upphör 

Parti Mandat Grundstöd/parti Mandatstöd Kursvht 

Socialdemokraterna 12 3108 86279 
Centerpartiet 7 3108 50330 
Moderaterna 4 3108 28760 
Sverigedemokraterna 3 3108 21570 
Folkpartiet 2 3108 14380 
Kristdemokraterna 1 3108 7190 
Miljöpartiet 1 3108 7190 
Vänsterpartiet 1 3108 7190 

Summa 31 24864 222888 O 

Kr 

247752 

3108 

7190 

Totalt, kr 

89387 

53438 

31868 

24678 

17488 

10298 

10298 

10298 

247752 
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