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I kommunallagen (2017 :725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 

I Karlsborgs kommun ska därutöver nedanstående regler gälla. 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Karlsborgs kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 §, andra stycket kommunallagen 

Partistöd utbetalas bara till lokala partiorganisationer som är juridiska personer med 
säte i Karlsborgs kommun. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Utgiftsvolymen för det kommunala partistödet ska vara 18 % av prisbasbeloppet 1/1 
året före verksamhetsåret multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Grundstödet ska utgå till alla i kommunfullmäktige företrädda partier med 7 % av 
prisbasbeloppet 1/1 året före verksamhetsåret. 

Resterande del av utgiftsvolymen för kommunalt partistöd ska vara mandatbundet 
partistöd. 

Kommunfullmäktige fastställer nästkommande års totala belopp för kommunalt 
partistöd vid sammanträdet i oktober. 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005 :83 7). 

(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.) 
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4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen senast den 15 mars till kommunfullmäktige 
lämna en skriftlig redovisning ( enl. bilaga) som visar att partistödet föregående år 
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut i april månad efter beslut av fullmäktige i mars månad. 

6 § Tillämpningsregler 
Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa regler. 
Kommunstyrelsen har även möjlighet att besluta om utbetalning av partistöd i de 
fall särskilda omständigheter föreligger. 
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REDOVISNING AV ERHÅLLET PARTISTÖD 

Fullmäktige i Karlsborgs kommun har beslutat att partistöd ges till politiska partier 
som är representerade i fullmäktige. 

En mottagare av partistöd ska årligen senast den 15 mars till kommunfullmäktige 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild 
granskare, t ex revisionsberättelse/intyg, som granskar om redovisningen ger en 
rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Enligt 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. 

Partiets namn: 

Sökt bidrag för år: 

Utbetalas till: Bank:...................... Konto nr: ............................... . 

Bankgiro/postgiro: ............................................................... . 

Beskrivning av hur partistödet har använts under året: 

Denna redovisning, med bifogat granskningsintyg, ska lämnas till fullmäktige i 
Karlsborg senast den 15 mars året efter erhållet partistöd. 
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