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Regler för kommunalt partistöd i Vaggeryds kommun 
 
Antagna av fullmäktige den 2014-11-24, §108 
 
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 
 
I Vaggeryds kommun ska därutöver följande kompletterande bestämmelser 
gälla. 
 
 
1 § Rätt till partistöd 
 
Det lokala partistödet i Vaggeryds kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket 
kommunallagen. 
 
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för 
vilken en vald ledamot är fastställd av länsstyrelsen enligt 14 kap vallagen 
(SFS 2005:837). 
 
 
2 § Ändamål och syfte med partistödet 
 
Partistödets ändamål och syfte är att ge ett allmänt samhälleligt stöd för att 
förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i 
opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den 
kommunala demokratin. 
 
Lokalt partistöd får endast utbetalas till politiskt parti som utgör en juridisk 
person. Det måste finnas en registrerad lokal partiförening som mottagare. 
 
Överföring av hela eller delar av partistödet till regional- eller riksnivå får 
inte ske om det strider mot syftet med stödet enligt kommunallagen. 
 
 
3 § Grundstöd och mandatstöd 
 
Partistödet består av 
 

- ett grundstöd, som uppgår till 8.500 kronor per parti och år, samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 9.000 kronor per mandat och år. 
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4 § Fördelning av partistöd 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
 
Mandatbundet stöd ges ej för obesatta mandat (när länsstyrelsen inte kan 
fastställa ledamot för mandatet). 
Partistöd utgår under tre månader efter det att representationen upphört.  
Återkrav på grund av obesatta mandat eller upphörd representation tillämpas 
och 
regleras i första hand genom utställd faktura och i andra hand på kommande 
års 
utbetalning av partistöd. 
 
 
5 § 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 2 kap. 9 § 
första stycket kommunallagen. 
 
Har överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Vaggeryds 
kommun ska dessa redovisas samt det ändamål de använts till. 
 
Till redovisningen ska fogas en handling där en utsedd granskare intygar att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
 
 
6 § Årlig utbetalning 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott senast under mars månad efter beslut 
av fullmäktige. 
 
Som underlag för utbetalningen ska mottagaren av partistödet lämna in en 
särskild ansökan (blankett) till kommunstyrelsen. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
äger kommunstyrelsen rätt att återkräva årets partistöd och innehålla stöd 
för nästkommande år in till dess redovisningshandlingen inkommit. 


