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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben 
Gäller från: 1 januari 2020 
Antagen: KF § 181/2019 

Regler för kommunalt partistöd och 
utbildningsstöd  
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. I Alvesta kommun ska därutöver följande gälla. Utöver det kommunala partistödet 
har partierna i Alvesta kommun även rätt till ett utbildningsstöd i enlighet med dessa 
bestämmelser.   

1 kap.         Partistöd 

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

2 § Grundstöd och mandatstöd  
Partistödet består av 

• ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti, samt 
• ett mandatstöd, som uppgår till 10 000 kronor per mandat. 

3 §  Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas för det 
verksamhetsåret, oavsett när under året partiet har upphört att vara representerat.  

4 §  Redovisning och granskning av partistöd 
De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Redovisningen ska presenteras på den redovisningsblankett som tillhandahålls av Alvesta 
kommun. Blanketten syftar till att skapa en enhetlighet i hur partierna väljer att redovisa 
användningen av partistödet.  
 
Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna utser själva 
sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en rättvis bild av hur 
partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person som lämnar in redovisningen.  
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5 §  Årlig utbetalning av partistöd 
Kommunfullmäktige beslutar en gång om året, efter juni månads utgång, om partiernas 
redovisningar av föregående års partistöd ska godkännas eller inte. Efter att 
kommunfullmäktige har beslutat att godkänna ett partis redovisning kan partistödet betalas ut 
enligt dessa regler.   Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § tredje stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunen innan juni månads utgång utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 

2 kap.   Utbildningsstöd 

6 §  Rätt till utbildningsstöd 
Utbildningsstödet i Alvesta kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med 
vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

7 §  Utbildningsstöd 
Utbildningsstödet består av 

• ett utbildningsstöd, som uppgår till 5 000 kronor per mandat.  

7 §  Utbetalning av utbildningsstöd 
För att erhålla utbildningsstöd ska den person som vill ha utbildningsstöd lämna in en ifylld 
utbetalningsblankett (som tillhandahålls av kommunen) samt kopia på kvitto för kostnaden 
för utbildningen. Respektive gruppledare ska ha godkänt användningen av utbildningsstödet 
för att det ska kunna betalas ut. Utbildningsstödet betalas ut löpande efter det att kommunen 
har mottagit en godkänd ansökan om utbildningsstöd.  
 
Ansökan om utbildningsstöd ska ha inkommit senast den 31 december för innevarande år.  
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