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Kommunalt partistöd 

§ 1 Rätt till kommunalt partistöd 
Berättigade till partistöd är partier som:  

• är representerade i Kumla kommunfullmäktige 
• har mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. i 

vallagen (2005:837) 
• är en juridisk person, enligt 4 kap. 29 § i kommunallagen (2017:725).  

§ 2 Grundstöd och mandatstöd  
Partistödet består dels av ett grundstöd och ett mandatstöd.  

Grundstödet uppgår till 0,7316 prisbasbelopp.  

Ett parti är berättigat till grundstödet om minst hälften av ledamöterna eller 
dess ersättare varit representerade vid samtliga av fullmäktiges 
sammanträden under partistödsåret.  

Om ett parti endast har ett mandat berättigas partiet till partistöd om den 
ledamot eller dess ersättare deltagit vid minst hälften av 
kommunfullmäktigesammanträdena.  

Mandatstödet uppgår till 0,4829 prisbasbelopp per mandat som partiet 
erhållit vid val till kommunfullmäktige.  

Ett parti är berättigat till mandatstödet för respektive mandat endast om 
ledamot eller dess ersättare varit representerat vid minst hälften av 
fullmäktiges sammanträden under partistödsåret.  

Bidraget beräknas efter prisbasbeloppet för året före partistödsåret.  

§ 3 Fördelning av partistöd  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.  

§ 4 Redovisning och granskning  
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen (2017:725). Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg.  

Redovisningen ska gälla perioden 1 januari–31 december och inlämnas senast 
sex månader efter räkenskapsårets utgång.  
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§ 5 Årlig utbetalning  
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige.  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra 
stycket i kommunallagen (2017:725) inte lämnats in till kommunstyrelsen sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
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