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Regler för kommunalt partistöd i Vindelns kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 12 juni 2018, § 69. Gäller från och med den 
1 januari 2019 och tillsvidare.  
 
I 4 kap. 29-32 § kommunallagen (SFS 2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd.   
 
I Vindelns kommun ska därutöver följande gälla.  

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Vindelns kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av  
- ett grundstöd, som uppgår till om 8 000 kronor per parti och år, samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 000 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige och år.  

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Ingen ersättning utgår därför till parti 
som saknar förtroendevald (tom stol).  

4 § Redovisning och granskning  

Ett parti som fått partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
föregående års parti- och mandatstöd har använts för att stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 
december.   
 
Ett parti som fått partistöd ska utse en granskare. Denne granskar om den 
skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.  
 
Den skriftliga redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas in till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni.  

5 § Årlig utbetalning  

Kommunfullmäktige ska årligen behandla partiernas redovisnings- och 
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granskningsrapporter. Detta sker vid höstens första sammanträde som vanligtvis 
genomförs i september. Vid detta sammanträde tar kommunfullmäktige även 
beslut om utbetalning av nästkomma års partistöd.  
 
Partistöd betalas ut årligen under januari månad om kommunfullmäktige vid 
höstens första sammanträde, beslutar att godkänna redovisning- och 
granskningsrapporten. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § 
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid kan kommunfullmäktige besluta om att inget stöd utbetalas för 
nästkommande året.  
 


