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Regler för partistöd i Alingsås kommun 
Antagna av kommunfullmäktige den 28 maj 2014, § 70 

Allmänt 
Kommunens möjligheter att ge partistöd regleras i kommunallagen. Detta dokument beskriver 
tillämpningen av reglerna i Alingsås kommun. 

Partistöd 
Partistödet avser kalenderår. Kommunfullmäktige beslutar senast i december om utbetalning för 
nästa kalenderår. Utbetalning sker i januari.  

Partistödet beräknas enligt följande modell: 

Avstämningstidpunkt  15 oktober föregående år 
Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år  
Grundstöd per parti   1 prisbasbelopp 
Partistöd per mandat   25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr 
Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet 

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd: 
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person

Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid 
avstämningstidpunkten. 

Parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige har rätt till grundstöd i 12 månader, 
räknat från den dag då representationen upphörde. 

Redovisning 
Parti som fått stöd skall utse en särskild granskare. 

Partiet skall för varje kalenderår lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
till det ändamål som anges i kommunallagen. Redovisningen skall följas av en granskningsrapport 
från den särskilda granskaren. Rapporten skall innehålla en redogörelse för om redovisningen ger 
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.  

Redovisningen och granskningsrapporten skall lämnas till kommunfullmäktige senast den 30 juni 
året efter och blir därmed allmänna offentliga handlingar.  

Kommunen gör ingen egen granskning av partiernas redovisningar. 

Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att fullmäktige 
skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret. 
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