
 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Regel för kommunalt partistöd

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:713
HandlingsId: 2022:3817
Datum: 2022-09-20



 

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Regel för kommunalt partistöd
Gäller för: Tierps kommun
Gäller  fr o m: 2022-10-01
Gäller t o m: 2026-09-30
Fastställd av: Kommunfullmäktige § 85/2022
Fastställd: 2022-09-20
Diarienummer: KS 2022:713

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Kristina Sennblad, enhetschef, 

Ledningsstöd
Handläggare: Kristina Sennblad, enhetschef, 

Ledningsstöd
Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 158/2019

Kommunfullmäktige § 75/2014
Upphäver: Tidigare versioner

 
Tierps kommun
Dnr: KS/2022:713
HandlingsId: 2022:3817
Datum: 2022-09-20



3 

Innehållsförteckning 

Kommunalt partistöd i Tierps kommun ......................................................................4 

Rätt till partistöd ......................................................................................................4 

Grundstöd och mandatstöd ......................................................................................4 

Fördelning av partistöd ...........................................................................................4 

Redovisning och granskning ...................................................................................4 

Årlig utbetalning .....................................................................................................5 

 
  

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:713
HandlingsId: 2022:3817
Datum: 2022-09-20



4 

Kommunalt partistöd i Tierps kommun 
Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin i Tierps kommun. I kommunallag (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps 
kommun.  

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

Grundstöd och mandatstöd  
2 §  
Partistödet består av  
-  Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
-  Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Avser fastställt prisbasbelopp året innan utbetalning.  

Fördelning av partistöd  
3 §  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet efter den månad som 
länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas.  
 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige under mandatperioden 
utgår grundstödet endast för innevarande månad. 

Redovisning och granskning  
4 §  
En 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. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg. 
 
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till 
delar av partiorganisationen utanför Tierps kommun samt vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits. 
 
Redovisningen, med tillhörande granskningsintyg, ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in senast 30 juni året efter det år redovisningen avser. 
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Årlig utbetalning  
5 §  
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
6 § 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet 
med vad som anges i 3 §.
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