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Sid 1 

Kommunalt partistöd i Piteå kommun

I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. §§29-32 finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. I Piteå kommun ska därutöver följande gälla: 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Piteå kommun utgår till partier som är representerade i kommun-

fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket Kommunallagen. 

Detta innebär att partiet har minst ett mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot 

är fastställd enligt 14 kap Vallagen. 

Mottagare av partistöd skall vara en registrerad lokal partiförening, det vill säga en juridisk 

person med säte i Piteå kommun.  

2 § Grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 51 500 kronor per parti och år (2014 års nivå)

- ett mandatstöd, som uppgår till 55 400 kronor per mandat och år (2014 års nivå)

- ett utbildningsstöd enligt bestämmelserna i 4 §

Mandatstöd betalas endast ut för mandat där länsstyrelsen utsett en person till ledamot och 

grundstöd betalas endast ut om minst ett mandat har fyllts av en utsedd person.  

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av grund- och mandatstöd beaktas endast mandat för vilket en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap Vallagen (2005:837). Vid fördelning av utbildningsstöd beaktas endast 

mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap Vallagen (2005:837) samt ersättare 

som utsetts enligt 14 kap Vallagen.  

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistöd utbetalas för det 

aktuella verksamhetsåret. 

4 § Utbildningsstöd 

Utbildningsstöd utgår med maximalt 2 900 kronor (2014 års nivå) per ledamot och ersättare 

som deltar i utbildning. Utbildningsstöd beräknas per mandatperiod. Varje politiskt parti avgör 

själv när under mandatperioden stödet ska användas, utbildningsstödet för en mandatperiod får 

användas vid ett eller flera utbildningstillfällen under mandatperioden. 

Utbildningsstödet omfattar även ett heldagsarvode per mandatperiod per ledamot och ersättare. 

Arvodet får fördelas på två tillfällen (två halvdagar). 



Sid 2 

5 § Uppräkning av partistöd 

Partistödet räknas från och med 2015 upp på samma sätt som ersättningen till kommunens 

förtroendevalda, d.v.s. årligen med hänsyn till löneavtal för kommunens anställda. Belopp för 

grund- och mandatstöd avrundas till närmast 100-tal kronor. Belopp för utbildningsstöd 

avrundas till närmast 10-tal kronor. 

6 § 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, d.v.s. för att 

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild 

granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt 

partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Syftet är att göra underlag och 

beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Utöver redovisning enligt första stycket ska redovisning för utbildningsstöd även omfatta 

kostnad för utbildning samt förteckning över deltagare. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt verksamhetsår. 

Som stöd till redovisningen tillhandahåller kommunledningsförvaltningen en 

redovisningsblankett för grund- och mandatstöd, bilaga 1 samt en för utbildningsstöd, bilaga 2. 

7 § Utbetalning av partistöd 

Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under mars månad efter 

beslut av kommunfullmäktige.  

Partistöd i form av utbildningsstöd utbetalas årligen efter beslut av kommunfullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 

föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 

innevarande år (utbildningsstöd). 

Antagen KF 2014-11-17, § 177 

Reviderad KF 2016-06-22, § 143 

Reviderad KF 2018-03-26, § 55

Redaktionell ändring KLF 2022-09-19 



1 (3)

Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd 

Blanketten används frivilligt som stöd för redovisning. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till

kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun, senast den 1 juli närmast följande år.

Parti Organisationsnummer 

Telefon Adress 

Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

Redovisningen avser år 

Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01) 

Redovisa hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala

demokratin 

År Belopp 

Erhållet partistöd 

Sparat partistöd från föregående år 

Åtgärd/förbrukning Belopp 

Återstår av erhållna medel att föra över till nästa år 



2 (3)

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka 

motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin



Datum Datum 

Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Granskningsintyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Piteå kommun”.

Intygas av Namnförtydligande 

Datum Ort 

Bilagor 

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (Verksamhetsberättelse, redovisning, protokoll från styrelsemöte etc.) 

3 (3)

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå
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Blankett för ansökan av kommunalt utbildningsstöd

Blanketten används frivilligt som stöd för redovisning. 
Utbildningsstöd utgår med maximalt 2 900 kronor (2014 års nivå) per ledamot och ersättare som deltar 
i utbildning. Utbildningsstöd beräknas per mandatperiod och men ansöks årligen.
Parti Organisationsnummer 

Telefon Adress 

Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

Ansökan avser år

Tidigare utbetalt utbildningsstöd under mandatperioden

Redovisning av kostnader för anordnade utbildningar. 

Belopp 

Summa

Deltagare

Deltagare Belopp

Deltagare Belopp

Beskrivning:

Utbildningstillfälle:

Beskrivning:

Utbildningstillfälle:

Beskrivning:

Utbildningstillfälle:

Datum

Datum

Datum



Datum Datum 

Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Bilagor 

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (utbildningsplan, redovisning etc.) 

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt

2 (2)

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå
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