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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 

Redovisning och granskning av utbetalda lokala partistöd inom 
Sala kommun för 2014 

Nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen gäller fr o m 
den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas from mandatperioden 
2014 - 2018 och innebär följande. 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala 
demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om 
partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd 
får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en 
juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad 
Lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är 
representerat i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att 
de partier som får stöd ska redovisa att det lokala partistödet 
använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår 
och vara inlämnad senast den 30 juni året efter det att stödet 
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom 
granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska 
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av 
partistöd. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till 
parti som inte i tid lämnar in redovisning respektive 
granskningsrapport. 

Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 81 fastställt regler för 
kommunalt partistöd i Sala kommun. Av beslutet framgår bland 
annat att partistödet utbetalas årligen i förskott under januari 
månad efter beslut av kommunfullmäktige. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Redovisning och granskning av för 2014 utbetalda partistöd inom 
Sala kommun har inkommit från de politiska partierna enligt 
bifogade inkomna skrivelser. 

I enlighet med 2 kap. 12 § kommunallagen ska beslut om att 
betala ut partistöd fattas av fullmäktige en gång per år. 

Med hänvisning till kommunallagen 2 kap. 12 § respektive 
inkomna redovisningar och granskningar från de politiska 
partierna inom Sala kommun föreslås kommunstyrelsen 

att besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna inkomna 
redovisningar och granskningsrapporter samt 

att besluta att utbetala 2016 års lokala partistöd till de politiska 
partierna inom Sala kommun under januari 2016. 
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