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Förvaltarskap1 

-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

 

Uppföljning 

Hur:  - Kontroll mot redovisning, granskningar m.m. 

 

 

När:   - Uppföljning vartannat år, med start 2017 

 

 

  

                                                
1
 Förvaltarskapet innebär ansvar för att  

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 

-  
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Regler för det kommunala partistödet 

 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § i kommunallagen. 

 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat 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). 

Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört. 

 

Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår. 

Undantaget de partier som utökar sina mandat. 

 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd årligen ska 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 fogas ett granskningsintyg. 

 

5 § Årlig utbetalning 

Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet 

under vardera januari och juli månader. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 

utbetalas inget stöd för nästkommande period. 

_____________________ 

 


