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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
 
 

Regler för kommunalt partistöd i Täby kommun 

Antagna av kommunfullmäktige den 21 maj 2018, § 63.

Utöver de i kommunallagen (2017:725) angivna reglerna för partistöd ska följande 
regler gälla i Täby kommun: 

1 § Rätt till partistöd
Partistöd enligt 4 kap 29 § kommunallagen ska utges till partier som är representerade 
i kommunfullmäktige i Täby kommun.

2 § Grundstöd och mandatbundet stöd
Partistöd ska utgå i form av ett grundstöd och ett mandatbundet stöd med belopp som 
fastställs årligen av kommunfullmäktige.

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Om vald ledamot inte kan fastställas, upphör mandatstödet den dag som länsstyrelsen 
meddelar att ingen ledamot kan fastställas. 

Om representationen för ett parti i kommunfullmäktige upphör helt, får partiet behålla 
grundstödet året ut. 

4 § Redovisning och granskning
De partier som får partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
stödet har använts för sitt ändamål under föregående år. 

Redovisningen ska vara inlämnad till kommunstyrelsen senast sex (6) månader efter 
redovisningsårets utgång. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport från en av partiet utsedd 
granskare. 
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Redovisning med granskningsrapport kan göras enligt en av kommunstyrelsen 
upprättad enkel mall. 

5 § Utbetalning av partistöd
Partistöd betalas ut årligen i förskott för ett kalenderår, efter beslut av 
kommunfullmäktige.

Inkommer redovisning och granskningsrapport efter föreskriven tid men
senast den 31 juli, minskas partistödet för nästkommande år med en tredjedel. 
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 31 juli men senast den 31 
augusti, minskas partistödet för nästkommande år med två tredjedelar. Inkommer 
redovisning och granskningsrapport efter den 31 augusti utbetalas inget partistöd 
nästkommande år. 

I de fall ett mandatbundet stöd har upphört under kalenderåret, ska utbetalt stöd för 
tiden efter det att representationen upphört avräknas från nästkommande års 
partistöd. 


