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Regler för kommunalt partistöd i Grums kommun 
Enligt kommunallagen 4 kapitlet 29-30 § § har kommunen rätt att ge ekonomiskt 
bidrag (partistöd) till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige   
Utöver de grundläggande bestämmelserna i kommunallagaen gäller följande 
i Grums kommun. 

§ 1 Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Grums kommun utbetalas till partier som är 
representerade i enlighets med vad som föreskrivs 4 kapitlet 29 § andra 
stycket kommunallagen. 

Partistöd betalas ut endast till de partier som har en lokal förening i Grums 
kommun. 

§ 2 Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 

- Ett grundstöd, som uppgår till 11 172 kronor per parti och år och som 
höjs årligen med prisbasbeloppet 

- Ett mandatstöd, som uppgår till 7 617 kronor per mandat och år och 
som höjs årligen med prisbasbeloppet 

§ 3 Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen. 

Partistöd utbetalas under sex månader efter det att representationen upphört. 

§ 4 Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Den för ändamålet framtagna blanketten ska användas vid 
redovisning av partistöd. 

§ 5 Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt4 kapitlet 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast den 30 juni 
utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 

§ 6 Beredning av ärenden i anledning av partistöd 
Kommunfullmäktiges presidium bereder ärenden i anledning av partistöd. 
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