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1 Riktlinjer för kommunalt partistöd mandatperiod 
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Skövde 
kommun ska därutöver följande gälla.

Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som 
föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av

 Grundstödet per år är ett (1,0) månadsarvode för riksdagsmannaledamot för varje parti i 
kommunfullmäktige.

 Mandatstödet per mandat och år är ett halvt (0,5) månadsarvode för riksdagsmannaledamot för varje 
parti i kommunfullmäktige.

3 Gruppledararvode
Med gruppledare avses den av respektive parti utsedd förtroendevald inom sin fullmäktigegrupp, som meddelats 
kommunfullmäktige som gruppledare. Gruppledaren representerar alla förtroendevalda i partiet som har uppdrag 
inom Skövde kommun. Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan Skövde kommun och 
respektive parti.

Den lokala partiorganisationen kan välja att minska sitt partis utbetalning av partistöd genom att en del av stödet 
utbetalas som månatligt arvode till gruppledare under mandatperioden. Om partiorganisationen vill arvodera 
gruppledare så avgör den lokala partiorganisationen hur stor del (anges i % av riksdagsmannaarvodet) av 
partistödet som ska utbetalas som gruppledararvode per månad. 

Gruppledararvodets storlek fastställs av varje lokal partiorganisation inför kommande mandatperiod och 
meddelas enheten demokratistöd (kommunstyrelsen@skovde.se) senast 15 november det år en ny mandatperiod 
startar (valår) och gruppledararvodets storlek (% av riksdagsmannaarvodet) gäller kommande fyra kalenderår 
med start den 1 januari året efter valår.

Den lokala partiorganisationen meddelar enheten demokratistöd (kommunstyrelsen@skovde.se) om 
gruppledaren byts eller om den lokala partiorganisationen önskar ändra gruppledararvodet.

4 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap. vallagen (2005:837). Om ett mandat inte kan besättas upphör mandatstödet samtidigt som 
representationen upphör. I det fall ett mandatstöd har upphört under verksamhetsåret ska fullmäktige besluta att 
utgivet mandatstöd för tiden efter det att representationen upphört ska avräknas från nästkommande års partistöd.
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5 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen och granskningsrapporten ska enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

6 Utbetalning

6.1 Partistöd
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Om ett parti som erhållit partistöd inte lämnat in en redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § första 
och andra stycket kommunallagen inom föreskriven tid ska fullmäktig besluta att inget stöd utbetalas till partiet 
för nästkommande år.

I det fall ett mandatstöd har upphört under verksamhetsåret ska fullmäktige besluta att utgivet mandatstöd för 
tiden efter det att representationen upphört ska avräknas från nästkommande års partistöd.

6.2 Gruppledararvode
Gruppledararvodet utbetalas månatligt till den person som den lokala partiorganisationen har utsett till 
gruppledare. Om gruppledaren byts ut eller arvodets storlek ändras under mandatperioden sker ändringen från 
nästkommande månad.
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