
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 
för utbildningsbidrag till partierna 
Kommunfullmäktige, Örkelljunga kommun 

Utbildningskostnader fºr fºrtroendevalda 

Bakgrund: Kommunfullmäktige har fattat beslut i budget för 2001 och följande år att medge 
partierna möjlighet att återsöka bidrag för utbildningskostnader för förtroendevalda. 
Utrymme för resp. parti uppgår f.n. till 3.000 kr per fullmäktigemandat. (år 2009) 

Tillämpningar: 
I. Det är helt och fullt partiernas ansvar att avgöra vilken typ av utbildning som får del 

av detta stöd. Således kan det röra sig om partianknutna kurser, studiecirklar, andra 
partiaktiviteter såsom stämmor av olika slag, centralt ordnade kurser av Svenska 
kommunförbundet, kommunförbundet Skåne eller annan kursanordnare, eller 
därmed jämförlig aktivitet. 

II. Det står varje parti fritt i vilken utsträckning enskild förtroendevald får delta i olika 
utbildningsaktiviteter. Det är helt och fullt partiernas ansvar att avgöra vilka som tillåts 
deltaga inom det av fullmäktige anslagna ekonomiska utrymmet. 

III. Utbildningsbidrag må återsökas under samma år eller senast under året efter det 
att aktiviteten ägt rum. 

IV. Ej utnyttjat ekonomiskt utrymme fryser inne vid utgången av respektive år. 
V. Ett år med riklig utbildningsverksärnhet må utnyttjas upp till 120 % av årets 

ekonomiska utrymme, varvid överskjutande 20 % belastar påföljande år och 
utbetalas i januari månad det påföljande året. 

VI. Utbildningskostnader som ersätts på annat sätt (t.ex. av partidistrikt motsv.) får 
ej återsökas. 

VII. Kostnader för förlorad arbetsinkomst får sökas. Samma regler som gäller alla övriga 
politiska uppdrag tillämpas. Se Reglemente om ersättning till förtroendevalda. På 
blanketten markeras med ett kryss att förlorad arbetsinkomst söks - denna ska belasta 
'partiets utbildningsanslag. Ansökan om förlorad arbetsinkomst görs som alltid på 
den "gula blanketten". 

Anvisningar kopplade till blanketten: 
1) Kurskostnad. Verifieras med kopia på fakturan. 
2) Hotellkostnad. Verifieras med kopia på faktura/kvitto. 
3) Reskostnad. Val av resealternativ avgörs av resp. parti. Biljett/kopia på biljett bifogas. 
4) Resa med personbil. Ange start och mål för resan samt antal km med egen bil. 

Ersätts generellt med den skattefria nivån, f.n. 1:60 kr per km (år 2001) 
5) Övrigt. Kostnader av typen parkeringskostnader och annat liknande. Kvitton bifogas. 
6) Ersättning må önskas utbetald till den enskilde kursdeltagaren, eller till partiet 

som bekostat utbildningen ur partiets ekonomi. 
7) Namnunderskrifter. Två namnunderskrifter, lämpligen från partiets styrelse, där 

kassören kan vara den ena, allt för att verifiera att partiet står ansvarig för 
hur bidraget utnyttjas. 

Tillämpningsföreskrifterna fastställs av kommunstyrelsen 2003-12-03 och gäller tills vidare. 



FAKTURA 

Utbildningskostnader för förtroendevalda kommunfullmäktige, Örkelljunga kommun 

Namn: Adress: Postadress: 

Telefon bostad Telefon arbete Mobiltelefon 

Kurs (motsv) 

Kursort Datum Arrangör 

 

Kostnadsredovisning - Kvitto ska redovisas i förekommande fall 
Kurskostnad 1)    

Tillkommande hotellkostnad 2)    

Reskostnad enl. kvitto 3)    

Ersättning för resa med personbil 4) 
Från Till Km 

  

Ev. övrigt 5)    

  Kryssa för att markera att ersättning för förlorad 

arbetsinkomst återsöks. Använd "gul blankett"! 

 TOTALT  

 

Parti som återsöker utlägg för utbildningskostnader: 

Ersättning önskas utbetalat enl. nedan 6) 
första hand används girering till postgiro, bankgiro eller bankkonto ange sätt 

  Namn   Adress   Postadress 

Postgiro Bankgiro Bankkonto 

 

Att ovanstående uppgifter är bidragsgrundande enl. kommunens tillämpningsföreskrifter, 
samt att partiet önskar utnyttja bidraget för ovanstående utbildningskostnader intygas: 

Namnunderskrifter (2 st)  

Namnförtydliganden 

För anvisningar: 
Se "Tillämpningsföreskrifter för utbildningsbidrag till partierna i Kommunfullmäktige, Örkelljunga Kommun" 
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