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REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD 
 
1 § Rätt till partistöd  
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 §  
andra stycket kommunallagen.  
 
2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

- Ett grundstöd, som uppgår till om 10 000 kronor per parti och år, samt 
- Ett mandatstöd, per mandat och år 
 
Mandatstödet beräknas enligt följande:  
Det totala partistödet, som uppgår till 15,0 * prisbasbeloppet, reduceras med 
det totala grundstödet. Beloppet fördelas därefter med totala antalet mandat i 
kommunfullmäktige.  

Exempel mandatstöd för år 2016 
Förutsättningar: 10 partier i KF, 41 mandat, prisbasbelopp 44 300 kr 
(2016) 
 
15,0  * 44 300 (bb)  =    664 500 kr (totalt partistöd 
10 partier * 10 000 kr   =  -100 000 kr (totalt grundstöd) 
       564 500 kr 
 
564 500 kr /41 mandat  =  13 768 kr i mandatstöd per mandat och år 

 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår 
således inte till så kallade tomma stolar.  

Upphör ett parti att vara representerat under räkenskapsåret ska partistöd 
inte utgå för resterande del av året.  
 
4 § Redovisning och granskningsintyg  
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 bifogas ett 
granskningsintyg. 
 
 

 



Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter 
räkenskapsåret. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari –  
31 december.  
 
Redovisningen ska på ett rättvisande sätt innehålla uppgifter om hur 
partistödet har använts. Syftet med redovisningen är att säkerställa att 
partistödet använts för avsett ändamål, nämligen som ett stöd till politiska 
partierna för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 
 
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som erhållits av kommunen, det 
vill säga även det som eventuellt sparats från tidigare verksamhetsår (med 
början 2015). Av redovisningen ska bland annat framgå i vilken mån 
överföringar har gjorts till partiorganisationen utanför kommunen. 
 
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp 
om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.  
 
5 § Beslut om utbetalning partistödet 
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistödet senast den  
31 december månad året före räkenskapsåret.  
 
Kommunfullmäktige ska i samband det årliga beslutet om utbetalning av 
partistöd även besluta avseende partiernas redovisning av utbetalt partistöd.   
 
6 § Utbetalning av partistödet 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad aktuellt 
räkenskapsår.  
 
7 § Återkrav av partistöd m.m. 
Har redovisning och/eller granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid enligt § 4 ovan kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå för 
nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt partistöd. Detsamma 
gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med 
det årliga beslutet om utbetalning av partistödet enligt § 5 ovan.  
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