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Inledning  

Kommuner har möjlighet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 

partier i syfte att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Bestämmelserna kring partistöd finns i 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (SFS 

2017:725). 

Bestämmelser 
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och 

som är juridiska personer. 

Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald 

ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till 

ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under 

ett år efter det att representationen upphörde. 

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det, detta 

sker en gång per mandatperiod. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt 

gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 

vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas 

vid fördelningen av partistödet. Om ett parti inte har en fastställd ledamot för ett 

mandat kan fullmäktige besluta att inte betala ut mandatstöd för det mandatet. 

Utformning av partistöd 
I Svenljunga kommun betalas ett årligt partistöd ut till varje parti som har minst en 

fastställd ledamot i kommunfullmäktige. Partistödet betalas ut i form av ett 

grundbidrag om 21 161 kronor som är fördelat på partistöd 10 581 kronor och 

utbildningsbidrag 10 581 kronor. Det betalas också ut ett separat mandatstöd om 

6 560 kronor per mandat som respektive parti besitter i kommunfullmäktige. 

Partistödet  indexregleras inför varje mandatperiod och utgår från index som 

kommunen använder i budgetarbetet som avser material-/tjänstekostnader.  

Basåret för indexeringen är början på föregående mandatperiod och fram till när 

en ny mandatperiod påbörjar. Är indexet negativt något år ska partistödet inte 

understiga senaste års stöd.  
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Redovisning av partistöd 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i 

den kommunala demokratin. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 

före mars månads utgång efterföljande år. En av mottagaren utsedd särskild 

granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 

har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 

redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte 

lämnar redovisning och granskningsrapport. 

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 

Utbetalning 
Partistödet betalas normalt ut årligen under maj månad för innevarande år. Om ett 

parti inte lämnar in redovisning och granskningsrapport till kommunstyrelsen inom 

angiven tid för föregående år är partiet inte berättigat till partistöd för 

nästkommande år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige 

beslutat att inget partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med 

gällande regler. 

Partistödet betalas ut till partiets kommunorganisation som har antagna stadgar, 

styrelse och revisorer. Partiföreningen ska ha ett eget postgiro eller bankgiro och 

ska i god tid genom protokollsutdrag styrka utbetalningskonto till kommunens 

ekonomienhet. Partiet ska också genom protokollsutdrag redovisa till 

ekonomienheten, vem eller vilka som är firmatecknare för föreningen samt styrka 

vem som utsetts till särskild granskare. 


