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Reglemente för kommunalt partistöd 



 

Reglemente för kommunalt partistöd 
I kommunallagen 2 kap. 9 - 12 §§ beskrivs reglerna omkring kommunernas rätt att ge de 

lokalt representerade partierna ekonomiskt stöd. Syftet är att stärka partiernas ställning i 

den kommunala demokratin. 

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

(2013:1053). 

Stödberättigade 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. 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 ges bara till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053). 

Partistödets omfattning 
Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet består av ett bidrag 

till de partier som representeras i kommunfullmäktige. Mandatstödet baseras på antal 

ordinarie mandat i kommunfullmäktige. Endast mandat för vilket en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 

mandatstödet. Lag (2013:1053). 

Mandatstödet uppgår till en sjundedel (14,25 %) av prisbasbeloppet och grundstödet 

uppgår till två sjundedelar (28,5 %) av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet används vid 

olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av 

regeringen. 

Utbetalning 
Partistöd utbetalas årligen i januari. 

 

Krav på redovisning 
En mottagare av partistöd ska årligen 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 

senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång (senast den 30 juni).  

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.  

 

Redovisning ska ske skriftligt på blankett för redovisning av kommunalt partistöd. 

Rapport från granskaren lämnas på samma blankett. 

Demokratiberedningen bereder ärendet avseende återrapportering av partistöd. 

 

Stöd för nästkommande år utbetalas endast till parti som inom föreskriven tid lämnar 

redovisning och granskningsrapport. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm

