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Regler för kommunalt partistöd 
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med 
vad som föreskrivs i 2 kap. § 9 kommunallagen (1991:900). Vid fördelning av 
partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap vallagen (2005:837). Upphör ett parti att vara representerat under ett 
verksamhetsår ska partistöd utgå under det kalenderår som representationen 
har upphört.  
 
Partistöd får bara ges till partier som är en juridisk person.  
 

Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i fullmäktige mul-
tiplicerat med 100 procent av det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken 
som gällde två år före bidragsåret. Av det totala beloppet ska 20 procent förde-
las som ett grundstöd till samtliga partier i fullmäktige, övrigt partistöd fördelas 
utifrån antalet mandat i fullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om att betala ut partistöd. Parti-
stödet betalas därefter ut i februari (för perioden 1 januari-30 juni) och oktober 
(för perioden 1 juli-31 december) kalenderåret efter att fullmäktige fattat beslut 
om partistöd.  
 
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 i 
kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och 
ska ges in till kommunstyrelsen senast 30 april året efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovis-
ningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.  
 
Har redovisning och granskningsrapport inte inkommit till kommunstyrelsen 
senast den 30 april respektive år utges inget partistöd i oktober. Detta gäller 
även för partier som har representation i kommunfullmäktige. 
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Övergångsbestämmelser: 
 
Dessa regler skall gälla fr.o.m. den 1 januari 2019.  
 
--------------------------- 
 
Kommunfullmäktige har den 16 maj 1983, § 104, beslutat 
 
”att uttala till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna att det 
förutsätts att det utökade bidraget – som motsvarar 12 % av basbeloppet – 
skall användas för verk-samhet som bedrivs av partiernas ungdomsorgani-
sationer”. 

Historik 
Beslutade av kommunfullmäktige den 10 november 1980, § 299. Ändringar 
beslutade av kommunfullmäktige den 16 maj 1983, § 104, den 10 och 11 no-
vember 1986, § 222, den 25 november 1991, § 15, 24 november 2014, § 161 
och den 26 mars 2018, § 57. 
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