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KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE 
 2014-02-24 Dnr 14-0073 
Handläggare Josefine Johansson 

 

Reglemente för partistöd i Bollnäs kommun 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-24, § 41. 

 

 

I kommunallagens 2 kapitel §§ 9-12 regleras kommunens befogenhet att lämna 

partistöd.  

1 § 

Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den 

kommunala demokratin (KL 2:9 1 st).  

2 § 

Partistöd får 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 kapitlet vallagen (KL 2:9 2 st). 

 

Partistödet får bara ges till ett parti som är en juridisk person (KL 2:9 3 st). 

 

Endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet 

vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet (KL 2:10). 

3 § 

Mottagaren av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 

att partistödet har använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den 

kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 

december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång (det vill säga, senast 30 juni). 

Kommentar 

Redovisningen ska vara utformad på ett sätt så att den ger en rättvisande bild av 

hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen 

ska omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för 

det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänheten och 

medierna möjlighet att ifrågasätta partiernas användning av partistödet. För att 

redovisningen ska kunna tjäna som ett bra underlag för offentlig debatt är det 

nödvändigt att koppla redovisningen till partistödets ändamål.  
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Redovisningen måste dock innehålla mer än bara ett uttalande att stödet har 

använts på rätt sätt. Det bör framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar 

av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka 

motprestationer som har erhållits. 

4 § 

Mottagaren av partistödet ska utse en särskild granskare vilken ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Granskarens rapport över granskningen ska bifogas den skriftliga 

redovisningen. 

 

Partistöd betalas inte ut till parti som inte lämnar redovisning och 

granskningsrapport enligt ovan. (KL 2:11). 

Kommentar 

Syftet med granskningen av redovisningen bör inte vara att ge svar på frågan 

om partistödet har använts för sitt ändamål. Det är en bedömning som ska 

överlåtas till den allmänna debatten. Granskningen ska istället säkerställa att 

redovisningen ger en rättvisande vild av hur partistödet har använts, så att andra 

kan bilda sig en uppfattning om huruvida stödet har använts för sitt avsedda 

ändamål. 

 

Granskningen bör betraktas som en särskild granskning av ett annat slag än 

revision. Den som utför granskningen av redovisningen av partistödets 

användning bör i linje med vad som gäller vid särskild granskning enligt 

aktiebolagslagen benämnas särskild granskare. De politiska partierna är ofta 

organiserade som ideella föreningar. I en ideell förening granskas 

föreningsstyrelsens ekonomiska redovisning och förvaltning av en eller flera 

lekmannarevisorer utsedda av föreningsstämman. Granskningen av 

redovisningen av användandet av partistödet kan skötas av den lekmannarevisor 

som granskar partiföreningens redovisning och förvaltning på 

föreningsstämmans uppdrag. Utgångspunkten är att den särskilda granskaren 

ska få tillgång till räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av 

betydelse i samma utstäckning som föreningens revisor. 

 

Granskningsrapporten ska i huvudsak handla om huruvida redovisningen av 

partistödets användning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

Det är inte, som tidigare nämnts, den särskilda granskarens uppgift att uttala sig 

i frågan om användningen överensstämmer med syftet för partistödet. 

Granskningsrapporten bör innehålla en redogörelse för på vilket sätt 

granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för 

granskningen. 

5 § 

Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst en 

gång per år. 
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6 § 

Partistödet består av följande delar: 

 

a) Grundstöd med 50% av prisbasbeloppet per representerat parti. 

b) Utbildningsbidrag med 10% av prisbasbeloppet per fastställt mandat. 

c) Mandatstöd med 65% av prisbasbeloppet per fastställt mandat. 
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