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Handlingar i ärendet:  

 

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige 

Regler för kommunalt partistöd 

Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting: Nya regler i 

kommunallagen om lokalt partistöd 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-11-18, läggs 

separat 
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  Landstingsfullmäktige  

Partistöd - ändring i Kommunallagen  

Bakgrund 

Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen 

skett vad avser regler för kommunalt partistöd. Utredningen ”Vital kommunal 

demokrati” (SOU 2012:30) ligger till grund för ändringarna.  

 

Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap 9-12 §§ Kommunallagen (1991:900). 

9 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 

ställning i den kommunala demokratin (partistöd).  

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 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.  

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053).  

 

10 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 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. Lag (2013:1053).  

 

11 § Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket.  

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. 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 enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).  

 

12 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. Lag (2013:1053). 
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Lagändring 

Partistödets ändamål betonas 

I KL finns den grundläggande befogenheten för kommuner och landsting att 

använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. I förändringen 

betonas att ändamålet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den 

kommunala demokratin. Därmed är syftet att stödet är avsett för det lokala 

partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Skärpt krav på representation 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till att partiet är representerat i 

fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 

partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna alla sina platser i fullmäktige i 

samband med val (s k tomma stolar).  

Partistödet ska redovisas och granskas 

De partier som tar emot partistöd ska årligen senast 30 juni till regionfullmäktige 

lämna en redovisning att stödet använts för rätt ändamål.  

 

Redovisningen ska granskas av granskare som partierna själva utser. Granskaren 

ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger 

en rättvisande bild av hur partistödet använts. Syftet är att göra underlag och 

beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

 
Lokala regler för partistödet 

För att nya regler ska kunna tillämpas ska fullmäktige anta vissa lokala regler för 

partistödet. 

 

Förslag till regler för partistöd från Region Jönköpings län redovisas i bilaga. 

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-11-18.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna regelverk för partistöd. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör     
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Regler för kommunalt partistöd  
Kommunallagen (1991:900) 2 kap 9-12 §§ anger grundläggande bestämmelser 

för. För Region Jönköpings län ska därutöver följande gälla:  

 

Grundstöd och mandatstöd 
§ 1 

Regionfullmäktige anvisar årligen en ram för partistöd. Ramen disponeras så att   

 varje parti som är representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd på 

25 000 kronor. 

 resterande del av ramen delas med 81 (antal ledamöter) varvid erhålls det 

mandatstöd som varje parti äger rätt att erhålla för varje mandat som är 

representerat i fullmäktige.  

Fördelning av partistöd 
§ 2 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 Kap Vallagen (2005:837). 

 

Om ett parti under mandatperiod saknar representation (tom stol) erhåller partiet 

partistöd för sex månader efter att representationen upphört.  

 

Parti som efter att val till regionfullmäktige ägt rum inte har någon representation 

i regionfullmäktige har rätt att under ett år uppbära partistöd på samma nivå som 

gällt valåret. 

 

Utbetalning och redovisning.  
§ 3 

Partistöd betalas ut under januari månad.  

 

§ 4 

Partierna ska årligen senast 30 juni lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet föregående kalanderår har använts för det ändamål som anges i 2 kap, 

9 § första stycket dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 
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Det ska även framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av parti-

organisationen som inte avser länet samt vilka motprestationer som i så fall 

erhållits.  

 

En av respektive parti utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger 

en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 

över granskningen ska bifogas redovisningen.  

 

§5 

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























