
 

 

 
 

 

 

Redovisning av kommunalt partistöd 

 
Kommunen ska enligt lag kontrollera att partistödet som utbetalats används för att stärka den 

kommunala/regionala demokratin. Syftet med lagen är att visa hur partiernas stöd används mer 

transparent. Detta ska ske i form av en årlig redovisning tillsammans med en granskningsrapport. 

Granskningen görs av den redovisande organisationens utsedda kontrollant, exempelvis revisor eller 

utsedd representant av partiet. 

 
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att 

partistöd får ges för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Kommentar från Cirkulär 

14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): ”Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun 

som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte 

ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte 

är kompetensenligt. Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 

kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.” 

 

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas 

Fullmäktige ska besluta att respektive parti årligen ska lämna in en skriftlig redovisning till kommunen 

som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

 

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg 

Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 

bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet 

lokalt själv utser. Redovisningen undertecknas av gruppledaren samt partiets representant. 

 

Närmare om innehållet i redovisningen 

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att 

ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare utformningen 

av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande uttalande: 

 
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 

använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som 

har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna 

tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets 

ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån 

överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka 

motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5. 



 

 

I framtaget förslag finns det följande att förhålla sig till när man redovisar partistödet: 

 
• Eventuella medel flyttat från föregående år 

• Löner och ersättningar till anställd personal 

• Lokalkostnader 

• Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial 

• Deltagande i utbildningar, konferenser med mera (totalt för varje kostnadstyp) 

• Material (exempelvis IT, kontorsmaterial) 

• Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka 
motprestationer som erhållits 

• Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka 
motprestationer som erhållits 

• Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående. 

• Eventuella medel som flyttas till kommande år (fonderingar etcetera) 

 

 
Sammanfattning 
Kap 2 - 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). 

 

Lagen säger inte att partierna ska redovisa kostnader för övriga intäkter än partistödet. 

Ni ska inte behöva redovisa hur ni använder exempelvis medlemsavgifter. Men ni behöver följa 

kommunfullmäktiges beslut. 



 

 

Redovisning av års partistöd 
 

Parti Org.nr Datum 

 

Nedan redovisas hur partistödet disponerats 

Vi vill avstå att ta emot bidraget 

Vi har tidigare avstått, men vill nu återigen ta del av bidraget 
 

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till. 
 

Verksamheter Summa 

Löner och ersättningar till anställd personal  

Lokalkostnader  

Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial  

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)  

Material (totalt för varje kostnadstyp)  

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka 

motprestationer som erhållits 

 

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka motprestationer 

som erhållits 

 

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras  

Mottaget partistöd 



 

 

Jag godkänner att ovanstående uppgifter är riktiga enligt organisationens årsredovisning 
 

…………………………………… …………………………………… 
Firmatecknare Utsedd kontrollant 

 

…………………………………… ……………………………………. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 

Kontaktuppgifter till 
 

Firmatecknare 

 
Namn 

Adress 

Postadress 

Telefon 

E-post 

Utsedd kontrollant 

 
Namn 

Adress 

Postadress 

Telefon 

E-post 

 
 

Partistödet betalas ut till: (ange bankgirot, plusgirot eller bankkonto) ………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Redovisningen ska inkomma till kommunkontoret senast den 30 juni för att behandlas av kommunfullmäktige på 

nästkommande sammanträde. Stödet betalas därefter ut under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna redovisningen. 


