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Reglemente för partistöd

Inledning 
De partier som är representerade i Borgholms kommunfullmäktige har rätt att 
begära partistöd. Detta stöd regleras främst av kommunallagen (SFS 2017:725). I 
övrigt styrs rätten till och utbetalningen av partistöd av kommunfullmäktiges antagna 
regler. 

Definition 
Stöd får lämnas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Partistödet är ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas 
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna 
och därigenom stärka den kommunala demokratin. 

Arvoden till för politiska uppdrag, eller om kommunen skulle inskaffa politiska 
sekreterare, ska inte räknas som en typ av partistöd. 

Rätten till partistöd 
Partistöd ska tilldelas partier i kommunfullmäktige som begärt det och som uppfyller 
kraven enligt detta reglemente. För att kunna erhålla partistöd måste den sökande 
vara en juridisk person och representera minst en tjänstgörande ledamot. 

Partiföreningen måste inte exklusivt representera partiet i kommunen för att kunna 
tilldelas partistöd. Om partiföreningen är verksam i flera kommunen eller regioner 
kan den ha rätt till partistöd. I sådant fall krävs dock att partistödet från olika 
kommuner och regioner hålls isär i bokföringen. 

Om ett parti inte längre är representerat i fullmäktige har den inte längre rätt till 
partistöd. Dock har partier som förlorat samtliga av sina mandat i samband med val 
rätten att få fullt partistöd för det år som valet hölls. 

Fördelning av partistöd 
Kommunen har själv rätten att bestämma nivån på partistödet, så länge kommunen 
inte otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti. Kommunens partistöd består av 
två delar, ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet kan tilldelas alla partier 
med rätt till partistöd, medan mandatstödet baserats på antalet mandat som 
representerar partiet i fullmäktige. 

Det totala partistödet är beräknat till 18,34 % av prisbasbeloppet, varav det totala 
grundstödet ska utgöra 40 % av detta belopp och mandatstödet 60 %. Partistödet 
räknas från föregående års prisbasbelopp. 

Om en ledamot som representerar ett parti i fullmäktige byter parti eller inte anser 
sig representera något parti ska detta inte påverka denne ledamots förra partis rätt 
till ersättning. Det betyder att partiet har rätt till samma stöd under hela 
mandatperioden så länge inga av partiets mandat står ofyllda (tom stol) eller 
kommunens reglemente för partistöd förändras. Om ett parti har mandat som inte 
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fylls (tom stol) kommer det belopp som utgör mandatstödet reglas vid nästa 
utbetalning. 

Utvärdering och granskning av utbetalt partistöd 
Ett parti som tilldelats partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. 

En av det mottagande partiet utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Redovisningen ska årligen styrka att partiet som söker partistöd är en juridisk 
person genom att ange organisationsnummer som tilldelats partiet av skatteverket. 
Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod kunna presentera att 
kontroll av organisationsnummer gjorts.   

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till 
kommunstyrelsen senast 14 januari året efter det år som redovisningen avser. 
Kommunstyrelsen ska lämna inkomna redovisningar till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång.  

Partistöd ska inte betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt reglementet.  

Redovisning för föregående års partisstöd krävs inte av partier som inte tilldelades 
något partistöd för föregående år.  

Utbetalning av partistöd 
Utbetalning ska ske till de partiföreningar som uppfyller kraven fastställda av detta 
reglemente. Partier som valts in i fullmäktige och som inte var representerade 
föregående mandatperiod behöver inte uppfylla kravet på redovisning det första året 
den tilldelas partistöd innevarande mandatperiod. 

Utbetalningen ska ske en gång om året efter fullmäktige mottagit redovisning av 
senast utbetalda partistöd och beviljat utbetalningen, dock senast en månad efter 
att beslutet vunnit laga kraft.  

Ett parti som inte lämnat in en redovisning i tid för utbetalning ett år måste lämna in 
en sådan redovisning till kommunen för att partiet ska få ta del av partistöd igen 
under mandatperioden. Detta krav gäller även året följande valår ifall partiet var 
representerat föregående mandatperiod. 

Offentliggörande 
Kommunen ska enligt lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier 28 § redovisa 
vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp tillgängliga på sin hemsida. 
Denna information ska uppdateras årligen efter beslut i fullmäktige är taget.
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