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Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Reglerna för partistöd i kommuner 
regleras av 4 kap. 29-30 §§i kommunallagen (2017:725) och ger fullmäktige rätten att 
besluta om partistödets omfattning och formerna för det. I kommunallagen (2017:725) 
finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Örnsköldsviks 
kommun ska därutöver följande gälla: 
 
1. Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Örnsköldsviks kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.  
 
2. Lokala partistödets ändamål 
Det lokala partistödet är enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmar. Denna bestämmelse är central eftersom det är i 
förhållande till detta ändamål som redovisning och granskning senare ska göras.  
 
3. Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 
• ett grundstöd, som 2018 uppgår till 17 144 kronor per parti och år med årlig uppräkning 
med kommunens index (1%), samt 
• ett mandatstöd, som 2018 uppgår till 36 565 kronor per mandat och år med årlig 
uppräkning med kommunens index (1%) 
 
4. Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  
 
Om ett partis representation minskar reduceras den mandatbundna delen av partistödet i 
motsvarande grad. Det händer att en ledamot byter parti eller blir partilös under 
mandatperioden men kvarstår i fullmäktige. En sådan situation påverkar inte det 
mandatbundna stödet utan det utgår till det parti ledamoten/ersättaren först valdes in att 
representera. En stol är ”tom” först då Länsstyrelsen inte har något namn att tillgå efter 
avsägelse från en ledamot/ersättare i fullmäktige och från denna dag upphör 
mandatstödet. Återbetalning av förskotterat mandatstöd ska ske efter avstämning. 
 
Om representationen för partiet helt upphör i kommunfullmäktige i samband med val 
upphör grundstödet efter den 31 oktober under valåret. Om representationen för partiet 
helt upphör i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod upphör grundstödet 
omedelbart. Återbetalning av resterande förskotterat stöd ska ske efter avstämning. 
 
5. Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
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kommunallagen. Redovisning och granskning av utbetalt partistöd ska ske enligt 
kommunledningsförvaltningens blankett daterad den 9 oktober 2018 och lämnas in senast 
den 30 april året efter stödet lämnats. 
 
6. Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Vid valår utbetalas partistöd för 10 månader. Året efter valår utbetalas partistödet för 14 
månader. För de övriga två åren under mandatperioden görs en utbetalning på 12 
månader.  
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen 
inte lämnats in till kommunledningsförvaltningen inom föreskriven tid utbetalas inget 
stöd för nästkommande år. 
 


