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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I
HÖGANÄS KOMMUN
Antagna av fullmäktige den 23 november § 134.
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. I Höganäs kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Det lokala
partistödet i Höganäs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs kommunallagen 4 kap. §§ 29-32.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd samt
ett mandatstöd.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas
ett år efter det att representationen upphört.
4 § 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 kommunallagen 4 kap. §§ 29-32. Redovisningen ska
avse perioden 1 januari – 30 december. Varje parti ska utse en särskild granskare. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg, årsbokslut samt underskriven
revisionsberättelse. Om parti- eller serviceavgifter eller liknande betalats till partiets regionaleller central/riksorganisation ska en mer detaljerad redovisning inges om vilka
motprestationer den lokala partiorganisationen får av detta.
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5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så
minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och
granskningsrapport efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för
nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30
augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år.
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KOMMENTARER FRÅN FÖRARBETANA AVSEENDE
KOMMUNALLAGEN OCH REGLER AVSEENDE PARTISTÖD
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting 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 KL innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får – under vissa
förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 4 kap. 31 § tredje stycket
kommunallagen.
Närmare om innehållet i redovisningen enligt Prop. 2016/17:171
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa
vägledande uttalanden.
”När det gäller redovisningens innehåll anges att den ska visa att partistödet har använts för
det ändamål som anges i 29 § första stycket, nämligen att stärka det politiska partiets
ställning i den kommunala demokratin.”
Redovisningen behöver 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 eller landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Detta kan
framkomma genom exempelvis partiets årsredovisning.
Den särskilda granskarens uppgift är att kontrollera om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska redogöra för sina iakttagelser i en
rapport som lämnas till fullmäktige tillsammans med redovisningen. Genom att
redovisningen och granskningsrapporten ges in till fullmäktige blir de offentliga och kan bli
föremål för diskussion bland allmänheten och i media. Redovisningens innehåll ska däremot
inte läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktiges sida (prop. 2013/14:5 s.
96). Fullmäktiges roll begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den
som vill ta del av den.
Kommunfullmäktiges förtydligande om krav på innehåll i redovisning samt
granskningsrapport
För att hjälpa de partier som erhållit partistöd och har utbetalat hela eller delar av stödet
till partiets distrikt- eller riksorganisation har kommunfullmäktige fattat beslut om ytterligare
instruktioner om vad som behöver framkomma i redovisningen. Syftet med de ytterligare
instruktionerna är att förtydliga vilka motprestationer som har erhållits av partiets distriktseller riksorganisation.
Ett exempel för att förtydliga vilka motprestationer som erhållits av distrikts- eller
riksorganisationen är att till redovisningen bilägga en specifikation där det framkommer vad
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den lokala partiorganisationen har erhållit av region- eller distriktsorganisationen till följd av
att hela eller delar av partistödet utbetalats.
I redovisningen ska det framkomma vilka belopp som använts till de olika
motprestationerna, till exempel genom att ange procentsatser för de olika
motprestationerna. I bilaga 1 finns ett exempel på hur en redovisning i enlighet med ovan
kan utformas. Observera att bilagan bara är ett exempel och att rubriker, tjänster,
procentsatser med mera kan ändras för att överensstämma med aktuellt partis redovisning.
När ska redovisning samt granskningsrapport lämnas in?
Partistödet är uppdelat på ett grundstöd och ett mandatstöd. Hur stort partistödet är
beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget.
Om redovisningen inkommer före den 30 juni erhåller partiet fullt partistöd, under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner redovisningen samt granskningsrapporten.
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så
minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och
granskningsrapport efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för
nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30
augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år.
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