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Kommunalt partistöd 

Inledning 
I kommunallagen kap 4 § 29-32 finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. Eda kommun betalar ut partistöd till politiska partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen. 

Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet betalas ut till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige och som är en juridisk person. Ett parti är representerat 
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

Grundstöd och mandatstöd 
Partistöd  utgår  som  ett  grundstöd  per  parti  och  ett  mandatstöd  baserat  på  
antalet  mandat  i  kommunfullmäktige. 

10  %  av  partistödet  skall  fördelas  med  lika  belopp  till  samtliga  i  
kommunfullmäktige  representerade  partier. 

90  %  av  partistödet  skall  fördelas  efter  respektive  partis  representation  i  
kommunfullmäktige  genom  ett  lika  belopp  per  mandat. 

Partistöd  är  indexreglerat  och  sätts  till  6  gånger  prisbasbeloppet  året  innan  
budgetåret.  

Fördelning av partistöd 
Om  vald  ledamot  inte  kan  fastställas  upphör  mandatstödet  den  dag  som  
länsstyrelsen  meddelar  att  ingen  ledamot  kan  fastställas.  

Upphör  ett  parti  från  att  vara  representerade  i  fullmäktige  utgår  grundstödet  
året  ut. 

Om  en  ledamot  i  Eda  kommunfullmäktige  byter  parti  eller  inte  representerar 
något  parti  (s.k.  politisk  vilde)  tillfaller  partistödet  för  just  detta  mandat  det  
parti  för  vilket  ledamoten  ursprungligen  valdes  in  i  kommunfullmäktige  året 
ut. 

Redovisning och granskning 
Mottagarna av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet använts till att stärka sin ställning i den kommunala 
demokratin och till politisk verksamhet med anknytning till Eda kommun. 
Den skriftliga redovisningen ska gälla perioden 1 januari -31 december och 
inlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter. 
Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse ska biläggas redovisningen av 
partistöd. 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. 
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Årlig utbetalning 

Beslut  om  utbetalning  av  partistöd  tas  på  kommunfullmäktiges  
sammanträde  i  september  och  betalas  ut  först  efter  beslut  i  
kommunfullmäktige  om  partistödets  omfattning. 

Fullmäktige  får  besluta  att  stöd  inte  ska  betalas  till  ett  parti  som  inte  lämnar  
redovisning  och  granskningsrapport. 
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