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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-03-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46
Revidering av regler för partistöd (KS 2020.407)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer regler för partistöd i enlighet med 
reviderat förslag, samt godkänner blanketten för redovisning av partistöd. Reglerna för 
partistöd ska börja gälla från och med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
De politiska partier i Vallentuna kommun som sitter med i kommunfullmäktige får 
ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. 
Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Vallentuna kommun har tagit fram regler utifrån kommunallagen. I samband med ny 
mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över enligt beslut i fullmäktige. 
Kommunstyrelsens kansli har med anledning av fullmäktiges beslut sett över styrdokument 
gällande partistöd. Nu gällande regler antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2014. Dessa 
har sedan reviderats den 8 juni 2015.

Bilagt denna skrivelse finns ett förslag till reviderade regler för partistöd som förtydligats. 
Revideringen består av:
– i § 1 föreslås ett förtydligande avseende att partistödet utgår från den mandatfördelning 
mellan partierna som fastställdes vid valet, istället för att hänvisa till lagrummet.
– i § 2 har det lagts till ”I Vallentuna kommun”.
– i § 3 har det lagts till att fullmäktige ska besluta om stödets omfattning och formerna för det 
och att det inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
– i § 4 har lagrumshänvisningen tagits bort och det har istället skrivits ut vad redovisningen 
ska visa, d.v.s. att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. Under § 4 andra stycket har det lagts till vilken period som redovisningen ska 
omfatta samt förtydligats vem som ska granska redovisningen och vad granskningen ämnar.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts på det sätt som kommunallagen säger, d.v.s för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Blanketten för redovisning av partistöd har uppdaterats och det har 
lagts mer vikt på granskarens roll än i tidigare blankett. Det har även skapats en e-tjänst så att 
redovisaren samt granskaren kan fylla i redovisningsblanketten digitalt och signera med 
mobilt-bankID. Möjligheten att fylla i blanketten för hand och posta in den finns fortfarande.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar, med bifall från Ylva Mozis (L), bifall till arbetsutskottets 
förslag, med tillägget reglerna för partistöd ska börja gälla från och med den 1 januari 2022.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §37  Revidering av regler för partistöd
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Revidering av regler för partistöd
 Förslag till reviderade regler för partistöd
 Reviderad blankett redovisning av partistöd



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37
Revidering av regler för partistöd (KS 2020.407)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer regler för partistöd i enlighet med 
reviderat förslag, samt godkänner blanketten för redovisning av partistöd.

Ärendebeskrivning
De politiska partier i Vallentuna kommun som sitter med i kommunfullmäktige får 
ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. 
Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Vallentuna kommun har tagit fram regler utifrån kommunallagen. I samband med ny 
mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över enligt beslut i fullmäktige. 
Kommunstyrelsens kansli har med anledning av fullmäktiges beslut sett över styrdokument 
gällande partistöd. Nu gällande regler antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2014. Dessa 
har sedan reviderats den 8 juni 2015.

Bilagt denna skrivelse finns ett förslag till reviderade regler för partistöd som förtydligats. 
Revideringen består av:
– i § 1 föreslås ett förtydligande avseende att partistödet utgår från den mandatfördelning 
mellan partierna som fastställdes vid valet, istället för att hänvisa till lagrummet.
– i § 2 har det lagts till ”I Vallentuna kommun”.
– i § 3 har det lagts till att fullmäktige ska besluta om stödets omfattning och formerna för det 
och att det inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
– i § 4 har lagrumshänvisningen tagits bort och det har istället skrivits ut vad redovisningen 
ska visa, d.v.s. att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. Under § 4 andra stycket har det lagts till vilken period som redovisningen ska 
omfatta samt förtydligats vem som ska granska redovisningen och vad granskningen ämnar.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts på det sätt som kommunallagen säger, d.v.s för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Blanketten för redovisning av partistöd har uppdaterats och det har 
lagts mer vikt på granskarens roll än i tidigare blankett. Det har även skapats en e-tjänst så att 
redovisaren samt granskaren kan fylla i redovisningsblanketten digitalt och signera med 
mobilt-bankID. Möjligheten att fylla i blanketten för hand och posta in den finns fortfarande.
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Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Revidering av regler för partistöd
 Förslag till reviderade regler för partistöd
 redovisning-erhallet-partistod
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Tjänsteskrivelse

Revidering av regler för partistöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer regler för partistöd i enlighet 
med reviderat förslag, samt godkänner blanketten för redovisning av partistöd.

Sammanfattning av ärendet
De politiska partier i Vallentuna kommun som sitter med i kommunfullmäktige får 
ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala 
demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och 
regioner gör det idag.

Vallentuna kommun har tagit fram regler utifrån kommunallagen. I samband med ny 
mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över enligt beslut i fullmäktige. 
Kommunstyrelsens kansli har med anledning av fullmäktiges beslut sett över 
styrdokument gällande partistöd. Nu gällande regler antogs av kommunfullmäktige 
den 9 juni 2014. Dessa har sedan reviderats den 8 juni 2015.  

Bilagt denna skrivelse finns ett förslag till reviderade regler för partistöd som 
förtydligats. Revideringen består av:
– i § 1 föreslås ett förtydligande avseende att partistödet utgår från den 
mandatfördelning mellan partierna som fastställdes vid valet, istället för att hänvisa 
till lagrummet. 
– i § 2 har det lagts till ”I Vallentuna kommun”.
– i § 3 har det lagts till att fullmäktige ska besluta om stödets omfattning och 
formerna för det och att det inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. 
– i § 4 har lagrumshänvisningen tagits bort och det har istället skrivits ut vad 
redovisningen ska visa, d.v.s. att partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Under § 4 andra stycket har det lagts till 
vilken period som redovisningen ska omfatta samt förtydligats vem som ska granska 
redovisningen och vad granskningen ämnar. 

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts på det sätt som kommunallagen säger, d.v.s för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Blanketten för redovisning av 
partistöd har uppdaterats och det har lagts mer vikt på granskarens roll än i tidigare 
blankett. Det har även skapats en e-tjänst så att redovisaren samt granskaren kan fylla 
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i redovisningsblanketten digitalt och signera med mobilt-bankID. Möjligheten att 
fylla i blanketten för hand och posta in den finns fortfarande. 

Bakgrund
I 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) regleras kommuners och regioners 
befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet 
får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Enligt Vallentuna kommuns regler för 
kommunalt partistöd (1.6.1.12 Regler för kommunalt partistöd) ska fullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Har redovisning och 
granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen samt 
kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. Partistödet består av - ett grundstöd, som 
uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 
0,4 prisbasbelopp per mandat och år

Partistödet ska ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas 
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna 
och därigenom stärka den kommunala demokratin.

Innehållet i redovisningen
Enligt kommunallagen ska kommuner som lämnar partistöd även 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.

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och
media möjlighet att granska både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning. Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I
propositionen1 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 bl.a. 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.”

Av redovisningen bör också framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer
som partiet i så fall fått.

Mikael Carlgren Fanny Lundqvist
Kanslichef Kommunsekreterare

1 Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati s. 78
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KS 2020.407

1.6.1.12

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

Regler för kommunalt partistöd 

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 58, reviderade 2015-06-08 § 72 samt 
xxxxx § xx

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. Därutöver gäller följande i Vallentuna kommun.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Vallentuna kommun betalas till partier som är representerade 
i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är 
juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

2 § Grundstöd och mandatstöd

 I Vallentuna kommun består partistödet av 
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får 
inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd betalas under resterande del av det kalenderår då representationen upphört. 
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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 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisning och 
intyg ska lämnas in senast 1 april. att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. 

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisning och intyg ska lämnas 
in senast 1 april.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in till 
kommunstyrelsens kansli senast den 1 april efterföljande år. En av mottagaren utsedd 
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. 

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd betalas årligen ut i förskott efter beslut av fullmäktige. Beslut fattas av 
fullmäktige senast i juni månad.

Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen 
inom föreskriven tid1 utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Dessa bestämmelser gäller från och med verksamhetsåret 2021. 

1 Senast den 1 april efterföljande år



      År 20.......Redovisning av erhållet partistöd 

Partiuppgifter

Parti  Organisationsnummer Kontonummer

Utdelningsadress E-postadress

Postnummer Postort Telefonnummer

Kontaktperson

A. Sammanställning Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period 

Beviljat partistöd för perioden +

Utgifter under perioden (summa B+C) 
-

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) 
=

B. Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)
Aktivitet:

Kronor

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE



C. Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Överföring till 

          
Motprestation 

Kronor

+

+

+

Summa överföringar =

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen:

Underskrift Telefon

Namnförtydligande Datum

Granskningsrapport
     Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och om det finns underlag 
som styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

      Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och om det finns underlag 
som styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift Namnförtydligande Telefon

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

+



Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd

Enligt kommunallagen 4 kapitlet 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som beviljats 
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta 
ändamål.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast 1 april efter 
redovisningsperiodens utgång.

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits 
under det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. ”Uppgifter för året” avser 
summan av tabellerna B och C.

Redovisning av hur partistödet har använts (aktiviteter)

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka 
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det, till exempel kommunikation 
(webb, annonsering, trycksaker m m), löner/ersättningar, utbildningar/konferenser, lokalkostnader 
och material.

Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför 
Vallentuna kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation 
överföringen har gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts.

Anvisningar för granskning

En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts.

Granskningen ska ge svar på följande frågor:

• Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets
ställning i den kommunala demokratin?

• Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen?

Metod:

Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.

Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna. Kontrollera 
att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE



Granska eventuella överföringar av partistöd till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.

Kontrollera att det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen.

Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.

Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt.

Bedömning:

Bedömningen fylls i under rubriken ”Granskningsrapport”. Där väljs ett av de två 
bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts 
kryssas det övre bedömningsalternativet i. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en 
rättvisande bild och har synpunkter på redovisningen kryssas den understa rutan för och skriver in 
synpunkterna. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga bifogas.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
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