
 
    
 
 
 
 
 

Inlämnade personuppgifter kommer att hanteras i vårt dokumenthanteringssystem och 
ekonomisystem. Uppgifterna kommer att bevaras. För mer information om Olofströms kommuns 

hantering av personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen läs mer på: 
www.olofstrom.se/personuppgifter   

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport 
 

Parti 
 
 

Organisationsnummer 

E-post 
 
 

Telefon 

Redovisningsår (b) 
 
 

Bankkonto/PG/BG 

Erhållet partistöd redovisningsår Sparat partistöd från föregående år (e) 

 
 
1. Redovisa hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin, samt med vilket belopp. (a) 
 
Hur har partistödet använts Summa: 

  

 
2. Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – 
redovisa vilka motprestationer som erhållits för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin, samt med vilket belopp. (d) 
 
Överföringar och motprestationer Summa 
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Partistöd som sparas, summa (e): 
 
 

 
Kassör: 
 
 

Ordförande: 

 
 
Granskningsrapport – av den av partiet utsedda granskaren (c).  
 
Härmed intygas att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts, samt att 
partiet har följt ändamålet som anges i ”Regler för kommunalt partistöd Olofströms kommun” 
antagen av KF § 150 2018. 
 
Intygas av 
 
 

Namnförtydligande 

Datum 
 

Ort 
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Information om partistöd 
Partistöd regleras i 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725). 
Utifrån kommunallagens bestämmelser har Kommunfullmäktige i Olofströms kommun 
fastställt regler för partistöd (2018-11-26 § 150). 
 
Vad får partistöd användas till? (a) 
Av kommunallagen framgår att partistöd får lämnas till de politiska partierna för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin. 
Av förarbetena1 till kommunallagen framgår att partistödet bör 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.2 I 
de ursprungliga förarbetena betonades även att stödet skulle främja partiernas 
informationsverksamhet3.  
 
Redovisning av partistöd 
Av kommunallagen framgår att varje parti (mottagare) ska lämna in dels en redovisning av 
vad partistödet använts till, dels en granskningsrapport. Olofströms kommun har tagit fram 
en gemensam blankett för redovisning samt granskningsrapport.  

• Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast 31 maj. (b) 

• En av mottagaren utsedd särskild granskare (bör vara partiets revisor) ska granska 
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
(c) samt intyga detta på redovisningsblanketten.  

Av redovisningen ska det framgå vad partistödet använts till under föregående år. Det går 
därför inte att redovisa att partistödet använts till ”övrigt”. Lämnar partiet in en årsredovisning 
som sin redovisning måste det av denna gå att särskilja vad just partistödet använts till. 
SKL anser4 att det av redovisningen bör framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar 
av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i 
så fall har erhållits. (d) 
I förarbetena5 anges att 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. (e) 
Vidare framgår av förarbetena6 till kommunallagen att fullmäktige får besluta att stöd inte ska 
betalas ut till ett parti som underlåter att ge in redovisningen och granskningsrapporten. 
Fortsatta utbetalningar kan däremot inte stoppas med hänvisning till redovisningens innehåll. 

                                                           
1 Prop. 2016/17:171 s. 323 
2 Prop. 1991/92:66 s. 8 
3 Prop. 1969:126 s. 17–21 
4 Cirkulär 14:12 bilaga 2 
5 Prop. 2013/14:5 s. 80 
6 Prop. 2016/17:171 s. 325 
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