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§ 30 Dnr 2022/00227  

Regler för kommunalt partistöd 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2023-2026 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk grupp med 
uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen sammanhörande med 
den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026. Uppdraget omfattar även 
översyn av partistöd. 
Parlamentariska gruppen föreslår att reglerna för partistöd revideras. Reglerna har 
kompletterats med text gällande ”tomma stolar” samt så  
kallade politiska vildar. 

Yrkande 
Carin Runeson (S) och Göran Engström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
_____ 
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Regler för kommunalt partistöd Smedjebackens kommun 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om  
kommunalt partistöd. 
I Smedjebackens kommun ska därutöver följande gälla.  

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Smedjebackens kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § kommunallagen. 
 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av: 
- ett grundstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet per parti och år, samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet per mandat och år,  

inklusive utbildningsbidrag.  
 

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 parti att vara representerat i kommunfullmäktige i samband med val utgår partistöd 
fram till den 31 december valåret.  
Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod 
upphör rätten till partistöd vid nästkommande utbetalning.  
Mandatstöd utgår inte för obesatta platser i kommunfullmäktige. Med obesatt avses en  
plats i fullmäktige som länsstyrelsen inte kunnat tillsätta.  
Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden är inte en grund för 
reducerat partistöd.  
Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte 
representerar något parti men fortsätter som ledamot (så kallad politisk vilde), upphör  
det mandatbundna stödet för just det mandatet för det parti för vilket ledamoten 
ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige vid nästkommande utbetalning. 
 

4 § Redovisning och granskning  

Mottagaren av partistödet ska årligen lämna in en skriftlig redovisning, enligt 4 kap. 31 § 
kommunallagen, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap.  
29 § 1 st. kommunallagen.  
Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Redovisning ska ske med den 
blankett som anvisas för ändamålet. 
 

5 § Årlig utbetalning  

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för 
nästkommande år.  
Partistöd betalas ut halvårsvis. Har redovisning och granskningsrapport enligt  
4 kap. 31 § kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven  
tid utbetalas inget stöd för nästkommande halvår. 
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