
Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
Ansökan gäller: 
Juridisk person* Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon Bankkonto eller BG/PG 

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: kr 

Ordförande Kassör 

Redovisning av kommunalt partistöd  - Vid inlämning av bilaga vänligen kryssa i rutan 
Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats. 

Ankom (ifylls av mottagaren) 

Kommunstyrelsekontoret

Postadress: 464 80  MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13 
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 . Org.nr: 212 000-1488 



Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
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 2 kap. 11 § tredje stycket kommunallagen.  

Närmare om innehållet i redovisningen  
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns vissa vägledande uttalanden. ”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. Däremot 
kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 
redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av 
redovisningen bör bl.a. 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. 

Prop. 2013/14:5 sid 80, se prop. 2013/14:5, sid 78-79. 
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