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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs Kommun har PwC genomfört en 

uppföljande granskning av utbetalning av lokalt partistöd. Granskningens syfte har varit 

att bedöma om kommunstyrelsens hantering av den nya lagstiftningen för lokalt partistöd 

är ändamålsenligt utifrån vad kommunallagen föreskriver. Vår sammanfattande bedöm-

ning är att kommunstyrelsens hantering av den nya lagstiftningen för lokalt partistöd inte 

helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete utifrån vad kommunallagen föreskriver.  

Är fullmäktiges beslut om att betala ut partistöd anpassat till kommunens budget-
process? 

Bedömning: delvis uppfyllt 
 
Det framgår av regeldokumentet att partistödet i Svalöv består av ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Storleken på stödet ska beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband 
med budgeten. Regeldokumentet anger även att en komplett redovisning av partistödets 
användning under föregående år lämnas in i samband med ansökan för innevarande år. 
Bedömningen grundar sig på att fullmäktiges beslut om att betala ut partistöd delvis är 
anpassat till kommunens budgetprocess.  
 

Är fullmäktiges beslut om partistödets omfattning och formerna för det utformat så 
att det inte otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti? 

Bedömning: uppfyllt 

Av regeldokumentet framgår att partistödet utgörs av ett grundstöd och ett mandatstöd. 
Rätten till partistöd utgår från om huruvida ett parti är representerat i kommunfullmäktige 
eller ej. Ett parti anses representerat om det har mandat i kommunfullmäktige för vilket en 
vald ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). Vid jämförelse med andra kommuner 
framkommer att Svalövs kommun ligger förhållandevis lågt avseende kostnad för parti-
stöd. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på att stödet är generellt utformat samt att 
det innefattar ett grundstöd. 

Har fullmäktige beslutat om vilka regler som gäller för ett parti som inte lyckats 
bemanna sina platser? 

Bedömning: uppfyllt 

Bestämmelser om vilka regler som gäller för ett parti som inte lyckats bemanna sina plat-
ser finns i regeldokumentet för partistöd. Av dokumentet framgår att ett parti anses repre-
senterat om en vald ledamot är fastställd enligt vallagen. Bedömningen grundas på att 
bestämmelser om regler som gäller för ett parti som inte har lyckats bemanna sina platser 
finns inskrivet i regeldokumentet.  

Har fullmäktige beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen 
som ska visa att partistödet använts för det ändamål som anges i lagen? 

Bedömning: uppfyllt 

Av granskningen framgår att kommunfullmäktige i regeldokumentet har beslutat om for-
merna för den årliga och skriftliga redovisningen som ska visa att partistödet använts för 
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det ändamål som anges i lagen. Bedömningen grundas på att formerna för redovisningen 
finns angivet i regeldokumentet för partistöd.  

Har redovisning för åren 2018 och 2019 lämnats in till fullmäktige? 

Bedömning: uppfyllt 

Det framgår av granskningen att redovisning för åren 2018 och 2019 har lämnats in till 
fullmäktige. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på den genomgång av dokumentat-
ionen som har gjorts.  

Har samtliga partier (mottagare) utsett en särskild granskare som ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts? 

Bedömning: uppfyllt 

Vid genomgång av partiernas redovisningar framgår att en särskild granskare för motta-
garna har utsetts och att denne har granskat om en rättvisande bild av partistödets an-
vändande har getts. Bedömningen grundar sig på dokumentationen.  
 

Har fullmäktige utsett någon att granska partiernas skriftliga redovisning? 

Bedömning: delvis uppfyllt 

Det framgår av granskningen att kommunfullmäktige inte har utsett någon att granska 
partiernas skriftliga redovisning. Dock noteras att det inte ställs krav i kommunallagen på 
att fullmäktige ska utse en granskare och granskarens roll syftar då till att bedöma om 
redovisningen har inkommit i rätt tid och om dokumentationen är komplett.   
 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över processen så att beslutet om partistödets 
storlek fattas i samband med budgeten för att medge partierna möjlighet att anpassa sin 
verksamhet och säkerställa följsamhet till riktlinjerna. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Av kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner och regioner får ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner 
har former för det i någon omfattning.  
 
Partistöd får ges till de partier som är representerade i fullmäktige. Krav ställs bland annat 
på att partierna utser en särskild granskare av partistödets användande och på att 
återredovisning sker inom angiven tidsram. 
 
Under 2015 genomförde de förtroendevalda revisorerna en granskning av utbetalning av 
lokalt partistöd i Svalövs kommun. Med anledning av att kommunfullmäktige sedan 
granskningens genomförande har antagit nya riktlinjer på området har revisorerna funnit 
det angeläget att genomföra en uppföljande granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Är kommunstyrelsens hantering av den nya lagstiftningen för lokalt partistöd 
ändamålsenlig utifrån vad kommunallagen föreskriver? 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är fullmäktiges beslut om att betala ut partistöd anpassat till kommunens 
budgetprocess? 

 Är fullmäktiges beslut om partistödets omfattning och formerna för det utformat så 
att det inte otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti? 

 Har fullmäktige beslutat om vilka regler som gäller för ett parti som inte lyckats 
bemana sina platser? 

 Har fullmäktige beslutat om formerna för den årliga och skriftliga redovisningen 
som ska visa att partistödet använts för det ändamål som anges i lagen? 

 Har redovisning för åren 2018 och 2019 lämnats in till fullmäktige? 

 Har samtliga partier (mottagare) utsett en särskild granskare som ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts? 

 Har fullmäktige utsett någon att granska partiernas skriftliga redovisning? 

1.3. Revisionskriterier 

 Kommunallagen 

 Kommunens egna regelverk 

 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta processen med 2018 och 2019 års partistöd. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervju med den 
administrativa chefen samt nämndssekretare i Svalövs kommun. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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2. Bestämmelser om partistöd 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap § 29–32 anges bestämmelserna om partistöd. Det 
framgår att kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).  

Vidare anges att partistöd får ges till de 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).  

Det framgår även att fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för 
det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Beslut 
om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning 
i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december 
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen bifogas 
redovisningen.  

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst 
en gång per år.  
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3. Iakttagelser och 
bedömningar 

 

3.1. Är fullmäktiges beslut om att betala ut partistöd anpassat till kommu-

nens budgetprocess? 

3.1.1. Bedömning från granskningen år 2015 

Konklusionen är att det nya reglementet inte är helt anpassat till kommunens budgetpro-
cess.  

3.1.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Av regeldokumentet ’’regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun’’ (antaget av 
kommunfullmäktige 2015-11-30 § 187) framgår att partistödet i Svalöv består av dels ett 
grundstöd som är ett fast stöd per parti och år samt ett mandatstöd som utgår årligen till 
varje parti baserat på antalet mandat partiet har i kommunfullmäktige. Av riktlinjerna 
framgår även att partistödets storlek beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband 
med budgeten för kommande år. Den 18 december 2017/§182 fattades beslut av kom-
munfullmäktige om att göra en förändring i reglementet för partistöd som innebar att parti-
stödet från och med 1 januari 2018 beräknas utifrån prisbasbeloppets förändringar. 

Det framgår vidare av regeldokumentet för kommunalt partistöd i Svalövs kommun att 
beslut om utbetalning av partistöd grundas på huruvida en ansökan om utbetalning av 
partistöd har inkommit till kommunen i rätt tid. Efter det att en komplett ansökan har läm-
nats in fattas beslut av fullmäktige. Av intervjun framgår att det varje år tas ett beslut om 
grundstödet och storleken på stödet, men att detta inte sammanfaller med budgeten. Stö-
den som sedan betalas ut till partierna utgår från beslutet om grundstöd och mandatstöd. 
Det redogörs vidare för att processen är en del av kommunledningskontorets årshjul och 
att storleken på stödet inte har föranletts av någon politisk diskussion.  

Av budgetdokumenten för år 2018 och 2019 framgår att kommunfullmäktige beslutade om 
budgetarna 27 november 2017 (§ 161) respektive 17 december 2018 (§ 208). Vid kontroll 
av kommunfullmäktiges protokoll framgår att beslut om fastställande av partistödets be-
lopp för år 2018 fattades av kommunfullmäktige den 18 december 2017. För år 2019 fast-
ställdes partistödets omfattning den 17 december år 2018. Kommunfullmäktiges beslut 
om att betala ut partistöd sammanfaller således med kommunens budgetprocess för år 
2019 men inte för år 2018.  

3.1.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på att fullmäktiges beslut om att betala ut partistöd delvis är 
anpassat till kommunens budgetprocess. Fullmäktiges beslut om att betala ut partistöd 
var anpassat till budgetprocessen år 2019, men inte år 2018.  
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3.2. Är fullmäktiges beslut om partistödets omfattning och formerna för 

det utformat så att det inte otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 

parti? 

3.2.1. Bedömning från granskningen år 2015 

Bedömningen är att fullmäktiges beslut är utformat så att det inte otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett specifikt parti.  

3.2.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Av regeldokumentet för partistöd framgår att partistödet utgörs av ett grundstöd och ett 
mandatstöd. Grundstödet är ett fast stöd per parti och år och mandatstödet utgår årligen 
till varje parti och baseras på antalet mandat partiet har i kommunfullmäktige. Av intervjun 
framgår att frågan om stödets omfattning inte har varit ifrågasatt eller föremål för diskuss-
ion i kommunen.  

Det framgår även av regeldokumentet att rätten till partistöd grundar sig i huruvida ett 
parti är representerat i kommunfullmäktige. Partistöd får ges till de partier som är repre-
senterade i fullmäktige. Partistöd får även ges till ett parti som har upphört att vara repre-
senterat i kommunfullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen 
upphörde. Ett parti anses representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en 
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  

Av regeldokumentet framgår att fördelning av partistöd och beräkning av dess storlek 
beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 
(2005:837). Ett parti som inte har varit representerat i kommunfullmäktige erhåller parti-
stöd från den 1 januari året efter det allmänna val då partiet valdes in. Partistöd utgår un-
der resterande del av det kalenderår då representationen upphörde.  

Vid jämförelse mellan Svalövs kommun och jämförbara kommuner i databasen Kolada 
framkommer att Svalövs kommun ligger förhållandevis lågt avseende kostnad för parti-
stöd. Jämförelsen innefattar nyckeltalen ’’kostnad stöd till politiska partier uttryckt i 
kr/invånare’’ och ’’nettokostnad stöd till politiska partier uttryckt i kr/invånare’’. I jämförel-
sen används kommunerna Bjuv, Helsingborg, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona och 
Åstorp. Kostnaden för Svalövs kommuns partistöd avseende båda nyckeltalen för år 2018 
var 31 kr/invånare. Jämförelsevis var kostnaden för partistöd i Hörby 35 kronor/invånare, 
kostnaden i Helsingborg var 53 kronor/invånare, kostnaden i Åstorp var 40 kro-
nor/invånare och Landskronas kostnad uppgick till 84 kr/invånare. Av de jämförande 
kommunerna ligger kostnader för partistöd i Klippan och Höör lägre än Svalöv med 28 
respektive 27 kr/invånare.  

3.2.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

Vi bedömer att fullmäktiges beslut om partistödets omfattning och formerna för det är ut-
format så att det inte otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Vidare grundar vi vår 
bedömning på att stödet är generellt utformat och innefattar ett grundstöd såväl som ett 
mandatstöd.  
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3.3. Har fullmäktige beslutat om vilka regler som gäller för ett parti som 

inte lyckats bemanna sina platser? 

3.3.1. Bedömning från granskningen år 2015 

Av Svalövs regler för utbetalning av lokalt partistöd framgår att vid fördelningen av parti-
stöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen, 
därmed regleras att stöd endast utgår för mandat som har bemannats.  

3.3.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Av dokumentet ’’Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun’’, antaget av kommun-
fullmäktige 2015-11-30 § 187 framgår att rätt till partistöd utgår till de partier som är re-
presenterade i fullmäktige. Ett parti anses vara representerat om det har fått mandat i 
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Vi-
dare anges att rätten till partistöd och beräkning av dess storlek beaktas för mandat för 
vilken en vald ledamot är fastställd. Det redogörs i samband med intervjun för att regel-
verket om ett parti inte har lyckats bemanna sina platser inte har tillämpats eftersom inga 
platser har varit vakanta.  

3.3.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

Vi bedömer att fullmäktige har beslutat om vilka regler som gäller för ett parti som inte 
lyckats bemanna sina platser. Vi grundar vår bedömning på att det i regeldokumentet för 
partistöd finns angivet att partistöd utgår för fastställda ledamöter i enlighet med vallagen 
(2005:837).  

3.4. Har fullmäktige beslutat om formerna för den årliga och skriftliga re-

dovisningen som ska visa att partistödet använts för det ändamål 

som anges i lagen? 

3.4.1. Bedömning från granskningen år 2015 

Av kommunfullmäktiges beslut framgår att en redovisning ska lämnas in men inte vilka 
former redovisningen ska ha för att det tydligt ska framgå att partistödet ha använts för att 
stärka den kommunala demokratin.  

3.4.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Av regeldokumentet för partistöd framgår att mottagare av partistöd årligen, dock senast 
den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av partistöd för inneva-
rande år. En ansökan ska innehålla: 

- En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår 

- Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som in-
tygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt parti-
stödet 

- Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år 

- Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Av intervjun framgår att det finns en mall framta-
gen på kommunledningskontoret som partierna kan använda vid den skriftliga redovis-
ningen.  
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Av regeldokumentet framgår även att partier som efter ett allmänt val får mandat i fullmäk-
tige, men som tidigare inte haft det, kan få partistöd utbetalt tidigare under året efter be-
slut i kommunfullmäktige. För att detta ska ske krävs årsmötesprotokoll för innevarande år 
och revisionsberättelse för föregående år i de fall då partiet har bedrivit verksamhet under 
året. I dessa fall ställs inga krav på att partiet ska inkomma med granskningsrapport.  

3.4.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

Vi bedömer att kommunfullmäktige har beslutat om formerna för den årliga och skriftliga 
redovisningen som ska visa att partistödet använts för det ändamål som anges i lagen. Vi 
grundar vår bedömning på att regeldokumentet för partistöd innefattar när redovisning ska 
lämnas in och vad den ska innehålla.  

3.5. Har redovisning för åren 2018 och 2019 lämnats in till fullmäktige? 

3.5.1. Bedömning från granskningen år 2015 

De nya reglerna som ställer krav på inlämnad redovisning börjar gälla från och med utbe-
talning av stöd för år 2016. Krav på redovisning av år 2014 har därmed inte funnits.  

3.5.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Av de handlingar som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut avseende partistöd 
för respektive år framgår att samtliga mottagare har lämnat in redovisning till fullmäktige. 
Vid genomgång framkommer att redovisningarna innehåller protokoll från partiets lokala 
årsmöte för innevarande år, granskningsintyg samt en skriftlig redovisning av hur parti-
stödet har använts föregående kalenderår. Sista datum för partierna att inkomma med 
redovisningar är den sista juni och det framgår av intervjun att det förekommer att förvalt-
ningen skickar påminnelser till de partier som inte har inkommit med sina redovisningar 
innan sista juni. Det anges vidare att det inte finns någon dokumenterad rutin kring på-
minnelserna utan att det sker utifrån behov.  

3.5.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

Vi bedömer att redovisning för åren 2018 och 2019 har lämnats in till fullmäktige. Vi grun-
dar vår bedömning på att det vid genomgång av dokumentationen framkommer att redo-
visningar från mottagare av partistöd har inkommit.  

3.6. Har samtliga partier (mottagare) utsett en särskild granskare som ska 

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet 

har använts? 

3.6.1. Bedömning från granskningen år 2015 

Av intervju har framkommit att partierna inte har utsett granskare av redovisningen som är 
kända av kommunen i nuläget.  

3.6.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Vid genomgång av samtliga partiers redovisningar för åren 2017 och 2018 framgår att 
samtliga mottagare av partistöd har utsett en särskild granskare som ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. I samband med an-
sökan för respektive år har varje mottagare lämnat en skriftlig redovisning av hur stö-
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det har använts föregående år. Respektive mottagares särskilda granskare intygar att 
partistödet har använts korrekt.  

3.6.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Vi bedömer att samtliga partier (mottagare) har utsett en särskild granskare som ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Vi grun-
dar vår bedömning på att det vid genomgång av dokumentationen framkommer att samt-
liga mottagare har utsett en särskild granskare.  

3.7. Har fullmäktige utsett någon att granska partiernas skriftliga redovis-

ning? 

3.7.1. Bedömning från granskningen år 2015 

I enlighet med sina regler kommer fullmäktige inte att utse någon att granska partiernas 
skriftliga redovisning utan denna kommer även framgent att göras av förvaltningen. 
Granskningen syftar till att kontrollera att de dokument som krävs för utbetalning av parti-
stöd har inkommit i rätt tid. Vidare kontrolleras att rätt behörig juridisk person har ansökt 
om medlen och att den person som undertecknat ansökan om utbetalning formellt repre-
senterar partiet.  

3.7.2. Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Av intervjun framgår att det fullmäktige inte har utsett någon att granska partiernas skrift-
liga redovisning. Det redogörs vidare för att det är ansvarig nämndsekreterare för kom-
munstyrelsens arbetsutskott som granskar den skriftliga redovisningen och att ärendena 
som innefattar redovisningen av partistöd inte behandlas om inte dokumentationen är 
komplett. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning (senast reviderad 2020-01-13 §§ 20 och 22) 
framgår inte att det finns en granskare utsedd att granska partiernas skriftliga redovis-
ningar. 

3.7.3. Bedömning i samband med uppföljningen 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Vi konstaterar att fullmäktige inte har utsett någon att granska partiernas skriftliga redo-
visning. Det framgår inte av regeldokumentet, kommunstyrelsens delegationsordning eller 
av intervjun att kommunfullmäktige har utsett någon att granska partiernas skriftliga redo-
visning.  

Vi noterar dock att det i kommunallagens bestämmelser om partistöd inte ställs krav på 
att kommunfullmäktige ska utse någon att granska partiernas redovisningar. Granskning-
en syftar då till att bedöma om huruvida redovisningen har inkommit i rätt tid och om 
dokumentationen är komplett snarare än att bedöma innehållet.  

 

  



 

11 
 

4. Bedömningar utifrån revis-
ionsfrågor 

4.1. Sammanfattande bedömning 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens hantering av den nya 
lagstiftningen för lokalt partistöd är ändamålsenligt utifrån vad kommunallagen föreskriver. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens hantering av den nya lagstift-
ningen för lokalt partistöd inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete utifrån vad kom-
munallagen föreskriver. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar av de sju i granskningen 
ingående revisionsfrågorna, se avsnitt Iakttagelser och bedömningar. 

4.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respek-
tive revisionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

Revisionsfråga Kommentar  

Är fullmäktiges beslut om att betala ut 

partistöd anpassat till kommunens bud-

getprocess? 

Delvis uppfyllt 

 

 

Är fullmäktiges beslut om partistödets 

omfattning och formerna för det utformat 

så att det inte otillbörligt gynnar eller 

missgynnar ett parti? 

Uppfyllt 

 

 

Har fullmäktige beslutat om vilka regler 

som gäller för ett parti som inte lyckats 

bemanna sina platser? 

Uppfyllt 

 

 

Har fullmäktige beslutat om formerna för 
den årliga och skriftliga redovisningen 
som ska visa att partistödet använts för 
det ändamål som anges i lagen? 

Uppfyllt 
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Har redovisning för åren 2018 och 2019 
lämnats in till fullmäktige? 

Uppfyllt 

 

Har samtliga partier (mottagare) utsett en 
särskild granskare som ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur partistödet använts? 

Uppfyllt 

 

Har fullmäktige utsett någon att granska 
partiernas skriftliga redovisning? 

Delvis uppfyllt 

 

5. Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över processen så att beslutet om partistödets 
storlek fattas i samband med budgeten för att medge partierna möjlighet att anpassa sin 
verksamhet och säkerställa följsamhet till riktlinjerna. 
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