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Fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2014.
Om riktlinjen
Varje parti som vid val till kommunfullmäktige fått mandat i fullmäktige har rätt
till partistöd. Riktlinjen bestämmer hur grundstöd och mandatbundet stöd, samt
stöd till politiska ungdomsföreningar, ska fördelas. Vidare anges krav på
redovisning av hur partistödet använts samt villkor för utbetalning.
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Norrköpings kommun ska därutöver följande gälla.
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Riktlinje för kommunalt partistöd i Norrköpings kommun
Varje parti som vid val till kommunfullmäktige fått mandat i fullmäktige har rätt
till partistöd enligt följande regler.
Grundstöd och mandatbundet stöd
Varje i fullmäktige representerat parti får årligen ett
grundstöd om A kronor, samt ett
mandatbundet stöd om B kronor per mandat.
Grundstödet ska vara minst 2,5 gånger det mandatbundna stödet. Beloppen A och
B fastställs i samband med budgetbeslut för det aktuella året.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Om ett partis representation minskar reduceras den mandatbundna delen av
partistödet i motsvarande grad.1 Om representationen upphör så upphör partistödet
i sin helhet. Reducering av partistöd sker i samband med nästkommande beslut
om utbetalning.
Stöd till politiska ungdomsföreningar
Varje i fullmäktige representerat parti och som har en aktiv ungdomsförening får
årligen ett
grundstöd om C kronor, samt ett
mandatbundet stöd D kronor per mandat.
Grundstödet ska vara minst 2,5 gånger det mandatbundna stödet. Beloppen C och
D fastställs i samband med budgetbeslut för det aktuella året.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Om ett partis representation minskar reduceras den mandatbundna delen av
partistödet i motsvarande grad (se fotnot). Om representationen upphör så upphör
partistödet i sin helhet. Reducering av partistöd sker i samband med
nästkommande beslut om utbetalning.

1

Det händer att en ledamot byter parti eller blir partilös under mandatperioden men kvarstår i
fullmäktige. En sådan situation påverkar inte partistödet. En stol är ”tom” först då länsstyrelsen
inte har något namn att tillgå efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
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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 2 kap 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas till kommunstyrelsen senast den
30 juni året efter det att stödet lämnats.
Villkor för utbetalning av partistöd
Fullmäktige fattar beslut om utbetalning av partistöd i januari månad varje år.
Partistödet betalas ut i förskott för kalenderåret.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
För utbetalning av partistöd ska varje parti årligen till kommunstyrelsens kontor
lämna uppgift om lokala partiets respektive ungdomsföreningens
Organisationsnummer
Stadgar
Styrelseledamöter
Revisorer
Bankgiro eller plusgiro

