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Regler och rutiner antagna av kommunfullmäktige 2014-12-08
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.

2 Övergripande gällande partistöd
Extrakt från propositionsuttalande (2012/13:5 sid 69): I och med att den kommunala
kompetensen vidgades genom att kommuner fick befogenhet att ge partistöd avsågs att den
s.k. lokalieringsprincipen skulle upprätthållas och att kommuners verksamhet ska tillgodose
ett till kommunen knutet intresse. Partistöd skulle främja partiernas informationsverksamhet
samt att det 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.

3 Rätt till partistöd
Extrakt från kommunallagen 1991:900, 2 kap 9§:
 Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
 Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
 Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige,
dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
 Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053).

4 Lokala regler för partistöd:
4.1 Grundstöd
Ett årsbaserat fast belopp per parti som beslutas av kommunfullmäktige i samband med
budget.

4.2 Mandatstöd
Ett årsbaserat fast belopp per mandat som beslutas av kommunfullmäktige i samband med
budget.
4.2.1 Utbildningsstöd
50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd.
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För år 2015 utgör grundstödet 13 000kr/parti och mandatstödet 10 000kr/mandat.

5 Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Har partiet minst ett mandat som uppbärs av en ledamot är partiet representerat och har rätt
till partistöd i form av både grundstöd och mandatstöd.
Kommunfullmäktige i Norsjö kommun fördelar partistöd enbart till partier där det enligt
länsstyrelsens sammanräkning efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot. Det
innebär att en stol är ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå även när det
behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
Skulle partier under ett verksamhetsår inte lyckas bemanna platser i fullmäktige efter
länsstyrelsens sammanräkning reduceras mandatstöd likvärdigt inför kommande års
eventuella utbetalning.
Skulle partier inte bemanna någon plats ska även grundstödet dras in.
Norsjö Kommun har ingen avtrappning av partistödet. Reducering av partistöd genom de
ovan beskrivna situationerna verkställs inför nästkommande eventuella utbetalning.

6 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 (se Rätt till
partistöd ovan).
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast
sex månader efter räkenskapsårets utgång, det vill säga senast 30 juni.
Redovisning och granskningsintyg ska vara kommunstyrelsen tillhanda enligt innevarande års
beslutade sammanträdesdatum så att presentation kan göras till kommunfullmäktige innan 30
juni.
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7 Redovisningens och gransknings
utformning
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det
lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media.
Transparens i partistödet är viktigt men själva utformningen av redovisningen är inte
lagreglerad.

7.1 Redovisningens innehåll i Norsjö Kommun:
1. Mottagaren sammanställer en skriftlig redovisning (förslag se bilaga 1)
2. Mottagaren utser en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
3. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen (förslag se bilaga 2)
4. Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Dock
inget krav att redovisa det som mottagits som partistöd från 2014 och tidigare, innan
redovisningsbestämmelserna införts.
5. Redovisningen ska innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin.
6. Det ska framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför den utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits.
7. Redovisningen ska innehålla en beskrivning om hur partiet valt att presentera hur de
utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media – exakt format hur detta
presenteras bestämmer varje enskilt parti.

8 Årlig utbetalning
Fullmäktige ska årligen besluta om att utbetalning av partistöd ska ske.
Partistödet betalas ut under januari månad efter det att beslut om utbetalning av partistöd samt
nivåer har skett i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Om redovisning och granskningsintyg inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
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9 BILAGOR
9.1 Bilaga 1 – Exempel redovisningsformat

”Till kommunfullmäktige Norsjö Kommun.

Datum:

REDOVISNING AV PARTISTÖDETS ANVÄNDNING
Gäller verksamhetsår:

_______________________

Mottagande parti:

_______________________

Redovisningen genomförd av:

_______________________

Enligt rådande lagar och lokala regler för partistöd lämnas härmed följande redovisning
gällande användning av partistöd för föregående år:
Redovisningsunderlag
Totalt bidrag föregående år (grund- och mandatstöd):
Varav utbildningsstöd (50% av mandatstöd):
Överflyttat från tidigare år (2015 och framåt totalt):

Belopp

Aktiviteter (beskrivning)
Exempel: utifrån gällande demokratistrategi har partiet arrangerat

3000

2st medborgarträffar med fokus på information om det lokala
politiska arbetet. Totalt medverkade x medborgare.
Exempel: inför medborgarträffar har x antal partimedlemmar

2500

utbildats i presentationsteknik samt erhållit mediaträning

6

9.2 Bilaga 2 – Exempel granskningsintyg

”Till kommunfullmäktige Norsjö Kommun.

Datum:

GRANSKNINGSINTYG GÄLLANDE PARTISTÖDETS ANVÄNDNING
Gäller verksamhetsår:

_______________________

Mottagande parti:

_______________________

Fri text- undertecknad har i enlighet med rådande lagar och lokala regler och rutiner
granskat partiets årliga redovisning och finner…..

________________________________
Underskrift (av partiet utsedd särskild granskare)
Namnförtydligande
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