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Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings
kommun
I Kommunallagen (1991:900 gällande fr o m mandatperioden 2014-2018) finns
de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd som anger att
kommunen har rätt att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
I Nyköpings kommun ska därutöver följande gälla.

§ 1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Nyköpings kommun utgår till de partier som är
representerade kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått
mandat i kommunfullmäktige. Partistödet får enbart ges till ett parti som är en
juridisk person.
2 kap 9 § Kommunallagen samt 14 kap § 1 Vallagen (2005:837).

§ 2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet är uppdelat i följande delar:
-

ett grundstöd som uppgår till 3000 kr per parti och år, samt

-

ett mandatstöd, som uppgår till 35 127 kr per mandat och år.

§ 3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är
fastställd, i enlighet med länsstyrelsens fördelning av mandatet, som baseras
på fastställda valkretsar enligt 14 kap § 1 Vallagen.
Mandatstöd utgår inte för ej besatta platser i kommunfullmäktige. En plats är
”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver
göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från ledamot eller ersättare i
fullmäktige.
Återbetalning av förskotterat mandatstöd ska efter avstämning med ansvarig
ekonom på Nyköpings kommun. En avstämning sker årligen i december
avseende hur många månader av förskottsbetalningen som partiet avser
betala tillbaka genom faktura.
Upphör partiet att vara representant i kommunfullmäktige i samband med val
utgår grundstöd som längst till den 31 december under valåret.
Upphör partiet att helt vara representerat i kommunfullmäktige under
pågående mandatperiod upphör grundstödet omedelbart. Återbetalning av
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resterande förskotterat stöd ska efter avstämning med ansvarig ekonom på
Nyköpings kommun. En avstämning sker årligen i december avseende hur
många månader av förskottsbetalningen som partiet avser betala tillbaka
genom faktura.

§ 4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
att paristödet använts för sitt ändamål, det vill säga att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin genom lokalt partiarbete som riktar sig
till partiets medlemmar. 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Reovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till
kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, 2
kap 11 § andra stycket.
Till redovisnigen fogas ett granskningsintyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet använts. Redovisningen ska skickas till
Nyköpings kommuns postadress eller registrators epost enligt adressen
nedan:

Kommunledningskansliet
Nyköpings Kommun
611 83 Nyköping
kommun@nykoping.se

§ 5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till Nyköpings kommun inom föreskriven tid,
senast i juni månad, utbetalas inget partistöd för nästkommande år enligt
beslut av kommunfullmäktige.
För att utbetalning av partistödet ska vara möjlig ska även varje parti årligen
inkomma till Nyköpings kommun med bank- eller plusgiro, bankkontor
nummer, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är
föreningens firmatecknare.
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§ 6 Årligt beslut
Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige i december.

§ 7 Övrigt
De partier som mottagit partistöd från Nyköpings kommun har möjlighet att
nyttja kommunens lokaler i Stadshuset och gruppledaren för respektive parti
tilldelas dator och mobiltelefon samt har möjlighet att nyttja lokaler i Stillehuset
där också tillgång till skrivare finns.

Bilagor
Kommunallagen (1991:900)
Vallagen (2005:837)
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 14:2 (SKLs dnr KS2014-177)
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