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Inledning  

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd.  

Dessa regler anger hur grundstöd och mandatberoende stöd fördelas, hur 

redovisning av partistödet ska ske samt de villkor som gäller för utbetalning i 

Linköpings kommun.  

1 Rätt till partistöd 

Lokalt partistöd i Linköpings kommun betalas ut till partier som är 

representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 

9 § kommunallagen.  

2 Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av ett grundstöd motsvarande fjolårets inkomstbasbelopp och 

ett mandatberoende stöd som beräknas enligt formeln: antal mandat x 0,99 x 

årets inkomstbasbelopp (58 100 kr för år 2015).  

Partistödets utformning beslutades av kommunfullmäktige den 28 november 

2006 § 218.  

3 Fördelning av partistöd 

Vid fördelning 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.  

Om en fullmäktigeledamot byter parti eller lämnar sitt parti men fortsätter sitta 

kvar i fullmäktige under mandatperioden påverkas inte partistödet. En stol är 

”tom” först om länsstyrelsen inte har något namn att tillgå efter en avsägelse 

från en ledamot i fullmäktige.  

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet 

dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört.   

4 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. 
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Redovisningsperioden är 1 januari till 31 december. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen senast den 30 juni året efter att stödet betalts ut.  

5 Villkor för utbetalning av partistöd 

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd i 

december månad (SFS 2013:1053).  

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in i tid kan kommunfullmäktige besluta att inget 

stöd betalas ut för nästkommande år.  

_____________________ 

 

 

 

 


