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PARTISTÖDSREGLEMENTE FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
I Södertälje kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Södertälje kommun utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket
kommunallagen, dvs. partier som fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- Grundstöd, som utges för varje år med 7,55 inkomstbasbelopp till partier som har fler
än två mandat i fullmäktige. Till partier med högst två mandat utges grundstöd med 3,78
inkomstbasbelopp per år.
- Mandatstöd, som utges för varje år med 1,57 inkomstbasbelopp för varje mandat i
fullmäktige.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Förändras ett partis representation i fullmäktige på så sätt att det för något av partiets
mandat inte längre finns en vald ledamot som är fastställd enligt vallagen, får detta
genomslag från den tidpunkt då
a. Den förtroendevalde upphört att vara valbar, eller
b. Fullmäktige beslutat att entlediga en förtroendevald som avsagt sig sitt uppdrag i
fullmäktige.

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. Redovisningen ska inges till fullmäktige senast 6 månader efter

utgången av redovisningsperioden, som ska vara 1 januari – 31 december. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Utbetalning av partistödet
Partistöd betalas ut kvartalsvis, efter årligt beslut av fullmäktige. Om inte särskilda skäl
talar emot det, ska beslut om partistöd fattas i anslutning till beslutet att fastställa budget
för nästkommande år och avse samma år som den budgeten.
Vid varje utbetalningstillfälle ska den utbetalade summan för varje parti uppgå till en
fjärdedel av det årliga partistöd som respektive parti är berättigat till enligt 2 §, beräknat
på det antal mandat som partiet enligt 3 § är representerat med vid tidpunkten för
utbetalningen.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen lämnats efter den 30 juni men senast den 31 juli så minskas partistödet för
nästkommande år med 2,5%. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den
31 juli men senast den 31 augusti så minskas partistödet för nästkommande år med 5%.
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 31 augusti utbetalas inget
partistöd nästkommande år.

6 § Hur partistödet får användas
Partistödet får användas endast för partiets verksamhet inom Södertälje kommun, i syfte
att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

7 § Hur de kommunala nämnderna får lämna bidrag
De kommunala nämnderna får inte lämna bidrag till de politiska partiernas
ungdomsorganisationer.
___________

Detta reglemente har antagits av kommunfullmäktige den 2 februari 2015 § 4, att gälla
fr.o.m. den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar i reglementet:
17 december 2015, § 257
18 december 2017, § 219. Ändringen av § 5, sista stycket, gäller retroaktivt fr o m den 1
januari 2017.

