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I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Kiruna kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Kiruna kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med
vad som föreskrivs i 4 kap 29 § 2 st kommunallagen.
Partistödet får endast utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det
måste finnas en registrerad lokal partiförening i Kiruna kommun som kan ta emot stödet.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd på 120 % av prisbasbeloppet per part och år, samt
- ett mandatstöd på 50 % av prisbasbeloppet per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd ska endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen (2005:837) beaktas. Om ett parti får en ”tom stol” ska partiets representation anses ha
minskat i motsvarande mån och det mandatbundna partistödet ska då begränsas proportionellt.
Representationen ska anses ha upphört när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå vid en ny
sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot.
Partistöd för den ”tomma stolen” utgår under 3 månader efter att representationen har upphört.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning senast 6 månader efter
utgången av förevarande kalenderår. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för ändamål
som anges i 4 kap 29 § 1 st kommunallagen. Till redovisningen ska biläggas en granskningsrapport.
5 § Årlig utbetalning
Kommunkontoret betalar ut partistödet halvårsvis i förskott i januari och den andra utbetalningen
sker i juni eller i september efter beslut i kommunfullmäktige.
För att redovisningen ska hinna godkännas i kommunfullmäktige för utbetalning av partistöd i juni
ska redovisningen inlämnas senast den 31 mars varje år. De partier som lämnar in redovisningen
efter den 31 mars får partistödet utbetalt i september.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § 2 st kommunallagen inte lämnats in
senast den 30 juni, utbetalas inget stöd för innevarande år. Partiet blir återbetalningsskyldig om stöd
redan har betalats ut för innevarande år.
6 § Förlängt partistöd vid förlust av samtliga mandat i kommunfullmäktige
Parti som efter allmänna val till kommunfullmäktige förlorat samtliga sina mandat kan anhålla om
förlängt partistöd senast i december året innan det år stödet avser.
Det förlängda partistödet utbetalas endast till parti som ställt upp till val till kommunfullmäktige för
den nya mandatperioden och motsvarar ett partis grundstöd under nästkommande mandatperiods 6
första månader.
Partiet är inte skyldig att lämna in redovisning och granskningsrapport avseende förlängt partistöd.
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