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Utbetalning av partistöd för år 2021
Sammanfattning
Beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige årligen, varför fullmäktige nu behöver
besluta om stödet för år 2021.
Partier som erhåller årligt stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen
ska granskas av en granskare som har utsetts från partiet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2021 ska utbetalas enligt samma
principer som för år 2020, nämligen:
a) ett grundstöd per parti i fullmäktige motsvarande 270 % av det månatliga
riksdagsarvodet,
b) ett stöd per mandat i fullmäktige med ett belopp motsvarande 55 % av det månatliga
riksdagsarvodet,
c) partistödet ska vid förändring av riksdagsarvodet justeras i efterskott.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd i enlighet med punkt 1.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de partier som får partistöd senast sex (6) månader
efter redovisningsårets utgång ska lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som
visar att stödet har använts för sitt ändamål under föregående år samt att det till
redovisningen ska fogas en granskningsrapport från en av partiet utsedd särskild
granskare.
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Ärendet
Utbetalning
Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i
den lokala demokratin och är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna.
Regler om kommunalt partistöd återfinns i 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725, KL). Av
bestämmelserna framgår bl.a. att fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Fullmäktige fattade beslut om revidering av de lokala reglerna för partistöd
den 21 maj 2018, § 63.
Av de lokala reglerna för partistöd framgår att partistöd betalas ut årligen i förskott för ett
kalenderår efter beslut av kommunfullmäktige, varför fullmäktige nu behöver besluta om
utbetalningen för år 2021.
Inför 2016 kom partierna i fullmäktige överens om att föreslå fullmäktige att nivån på det
sammanlagda stödet liksom konstruktionen med koppling till riksdagsarvodet ska bestå.
Partistödet för år 2021 följer därför samma princip som tidigare år, vilket innebär att
grundstödet är 270 % av det månatliga riksdagsarvodet och ett stöd per mandat i fullmäktige
med ett belopp motsvarande 55 % av det månatliga riksdagsarvodet.
Redovisning
Enligt bestämmelserna i KL ska beslut om partistöd innehålla ett krav på att mottagaren av
partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
ändamålet att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Vidare
framgår att redovisningen ska avse perioden 1 januari- 31 december och ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Till redovisningen ska fogas en
granskningsrapport från en av partiet utsedd särskild granskare.
Samtliga partier har inkommit med en redovisning av hur partistödet använts för föregående
år.
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