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Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd för första halvåret 2017
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd betalas ut för första halvåret 2017 enligt följande:
Socialdemokraterna
686 650 kr
Moderaterna
443 000 kr
Sverigedemokraterna 354 400 kr
Miljöpartiet
199 350 kr
Vänsterpartiet
199 350 kr
Liberalerna
155 050 kr
Centerpartiet
132 900 kr
Kristdemokraterna
110 750 kr

Ärendebeskrivning
Partistöd ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Stöd får enbart
ges till ett parti som är en juridisk person. Enligt kommunens regler ska
kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd i juni och december.
Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga ledamotsplatser i
kommunfullmäktige är tillsatta enligt 14 kapitlet vallagen, vilket innebär att alla
mottagare av partistöd, utifrån den bestämmelsen, har rätt att erhålla hela det
mandatbundna stödet. Av kommunens regelverk framgår att det mandatbundna
stödet ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i
kommunfullmäktige, även om ledamoten lämnat partiet.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till
tre prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300, vilket är 200 kronor lägre än för
2015.
Det ger följande fördelning av partistödet:
Parti

Mandat

Totalt partistöd Partistöd 2017,
2017
månad 1-6
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Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Totalt
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28
17
13
6
6
4
3
2
79
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1 373 300 kr
886 000 kr
708 800 kr
398 700 kr
398 700 kr
310 100 kr
265 800 kr
221 500 kr
4 562 900 kr

686 650 kr
443 000 kr
354 400 kr
199 350 kr
199 350 kr
155 050 kr
132 900 kr
110 750 kr
2 281 450 kr

Från och med redovisningsåret 2015 ska mottagarna av kommunalt partistöd (de
politiska partierna) årligen ge in en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige
som visar hur partistödet har använts. Redovisningen ska avse hela året och ges in
till kommunfullmäktige senast den 30 juni. Redovisningen ska åtföljas av en
särskild granskningsrapport.
Kommunfullmäktige får besluta att stoppa fortsatta utbetalningar till parti som inte
lämnat in redovisningen eller granskningsrapporten i tid. Fortsatta utbetalningar
kan däremot inte stoppas med hänvisning till redovisningens innehåll, till exempel
om partistödet har använts till ett annat ändamål än vad som anges i
kommunallagen.
Den utbetalning som kommunfullmäktige nu ska fatta beslut om avser första
halvåret 2017. Det är första gången som kommunfullmäktige har att ta ställning till
om utbetalning av partistöd ska stoppas till mottagare som inte har lämnat in
redovisning eller granskningsrapport i tid.
Samtliga mottagare av partistöd har kommit in med redovisning och
granskningsrapport för år 2015. Kristdemokraternas redovisning och
granskningsrapport har dock inkommit först den 30 augusti 2016, vilket är två
månader senare än vad som anges i kommunallagen.
Eftersom det är första gången redovisningen skulle lämnas in och då
kommunledningskontorets utskick av blanketter och annat underlag gjordes med
kort varsel, föreslår kommunledningskontoret att partistöd ska betalas ut till
Kristdemokraterna för första halvåret 2017 trots att redovisningen och
granskningsrapporten lämnats in för sent. Efter att den första redovisningen nu har
genomförts anser kommunledningskontoret att de nya rutinerna bör vara väl kända
hos samtliga mottagare av partistöd. Det innebär att kommunledningskontoret kan
komma att göra en annan bedömning om motsvarande situation uppstår framöver.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson

Lena Lundberg
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Administrativ chef

Beslutet skickas till:
Stödberättigade partier
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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