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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45
Utbetalning kommunalt partistöd 2020 (KS 2020.040)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utbetalning
av kommunalt partistöd för år 2020 enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
I 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) regleras kommuners och regioners
befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet
får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd (1.3.04 Regler för
kommunalt partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av
partistödet. Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2020 redovisas i bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Utbetalning kommunalt partistöd 2020, tjänsteskrivelse 2020-02-03
 Förslag till utbetalning partistöd 2020
 Regler för kommunalt partistöd
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Tjänsteskrivelse

Utbetalning kommunalt partistöd 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utbetalning
av kommunalt partistöd för år 2020 enligt bilagt förslag.

Ärendet i korthet
I 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) regleras kommuners och regioners
befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet
får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd (1.3.04 Regler för
kommunalt partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av
partistödet. Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2020 redovisas i bilaga.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
2. Regler för kommunalt partistöd
3. Förslag till utbetalning av partistöd 2020

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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KOMMUNSTYRELSENS KANSLI

Utbetalning partistöd 2020

Grundstöd: 47 300 (1 prisbasbelopp 2020)
Mandatstöd: 18 920 (0,4 prisbasbelopp 2020)

Moderaterna: 331 100 kr 
Konto: clearing nr: 6915, konto: 787 342 858
15 mandat

Socialdemokraterna: 236 500 kr 
Bankgiro 5592-8089
10 mandat

Sverigedemokraterna: 179 740 kr
Konto: PG 57 92 96-5 
7 mandat

Centerpartiet: 160 820 kr 
Konto: PG 73 82 48-4
6 mandat

Liberalerna: 141 900 kr 
Konto: Handelsbanken, clearing nr: 6915 konto: 719 851 688
5 mandat

Kristdemokraterna: 104 060 kr
Konto: PG 67 27 51-5 
3 mandat

Miljöpartiet: 104 060 kr
Konto: Handelsbanken, clearing nr: 6915 konto: 498 700 321
3 mandat

Vänsterpartiet: 85 140 kr
Konto: PG 481914-0
2 mandat

Totalt: 1 343 320 kr
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Regler för kommunalt partistöd 
Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 58, reviderad 2015-06-08 § 72 

 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. Därutöver gäller följande i Vallentuna kommun.  

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Vallentuna kommun betalas till partier som är representerade 

i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Partistöd betalas under resterande del av det kalenderår då 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 4 kap 29 § första stycket 

kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Redovisning och intyg ska lämnas in senast 1 april. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas årligen ut i förskott efter beslut av fullmäktige. Beslut fattas av 

fullmäktige senast i juni månad. 

 

Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket 

kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

 

----- 

Dessa bestämmelser gäller från och med verksamhetsåret 2015. 

Paragraf 5 andra stycket gäller från och med verksamhetsåret 2016. 
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J neaovisning av föregående års partistöd

Miljöpartiet i Vallentuna

PARTIETS NAMN

Kvar sedan 2018 Erhållet partistöd 2019 överförs till 2020
107 550 kr 102 300 kr 147 263 kr

Redovisning av lokalt partistöd Perioden januari titt och med december 3r 2079s

s Ange belopp inkl, moms.

KOM M U N LED NINGS KO NTO RET

186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1

TFN: 08-587 850 00

KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW, VALLENTU NA. SE

Val till EU-parlamentet 2019
Medlemsmöten/Kon gress
Avg ifter M P ad mi ni stratio n/gemensam ma a ktivitet
Lokalhyra
Övrig adminstration o avskrivningar
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PARTIETS NAMN

Redovisning av lokalt partistöd

s Ange belopp inkl, moms.

KOM M U N LEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
grsör: TUNA ToRG 1

TFN: 08-587 850 00

KOM M UN@VALLENTU NA, SE

WWW.VALLENTU NA. SE

Perloden januar¡ till och med december âr 2019s

2020- 01-31
sr.D 212

SKICKAS TILL

VALLENTUNA KOMMUN
KS KANSLI

TUNA TORG 1

186 86 VALLENTUNA
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Sverigedemokraterna Vallentuna

Redovisningen, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Vallentuna kommun
senast den första april (året efter verksamhetsåret).
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Kvar sedan 2O18 Erhållet partistöd 2O19 Överförs t¡ll 2O2O

91 .027 176.700
:t\

151 .197 /

Konferenser
EP valet
övriga möten/aktiviteter
övriga kostnader

ì'c) varav öf ti11 partigemensam valfond: 31.675

Granskningsintyg:

Härmed intygas att partiet följt ändamålet för
partistöd i Vallentuna kommun.

Stockholm den 8 februari 2020
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Arnold Boström
revi s or/grans kar
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