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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80
Utbetalning av partistöd 2021 (KS 2021.083)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utbetalning av kommunalt 
partistöd för år 2021 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 2021 redovisas i bilaga.

Yrkanden

Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §62 KS AU Utbetalning av partistöd 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-03, Utbetalning av partistöd 2021
 Förslag till utbetalning partistöd 2021
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Moderaterna
 Redovisning av erhållet partistöd, Socialdemokraterna
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Sverigedemokraterna
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 Redovisning av föregående års partistöd, Centerpartiet
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Liberalerna
 Redovisning av föregående års partistöd, Kristdemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Miljöpartiet
 Redovisning av erhållet partistöd, Vänsterpartiet
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§ 62
Utbetalning av partistöd 2021 (KS 2021.083)
Beslut
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utbetalning av kommunalt 
partistöd för år 2021 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 2021 redovisas i bilaga.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-03, Utbetalning av partistöd 2021
 Förslag till utbetalning partistöd 2021
 Redovisning av föregående års partistöd, Miljöpartiet
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Sverigedemokraterna
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Liberalerna
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Moderaterna
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Vallentuna kommun
Redov sn ng av erhå et part stöd (M)

Aktivitet 1

Akt v tet: Möten och Utb dn ng

Utg ft: 22 368,00

Aktivitet 2

Akt v tet: Dr ft och kap ta kostnader för husb

Utg ft: 43 614,00

Aktivitet 3

Akt v tet: Adm n strat on och oka kostnader

Utg ft: 80 974,00

Aktivitet 4

Akt v tet: Kampanjer,annonse, uppvaktn ngar

Utg ft: 14 144,00
Summa

Summa utg fter för akt v teter under per oden 161 100,00
C. Överföringar till delar av partiorganisationen
utanför kommunen

Överför ngar
Överföring 1

Överför ng t : Moderata Sam ngspart et  Stockho ms Län

Motprestat on: Adm n strat va tjänster som med emshanter ng, framstä n ng av centra t
kampanjmater a  m.m.

Summa: 25 450,00
Summa

Summa överför ngar 25 450,00
Granska och bekräfta uppgifterna

Granskn ngsrapport
Granskn ng

Jag har granskat den skr ft ga redov sn ngen av hur det kommuna a part stödet har använts
och om det f nns under ag som styrker uppg fterna. M n bedömn ng är att redov sn ngen ger en
rättv sande b d av hur part stödet använts.

2 (3)



Vallentuna kommun
Redov sn ng av erhå et part stöd (M)

Support-Id: 52D-053
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Vallentuna kommun
Redov sn ng av erhå et part stöd MP

Aktivitet 1

Akt v tet: Annonser, nformat onsmater a

Utg ft: 17 850,00

Aktivitet 2

Akt v tet: Med emsmöten

Utg ft: 480,00

Aktivitet 3

Akt v tet: Loka hyra, d verse adm n strat on, avskr vn ngar

Utg ft: 9 236,00
Summa

Summa utg fter för akt v teter under per oden 27 566,00
C. Överföringar till delar av partiorganisationen
utanför kommunen

Överför ngar
Överföring 1

Överför ng t : M jöpart et, Stockho msreg onen

Motprestat on: Utb dn ng förtroendeva da, med emsträffar

Summa: 1 023,00

Överföring 2

Överför ng t : M jöpart et, Stockho msreg onen

Motprestat on: De  av kostnad för op n onsundersökn ng

Summa: 2 046,00

Överföring 3

Överför ng t : M jöpart et, r ksorgan sat onen

Motprestat on: E-postkonton, med emsreg ster, med emsutsk ck, med emst dn ng,
organ sat onsstöd, utb dn ngar

Summa: 5 715,00
Summa

Summa överför ngar 8 784,00

2 (3)



Vallentuna kommun
Redov sn ng av erhå et part stöd MP

Granska och bekräfta uppgifterna
Granskn ngsrapport

Granskn ng
Jag har granskat den skr ft ga redov sn ngen av hur det kommuna a part stödet har använts
och om det f nns under ag som styrker uppg fterna. M n bedömn ng är att redov sn ngen ger en
rättv sande b d av hur part stödet använts.

Support-Id: 469-A40

3 (3)








