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Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Kommunalt partistöd för år 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att betala ut partistöd för år 2020 i enlighet med gällande regelverk
att partier som erhåller partistöd senast den 30 juni 2021 lämnar in
redovisning och granskningsrapport över hur partistödet för år 2020 har
använts
Ärendet i korthet

Enligt 4 kap. 29 § KL får kommuner ge politiska partier ekonomiskt
bidrag och annat stöd (partistöd). Syftet är att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin. Stödet får endast ges till politiska partier
som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Huruvida partiet är representerat i fullmäktige regleras i 14 kap.
vallagen. Partiet är representerat om man fått ett mandat för vilket en
vald ledamot är fastställd.
Vidare föreskriver 4 kap. 30 § KL att kommunen ska besluta om
omfattningen och formerna för partistödet (ett s.k.
partistödsreglemente). Fullmäktige har tidigare antagit regler om
kommunalt partistöd.
Det ankommer på fullmäktige att minst en gång per år besluta om att
partistöd ska betalas ut. Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 31 § 1 st.
KL, innehålla krav på att mottagaren av partistödet årligen lämnar in en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari till och med 31 december och
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens
utgång. Utöver redovisningen ska partiet utse en särskild granskare med
uppdrag att upprätta en granskningsrapport. Av granskningsrapporten
ska följa om partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts. Om redovisning och granskningsrapport enligt 4
kap. 31 § 2 st. KL inte lämnas in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd
för nästkommande år.
Fullmäktige har tidigare behandlat de redovisningar som inkommit i
anledning av partistödet för år 2018 (KF 2017-12-11 § 13). Det föreligger
därför inget hinder att partistöd på nytt betalas ut till samtliga partier i
fullmäktige.
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Kommunstyrelsen

Partistödet storlek år 2020
Partistödet består av två delar. Del 1 är ett fast grundstöd och utgörs av
prisbasbeloppet före det år som bidraget lämnas. Bidraget lämnas för år
2020 och därmed avses prisbasbeloppet för år 2019, vilket uppstår till
46 500 kr. Del 2 är ett mandatstyrt stöd och utgör 1,1 gånger
prisbasbeloppet före det år då bidraget lämnas gånger antalet mandat,
vilket då utgör 51 150 per mandat. Partistödet kommer att fördelas enligt
följande:

Finansiering
Kostnaderna för kommunalt partistöd ökar från 3 617 250 kr år 2019 till
3 696 750 kronor år 2020; en differens på +79 500kr mot föregående år.
Partistödet betalas ut av sektor Styrning och stöd och belastar
kommunstyrelsens budget. Kostnaderna är budgeterade för år 2020.
Beslutsunderlag

Kalkyl för uträkning av partistöd, 19KS413-1
Beslutet ska skickas till

Samtliga politiska partier som är representerade i fullmäktige
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