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Kommunfullmäktige 

Redovisning av partistöd 2016 samt utbetalning av partistöd för 
2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att partistöd för 2018 betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 
regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun, 2 §. 
 
Vid avgörandet delagande 
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Christiernin (S),  
Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Gyllander (M), Rikard Steinholtz (M) 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 18 oktober 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson  
 
Ärendet 
I enlighet med kommunallagen (2 kap 9 §) får kommuner ge ekonomiskt bidrag till partier 
representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd.  Kommunfullmäktige antog regler 
för kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 29 maj 2014, bilaga. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige har lämnat redovisningar i enlighet med gällande bestämmelser.  
 
Partistödet betalas ut årligen och består dels av ett grundstöd om 75 tkr per parti som är 
representerat i kommunfullmäktige och dels av ett mandatstöd om 75 tkr per mandat.  
 
En förutsättning för att partistöd ska betalas ut är att de partier som har fått partistöd senast 
den 30 juni närmast följande år som partistödet betalats ut för lämnar in en redovisning. 
Redovisningarna återfinns i ärendets akt på kommunledningskontoret.  
 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut partistöd till samtliga partier i 
kommunfullmäktige i enlighet med 2 § i reglerna för kommunalt partistöd.  
 
Socialdemokraterna    1 725 000 kr 
Moderaterna    1 200 000 kr 
Miljöpartiet       975 000 kr 
Vänsterpartiet       675 000 kr 
Liberalerna        600 000 kr 
Centerpartiet       525 000 kr 
Sverigedemokraterna      450 000 kr 
Kristdemokraterna      375 000 kr 
Feministiskt initiativ      225 000 kr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den totala summan för 2018 uppgår till 6 750 000 kronor och är beaktad i kommunstyrelsens 
kommunbidrag. 
 
 
 
 
  



Bilaga  
Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun  
-Antagna av kommunfullmäktige den 29 maj 2014 (§ 137)  
 
1§ Rätt till partistöd  
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 
kap 9§ andra stycket i kommunallagen  
 
2§ Grundstöd och mandatstöd  
Partistödet består av  
-ett grundstöd som uppgår till 75 000 kronor per parti och år, samt  
-ett mandatstöd, som uppgår till 75 000 kronor per mandat och år  
 
3§ Fördelningen av partistöd  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 
14 kap vallagen (2005:837)  
Upphör presentation under mandatperioden utgår partistöd under det kalanderår som 
representationen upphört  
 
4§ Redovisning och granskning  
Mottagare av partistödet ska lämna en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9§ första 
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och inlämnas till kommunstyrelsen, 
registrator, senast den 30 juni närmast följande år.  
 
5§ Beslut om utbetalning  
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige i december 
månad dessförinnan.  
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats i enlighet med 4 § utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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