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Redovisning av partistöd 2021 samt 
utbetalning av partistöd för 2023  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att för år 2023 betala ut partistöd till  
 
Socialdemokraterna om 2 059 200 kronor,  
Moderaterna om 1 287 000 kronor,  
Vänsterpartiet om 1 029 600 kronor,  
Sverigedemokraterna om 772 200 kronor,  
Centerpartiet om 686 400 kronor,  
Kristdemokraterna om 600 600 kronor,  
Liberalerna om 514 800 kronor, 
Miljöpartiet om 514 800 kronor, samt  
Utvecklingspartiet demokraterna om 257 400 kronor. 

Ärendet 
I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag i form 
av partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige antog regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2023–
2026 vid sammanträde den 19 september 2022 § 321.  

Samtliga partier som varit representerade i kommunfullmäktige under den föregående 
mandatperioden har lämnat in redovisningar av partistöden för år 2021 i enlighet med 
reglerna och föreslås få partistöd utbetalt för år 2023. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-10-20 KSN-2022-00795 
  
Handläggare:  
Tomas Anderson 
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Föredragning 

Partistödet betalas ut årligen och består dels av ett grundstöd som uppgår till 
riksdagsledamots månatliga arvode gånger 1,2 per parti och år, dels ett mandatstöd 
som uppgår tillriksdagsledamots månatliga arvode gånger 1,2 per mandat och år.  

Per oktober 2022 är riksdagsledamotsarvodet 71 500 kronor vilket därmed används 
som beräkningsgrund för 2023 års partistöd.  

En förutsättning för att partistöd ska betalas ut är att de partier som tidigare har fått 
partistöd senast den 30 juni närmast följande år som partistödet betalats ut lämnar in 
en redovisning av hur medlen använts, vilket samtliga partier har gjort.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut partistöd för år 2023 enligt 2§ i regler 
för kommunalt partistöd i Uppsala kommun. En uträkning av partistöden återges i 
ärendets bilaga 1. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den totala summan för partistöden 2022 uppgår till 7 722 000 kronor och är beaktad 
inom ekonomisk ram för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2022 
• Bilaga 1, uträkning av partistöd för år 2023 
• Partiernas redovisningar av partistöd 2021 (i akten) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
 

 



71 500 kr

gånger 1,2 85 800 kr

Parti Grundstöd Antal mandat enl. valresultat 2022 Mandatstöd Summa

Socialdemokraterna 85 800 kr 23 1 973 400 kr 2 059 200 kr

Moderaterna 85 800 kr 14 1 201 200 kr 1 287 000 kr

Vänsterpartiet 85 800 kr 11 943 800 kr 1 029 600 kr

Sverigedemokraterna 85 800 kr 8 686 400 kr 772 200 kr

Centerpartiet 85 800 kr 7 600 600 kr 686 400 kr

Kristdemokraterna 85 800 kr 6 514 800 kr 600 600 kr

Liberalerna 85 800 kr 5 429 000 kr 514 800 kr

Miljöpartiet 85 800 kr 5 429 000 kr 514 800 kr

Utvecklingspartiet 

demokraterna

85 800 kr 2 171 600 kr 257 400 kr

Summa 81 7 722 000 kr

Partistöd för år 2023 enligt regler för partistöd i Uppsala kommun (Bilaga 1 KSN‐2022‐00795)

Månatligt riksdagsledamotarvode per oktober 2022

Partistödet består enligt 2§ i Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun mandatperioden 
2023–2026 dels av ett grundstöd som uppgår till riksdagsledamots månatliga arvode gånger 1,2 
per parti och år och dels ett mandatstöd som uppgår till riksdagsledamots månatliga arvode 
gånger 1,2 per mandat och år. 


	Redovisning av partistöd 2021 samt utbetalning av partistöd för 2023
	Redovisning av partistöd 2021 samt utbetalning av partistöd för 2023
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



	Bilaga 1 partistöd 2023

