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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 340

Redovisning av partistöd 2018 samt utbetalning
av partistöd för 2020

KSN-2019-0432

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

1. attför år 2020 betala ut partistöd till
Socialdemokraterna om 1 805 760 kronor,
Moderaterna om 1 231 200 kronor,
Vänsterpartiet om 820 800 kronor,
Liberalerna om 738 720 kronor,
Centerpartiet om 738 720 kronor,
Sverigedemokraterna om 656640 kronor
Kristdemokraterna om 574560 kronor,
Miljöpartiet om 574560 kronor, samt

2. attinget kommunalt partistöd till Feministiskt initiativ utgår för 2020 med hänsyn
till att partiet inte lämnat in redovisning av 2018 års partistöd i föreskriven tid.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag till partier
representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd. Kommunfullmäktige antog regler
för kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 11 juni 2018, § 139, i bilaga. Samtliga
partier i kommunfullmäktige utom Feministiskt initiativ har lämnat redovisningar av
partistöden för år 2018 i enlighet med reglerna. Partistöd för 2020 föreslås betalas ut till de
partier som inkommit med redovisningar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2019
Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun
Uträkning av partistöd för 2020
Partiernas redovisningar av partistöd 2018 (i akten)
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Redovisning av partistöd 2018 samt 
utbetalning av partistöd för 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att för år 2020 betala ut partistöd till 

Socialdemokraterna om 1 805 760 kronor, 
Moderaterna om 1 231 200 kronor, 

Vänsterpartiet om 820 800 kronor, 
Liberalerna om 738 720 kronor, 

Centerpartiet om 738 720 kronor, 
Sverigedemokraterna om 656 640 kronor  

Kristdemokraterna om 574 560 kronor, 
Miljöpartiet om 574 560 kronor, samt 

  
2. att inget kommunalt partistöd till Feministiskt initiativ utgår för 2020 med 

hänsyn till att partiet inte lämnat in redovisning av 2018 års partistöd i 
föreskriven tid. 

 

Ärendet 

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag till 
partier representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd. Kommunfullmäktige 

antog regler för kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 11 juni 2018, § 139, i 

bilaga. Samtliga partier i kommunfullmäktige utom Feministiskt initiativ har lämnat 
redovisningar av partistöden för år 2018 i enlighet med reglerna. Partistöd för 2020 
föreslås betalas ut till de partier som inkommit med redovisningar.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-25 KSN-2019-0432 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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näringslivsperspektiven är inte relevanta i ärendet.  

Föredragning 

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

riksdagsledamotsarvodet per 1 november 2019 är 68 400 kronor. 

 
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. Kravet på redovisning finns i 4 kap 31 § kommunallagen. I kommunens 
regler motsvaras kravet av 4 §. Av 4 kap 31 § kommunallagen framgår att fullmäktige 

får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och 

granskningsrapport enligt första och andra styckena i paragrafen. 
 
Alla partier i fullmäktige utom Feministiskt initiativ har inkommit med redovisningar av 

partistödet för 2018 i enlighet med reglerna. De redovisningar som kommit in återfinns 

i ärendets akt på kommunledningskontoret. 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut partistöd för 2020 enligt 2 § i regler 
för kommunalt partistöd i Uppsala kommun till de partier i kommunfullmäktige som 

inkommit med redovisningar i enlighet med i reglerna. Partistödet baserar sig på 

mandatfördelningen som partierna erhöll i valet till fullmäktige 2018.  
 
För Feministiskt initiativ föreslås inget kommunalt partistöd utgå för 2020 med hänsyn 

till att partiet inte lämnat in redovisning av 2018 års partistöd i föreskriven tid. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den totala summan för partistöden 2020 uppgår till 7 140 960 kronor och är 

beaktad inom ekonomisk ram för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2019 

• Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun 

• Uträkning av partistöd för 2020 

• Partiernas redovisningar av partistöd 2018 (i akten) 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun 
Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2018 § 139 

 
 
1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som 
föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket i kommunallagen. 

 
2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 
- ett grundstöd som uppgår till 1,2 av riksdagsledamots månatliga arvode per parti och år, 

samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 1,2 av riksdagsledamots månatliga arvode 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 representation under mandatperioden utgår partistöd under det kalenderår som 
representationen upphört. 

 
4 § Redovisning och granskning 
Mottagare av partistödet ska lämna en skriftlig redovisning enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29§ 
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 året dessförinnan. 

 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats i enlighet med 4 § ovan utbetalas inget stöd för nästkommande år. 



Partistöd för 2020 enligt regler för partistöd i Uppsala kommun

Månatligt riksdagsledamotarvode 1 november 2019 68 400 kronor
gånger 1,2 82 080 kronor

Parti Antal mandat enl. valresultat 2018 Riksdagsarvode * 1,2 Mandatarvode + grundstöd
Socialdemokraterna 21 82 080 kronor 1 805 760 kronor
Moderaterna 14 82 080 kronor 1 231 200 kronor
Vänsterpartiet 9 82 080 kronor 820 800 kronor
Centerpartiet 8 82 080 kronor 738 720 kronor
Liberalerna 8 82 080 kronor 738 720 kronor
Sverigedemokraterna 7 82 080 kronor 656 640 kronor
Kristdemokraterna 6 82 080 kronor 574 560 kronor
Miljöpartiet 6 82 080 kronor 574 560 kronor

Feministiskt initiativ 2

Summa 81 7 140 960 kronor
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