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Regler för partistöd för mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta regler för partistöd, samt  
 
att fastställa grundstödet till 1,2 av riksdagsledamotsarvodet per parti och år och 
mandatstödet till 1,2 av riksdagsledamotsarvodet per mandat och år. 
 
Ärendet 
Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, eller ERS-gruppen, har i skrivelse i 
bilaga 1 lämnat förslag till regler för partistöd till partierna i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2019-2022, i bilaga 2. 
 
Beredning 
Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande partistöd utan för på 
detta sätt fram ERS-gruppens förslag. 
 
Föredragning 
ERS-gruppen utses av kommunstyrelsen och består av 8 ledamöter som företräder varsitt av 
partierna i styrelsen. ERS-gruppen har till uppgift att bereda förslag till ersättningar till partier 
och förtroendevalda i Uppsala kommun för beslut i fullmäktige. 
 
ERS-gruppens förslag innebär att grundstödet och mandatstödet kopplas till ett index i 
förhållande till riksdagsledamotsarvodet istället för som enligt gällande regler där nivån är satt 
i relation till prisbasbeloppet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
ERS-gruppens förslag medför en höjning av partistödet och att en årlig justering sker i och 
med att stödets nivå sätts i relation till riksdagsledamotsarvodet. Konsekvenserna av de nya 
reglerna för partistöd ska beaktas i Mål och budget för 2019.  
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Kommunfullmäktige 

 
Partistöd för mandatperioden 2019-2022  
 
 
Kommunallagen ändrades avseende partistöd inför innevarande mandatperiod, 2015-2018. 
Den 26 maj 2014 (§ 137) beslutade kommunfullmäktige både om regler för partistöd och om 
nivåer för partistödet, uppdelat i grundstöd och mandatstöd. Grundstödet utgår till samtliga 
partier som är representerat i kommunfullmäktige och är ett årligt stöd. Mandatstödet betalas 
också ut till partierna där ett fastställt belopp betalas ut per mandat partiet har i 
kommunfullmäktige. 
  
Under mandatperioden 2015-2018 har partistödet legat på 75 000 kronor vilket motsvarar 
1,15 av riksdagsledamotsarvodet i dagens nivå. Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för 
förtroendevalda föreslår att både grundstödet och mandatstödet höjs och fastställs till 1,2 av 
riksdagsledamotsarvodet och att årlig uppräkning sker. Det innebär att stödet kopplas till ett 
index och justeras årligen. Indexeringsprincipen gentemot riksdagsledamotsarvodet ligger 
även till grund för de förtroendevaldas månadsarvoden. Hyror och löner utgör en stor del av 
partiernas utgifter vilket gör att riksdagsledamotsarvodet som index harmonierar bättre än 
exempelvis prisbasbelopp som enbart räknas fram från förändringar i det aktuella prisläget.  
 
I 2018 års nivå av riksdagsledamotsarvodet skulle parti- och mandatstödet enligt förslaget, 
som kan sägas motsvara en indexhöjning om 0,05, bli 78 480 kronor. För ett parti med 10 
mandat i fullmäktige skulle det resultera i 78 480 kronor i grundstöd och 784 800 kronor i 
mandatstöd under ett år, sammanlagt 863 280 kronor. Då förslaget ska gälla från 2019 
kommer nivån mest troligt ligga något högre. 
 
Förslaget till regler för partistöd för kommande mandatperiod i bilaga är i stort oförändrade 
jämfört med mandatperioden 2014-2018. Den förändring som beskrivs ovan med att koppla 
partistödet till riksdagsledamotsarvodet återfinns i § 2.  
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Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun 
Antagna av kommunfullmäktige den xx 2018 

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 riksdagsledamotsarvodet per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 1,2 av riksdagsledamotsarvodet 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. 
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