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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-11-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 321

Redovisning av part istöd 2020 samt
utbetalning av part istöd för 2022

KSN-2021-00731

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att för år 2022 betala ut partistöd till

Socialdemokraterna om 1845360 kronor,
Moderaterna om 1258200 kronor,
Vänsterpartiet om 838800 kronor,
Liberalerna om 754920 kronor,
Centerpartiet om 754920 kronor,
Sverigedemokraterna om 671040 kronor,
Kristdemokraterna om 587160 kronor,
Miljöpartiet om 587160 kronor, samt
Feministiskt initiativ om 251640 kronor.

Sammanfattning

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 vid
sammanträde den 11 juni 2018 §139 och reviderade reglerna den 14 december 2020
§497.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år
2020 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd utbetalt för år 2022.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 26 oktober 2021 § 348
Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021
Bilaga 1, uträkning av partistöd för år 2022
Partiernas redovisningar av partistöd 2020 (i akten)
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-11-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar:
att partistödet minskas med 10%.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Reservat ioner

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
Vi kristdemokrater vill sänka skatten -och anser att vi behöver se över alla våra
kostnader. Även politiska partier behöver se över sina kostnader. Vi yrkade därför att
partistödet skulle minskas med 10%.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 348

Redovisning av part istöd 2020 samt
utbetalning av part istöd för 2022

KSN-2021-00731

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att för år 2022 betala ut partistöd till

Socialdemokraterna om 1 845 360 kronor,
Moderaterna om 1258 200 kronor,
Vänsterpartiet om 838 800 kronor,
Liberalerna om 754 920 kronor,
Centerpartiet om 754 920 kronor,
Sverigedemokraterna om 671 040 kronor,
Kristdemokraterna om 587 160 kronor,
Miljöpartiet om 587160 kronor, samt
Feministiskt initiativ om 251640 kronor.

Sammanfattning

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 vid
sammanträde den 11 juni 2018 §139 och reviderade reglerna den 14 december 2020
§497.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år
2020 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd utbetalt för år 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021
Bilaga 1, uträkning av partistöd för år 2022
Partiernas redovisningar av partistöd 2020 (i akten)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-10-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar:
att sänka ersättningarna med 10 procent.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet avslår detsamma.

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

Reservat ion

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Vi kristdemokrater vill sänka skatten -och anser att vi behöver seöver alla våra
kostnader. Även politiska partier behöver se över sina kostnader. Därför föreslog vi en
minskning av partistödet med 10%, vilket tyvärr avslogs.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Redovisning av partistöd 2020 samt 
utbetalning av partistöd för 2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att för år 2022 betala ut partistöd till  

Socialdemokraterna om 1 845 360 kronor,  

Moderaterna om 1 258 200 kronor,  

Vänsterpartiet om 838 800 kronor,  
Liberalerna om 754 920 kronor, 
Centerpartiet om 754 920 kronor,  

Sverigedemokraterna om 671 040 kronor, 
Kristdemokraterna om 587 160 kronor, 

Miljöpartiet om 587 160 kronor, samt 
Feministiskt initiativ om 251 640 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 vid 
sammanträde den 11 juni 2018 §139 och reviderade reglerna den 14 december 2020 
§497. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år 

2020 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd utbetalt för år 2022. 

Beredning 

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

näringslivsperspektiven är inte relevanta i ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-10-18 KSN-2021-00731 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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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 och dels ett 
mandatstöd som uppgår tillriksdagsledamots månatliga arvode gånger 1,2 per mandat 
och år.  

Per oktober 2021 är riksdagsledamotsarvodet 69 900 kronor vilket därmed används 

som beräkningsgrund för 2022 års partistöd. 

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 lämnar in en 
redovisning av hur medlen använts, vilket samtliga partier har gjort.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut partistöd för år 2022 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 7 549 200 kronor och är beaktad 
inom ekonomisk ram för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021  

• Bilaga 1, uträkning av partistöd för år 2022 

• Partiernas redovisningar av partistöd 2020 (i akten) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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