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§ 193 2018.557 KS

Partistöd 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:

Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år
Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år
Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp
Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet
Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2017.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 8 mandat
Miljöpartiet 3 mandat
Liberalerna 6 mandat
Kristdemokraterna 4 mandat
Sverigedemokraterna 6 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centerpartiet 6 mandat
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KS § 193, forts 2018.557 KS
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 189 och lämnat följande
förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Partistöd för 2019 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 376 600 kr
Moderaterna 234 700 kr
Miljöpartiet 116 450 kr
Liberalerna 187 400 kr
Kristdemokraterna 140 100 kr
Sverigedemokraterna 187 400 kr
Vänsterpartiet 140 100 kr
Centerpartiet 187 400 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2019 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2020 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Yrkande
Boris Jernskiegg (SD) yrkar att en översyn av regler för partistöd ska genomföras inför
kommande mandatperiod 2023-2026.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Boris Jernskieggs
tilläggsyrkande.
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Beslut
KS § 193, forts 2018.557 KS
Kommunstyrelsens beslut:
En översyn av regler för partistöd ska genomföras inför mandatperioden 2023-2026.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Partistöd för 2019 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 376 600 kr
Moderaterna 234 700 kr
Miljöpartiet 116 450 kr
Liberalerna 187 400 kr
Kristdemokraterna 140 100 kr
Sverigedemokraterna 187 400 kr
Vänsterpartiet 140 100 kr
Centerpartiet 187 400 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2019 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2020 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Expedieras till
Klk-kansli, Klk-ek
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