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§123

KS2017/74

Utbetalning av partistöd 2017
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för år 2017 enligt följande:
 Centerpartiet 33 152 kr
 Folkets Röst 33 152 kr
 Kristdemokraterna 26 432 kr
 Miljöpartiet 33 152 kr
 Socialdemokraterna 86 912 kr
 Sverigedemokraterna 53 312 kr
 Vänsterpartiet 26 432 kr
Ärendet
Enligt kommunallagen 2 kapitlet 9 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier
som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts till detta ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in
till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen ska
omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under det senaste
året och det som eventuellt sparats från tidigare år. En av partiet utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun fastställde i juni 2014 regler för partistöd. Sju av nio
partistödsberättigade partier har per den 30 juni 2017 inkommit med de handlingar som krävs för
redovisning av partistöd 2016. Av 2 kap. 12 § kommunallagen framgår att beslut om utbetalning
av partistöd ska fattas i kommunfullmäktige varje år. Partistödet består av ett bidrag per parti och
ett bidrag per mandat:
 44 % av prisbasbeloppet/parti
 15 % av prisbasbeloppet/mandat
År 2017 beräknas ett prisbasbelopp till 44 800 kr.
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd för år 2017 enligt följande:
Centerpartiet 33 152 kr
Folkets Röst 33 152 kr
Kristdemokraterna 26 432 kr
Miljöpartiet 33 152 kr
Socialdemokraterna 86 912 kr
Sverigedemokraterna 53 312 kr
Vänsterpartiet 26 432 kr
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §78 KSAU Utbetalning av partistöd 2017
 Utbetalning av partistöd 2017
 Regler för kommunalt partistöd
 Rapporter gällande erhållit lokalt partistöd (S) (V) (MP) (SD) (KD) (FR) (C)
Skickas till
Kommunfullmäktige
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