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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/96

§ 277 Redovisning av partistödets
användning 2016 och utbetalning av
partistöd 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 456 701 kr för 2018 att fördelas
enligt följande:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 86 910 kr
Moderata Samlingspartiet – 86 910 kr
Sverigedemokraterna – 74 624 kr
Miljöpartiet de gröna – 51 052 kr
Centerpartiet – 43 908 kr
Liberalerna – 43 908 kr
Vänsterpartiet – 37 766 kr
Kristdemokraterna – 31 623 kr
2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2018.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Partier med mandat i kommunfullmäktige har sökt partistöd med stöd av gällande regler
för utbetalning av partistöd. Partistöd syftar till att stärka den kommunala demokratin och
ska användas för lokalt partiarbete. Partierna har redovisat för hur partistödet använts
under 2016 och redovisningarna har granskats av en av respektive parti utsedd särskild
granskare. Kansliet har kontollerat att redovisningarna är i enlighet med lag och av
kommunfullmäktige fastställda regler för partistödet. Partistödet består av ett grundstöd
på 25 480 kr för 2018 samt ett mandatstöd på 6 143 kr per mandat i kommunfullmäktige.
Bakgrund och analys
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för
mandatperioden.
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket KL. Till redovisningen
ska fogas ett granskningsintyg.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats
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in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Av kommunallagen framgår att redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.
Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.
Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett
mandatstöd. Grundstödet är 25 480 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret
2018, 45 500 kr) och mandatstödet är 6 143 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2018) per
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet till 456 701 kr ([25 480 * 8 = 203
840] + [6 143 * 41 = 252 861]) att fördelas enligt följande:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 86 910 kr
Moderata Samlingspartiet – 86 910 kr
Sverigedemokraterna – 74 624 kr
Miljöpartiet de gröna – 51 052 kr
Centerpartiet – 43 908 kr
Liberalerna – 43 908 kr
Vänsterpartiet – 37 766 kr
Kristdemokraterna – 31 623 kr
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Beslutsmotivering
Partierna har använt partistödet för 2016 för lokal partiverksamhet vilket har intygats av
särskild granskare. Även övriga krav enligt kommunallagen och av kommunfullmäktige
fastställda regler är uppfyllda. Det finns därför skäl att utbetala föreslaget partistöd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd20170913.docx
2. Kontroll - Redovisning av partistöd 2016 - politiska partier i Höörs kommun.pdf
3. Redovisning av partistödets användning - vänsterpartiet för år 2016.pdf
4. Meddelande.pdf (Komplettering från Vänsterpartiet via mail)
5. Redovisning från Socialdemokraterna.pdf
6. Redovisning av partistödets användning - sverigedemokraterna för år 2016.pdf
7. Redovisning av partistödets användning - Liberalerna för år 2016.pdf
8. Redovisning av kommunalt partistöd.pdf (Kristdemokraterna)
9. Redovisning av använt partistöd 2016 - Moderaterna .pdf
10. Redovisning av använt partistöd 2016 - Miljöpartiet de Gröna i Höör.pdf
11. Redovisning av använt partistöd 2016 - Centerpartiet i Höör.pdf
12. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-09-25 (2017-09-25 KSAU §323).doc
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