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§ 288
Utbetalning av partistöd 2019 , KS 2018/327
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Utbetala partistöd för 2019 till samtliga åtta partier som är
representerade i kommunfullmäktige.
2. De kommunala reglerna för partistöd ska anpassas till lagstiftningen och
påminnelse ska utgå årligen i januari månad.
Beskrivning av ärendet
2014-02-01 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft. Det lokala
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Enligt reglerna måste fullmäktige fatta beslut om att de partier som får stöd
ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål och hur redovisningen ska
lämnas in. Vidare ska redovisningen granskas av en av respektive parti
utsedd granskare. Fullmäktige ska sedan årligen fatta beslut om utbetalning
av partistöd. Enligt kommunallagen 4 kap. 31 § (kommunallagen 2017:725,
tidigare 2 kap. 11 § kommunallagen 1991:900) ska partiernas redovisning
och granskningsintyg lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader
efter redovisningsperiodens utgång, d.v.s. 30 juni. Av samma lagrum
framgår att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport i tid.
2014-06-24 fastställde fullmäktige Falkenbergs kommuns regler för
kommunalt partistöd. Av reglerna framgår att mottagare av partistöd årligen
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap 29 § (kommunallagen
2017:725, tidigare 2 kap. 9 § kommunallagen 1991:900) (för att stärka
partiernas ställning i den kommunala demokratin). Vidare framgår att det till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Av reglerna framgår också att
om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in i föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år. Vid fördelning av partistöd
beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen (2005:837). Partistödet utgår under högst 12 månader efter det att
representationen upphört.
Samtliga partier i Falkenbergs kommun som är berättigade till kommunalt
partistöd har lämnat in handlingar. Kristdemokraterna, Miljöpartiet,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med handlingar inom
föreskriven tid, d.v.s. innan 2018-07-01. Centerpartiet, Liberalerna,
Moderaterna och Socialdemokraterna har inkommit med handlingar efter
föreskriven tid.
Motivering av beslut
Av förarbetena till lagreglering av partistöd framgår att kommunen får
möjlighet att stoppa fortsatta utbetalningar till mottagare av partistöd som
inte lämnar redovisning och granskningsrapport. Fortsatta utbetalningar kan
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däremot inte stoppas med hänvisning till redovisningens innehåll. Av såväl
lagstiftningen som kommunens regelverk kring partistöd framgår att
redovisningen ska lämnas in senast sex månader efter redovisningsperioden,
vilken är den 1 januari – 31 december. Av kommunens regelverk framgår att
om redovisningen inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför utbetalning
av partistöd 2019 för de partier som lämnat in handlingar innan 2018-07-01.
Ekonomi
Partistödet består av ett ursprungligt grundbelopp på 35 000 kr per parti i
kommunfullmäktige och 37 900 kr per tillsatta mandat som partiet har i
kommunfullmäktige. Stödet räknas årligen upp med utgångspunkt från
konsumentprisindex (KPIX) 2014. Då SCB inte längre beräknar KPIX
räknas stödet from 2016 istället upp enligt KPIF-KS, vilket enligt SCB är
närmaste motsvarighet. Beloppet är uträknat efter SKL prognos över KPIFKS index från cirkulär 18:18, 2018-04-27, och kommer att justeras efter
KPIF-KS faktiska utfall 2018. Procentuell förändring 2019 enligt prognosen
är 1,6.
Beaktat att fyra av åtta partier inkommit med handlingar inom föreskriven
tid uppgår partistödet till en totalkostnad på 598 160 kr för kommunen 2019.
Det fördelas på följande vis:
Parti

Partistöd

Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

119 009 kr
119 009 kr
241 133 kr
119 009 kr

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-26
Regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun
Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
från: Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet,
Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Georgia Ferris (KD) och Lars
Fagerström (L), att partistöd ska utbetalas till samtliga åtta partier i
kommunfullmäktige, samt att de kommunala reglerna anpassas till
lagstiftning och att påminnelse skickas ut i januari varje år.
Filip Bertilsson (M) yrkar, med instämmande av Mari-Louise Wernersson
(C), Tore Holmefalk (C) och Anders Jansson (SD), att partistöd ska
utbetalas till de fyra partier i kommunfullmäktige som inkommit med
redovisning innan 2018-07-31.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Per
Svenssons (S) med fleras ändringsyrkande och Filip Bertilssons (M) med
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Per Svenssons (S) yrkande.
Reservation
Mari-Louise Wernersson (C), Tore Holmefalk (C), Filip Bertilsson (M) och
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Anteckning
Åke Andersson (V) anmäler avvikande mening mot beslutet.
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