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Redovisning av kommunalt partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna inkomna redovisningar av partistöd för perioden den 1 januari 
till den 31 december 2020.  

2. Partistöd för 2022 betalas ut under första kvartalet 2022 till 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kommunal Samling, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 12 § Kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige 
fatta beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år. 
 
För Gagnefs kommun gäller reglemente för kommunalt partistöd som är 
antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2020 (KS/2020:440/10). 
 
Enligt reglemente för partistöd föreskrivs att partistöd ska betala ut efter 
beslut av kommunfullmäktige. 
 

Partistöd består av, 

• ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, 

• ett mandatstöd, som uppgår till 11 500 kronor per mandat och år, samt 

• ett utbildningsbidrag per mandat som uppgår till 1 000 kronor, en gång 
per mandatperiod. 

 
För mottagande av partistöd gäller att partiet årligen ska lämna in en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen 
ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 4. kap 29 § första 
stycket avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige 
senast sex (6) månader efter redovisningsperiodens utgång. Har redovisning 
och granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid kan för ett sådant 
parti beslutas att inte betala ut något stöd för nästkommande år. 

Bedömning 
Redovisning med granskningsintyg har för perioden 1 januari – 31 december 
2020 har getts in av Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Kommunal Samling, Kristdemokraterna, Liberalerna samt av Miljöpartiet 
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och Vänsterpartiet. Inkomna redovisningar för respektive parti, enligt ovan, 
kan godkännas. 
 
Partistöd enligt reglemente kan betalas ut till samtliga dessa partier för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-25, 2 sidor. 
Redovisning från partierna, 14 sidor. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KF 201214 § 210, 2 sidor. 
Reglemente för kommunalt partistöd i Gagnefs kommun, 
dnr KS/2020:440, 2 sidor. 

Lagrum 
4 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) 
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