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§ 6 
 

Partistöd 2020 
Ärendenr 2019/1762-2.4.3.3 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd år 2020 om totalt 

5 163 978 kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för kommuner och 

landsting att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. 

Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier som syftar till att stärka 

deras ställning i den kommunala demokratin. Det är avsett för det lokala 

partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Partierna ska vid 

rekvirering av partistöd lämna in ett granskningsrapport/ ett intyg med 

uppgifter om hur stödet har använts. Syftet är att göra beslutsfattandet, 

utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent.  

 

Det årliga beslutet ska inte innefatta någon materiell prövning av hur enskilt 

parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna 

ansvar för att själva redovisa användningen av stödet – i former partiet väljer. 

Detta bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir 

tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt 

förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 

 

Partistödet består av två delar; ett mandatstöd om 1,3 basbelopp och ett 

kanslistöd om 2 basbelopp. Luleå kommuns partistöd är kopplat till 

prisbasbeloppets utveckling. 2020 uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kr (höjts 

med 800 kr jämfört med 2019). Efter valet 2018 har 61 mandat fördelats till 11 

partier som tagit plats i kommunfullmäktige. 

 

De partier som har ungdomsförbund ges möjlighet att söka stöd även till 

denna verksamhet. Principen är densamma som för moderpartiernas stöd 

men med följande nivåer. Grundbelopp = 0,3 prisbasbelopp/parti i 

kommunfullmäktige (för 2020 = 14 190 kr) och ett mandatstöd om 0,075 

prisbasbelopp/mandat (för 2020 = 3 548 kr/mandat).   
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Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-26 § 201 att betala ut partistöd om 

5 062 688 kr år 2019. Respektive partis redovisning av mottaget partistöd 

framgår av bilagor. 

 

Kommunstyrelsen har 2020-01-13 § 15 föreslagit kommunfullmäktige att 

betala ut partistöd om totalt 5 163 978 kronor, varav 369 848 kronor utgörs av 

ungdomsstöd och resterande 4 791 490 kronor utgör partistöd. Utbetalningen 

sker vid två tillfällen; i februari och i juni. Utbetalningen i juni sker under 

förutsättning att partierna inkommit med kompletta underlag. 

 

Sammanträdet 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13 § 15, KLF Hid: 2020.184 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-16 § 288,  

KLF Hid: 2019.8765 

• Miljöpartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid: 2019.5756 

• Rättvisepartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid: 2019.5638 

• Sjukvårdspartiets redovisning av mottaget partistöd,  

KLF Hid: 2019.4872 

• Moderaternas redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid: 2019.4770 

• Landsbygdspartiet oberoendes redovisning av mottaget partistöd,  

KLF Hid: 2019.4739 

• Liberalernas redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid: 2019.4257 

• Kristdemokraternas redovisning av mottaget partistöd,  

KLF Hid: 2019.3244 

• Centerpartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid: 2019.3273 

• Vänsterpartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid: 2019.2633 

• Moderata ungdomsförbundets redovisning av mottaget partistöd,  

KLF Hid: 2019.2928 

• Socialdemokraternas redovisning av mottaget partistöd,  

KLF Hid: 2020.70 

• Socialdemokraternas ungdomsförbunds redovisning av mottaget 

partistöd, KLF Hid: 2019.3646 

• Sverigedemokraternas redovisning av mottaget partistöd,  

KLF Hid: 2019.1167 

 

Beslutet skickas till 
Berörda partiföreningar 

Kommunstabens ekonomienhet 

Kommunstabens kanslienhet  


	§ 6
	Partistöd 2020
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanträdet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till


