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Kommunkansliet 

Datum 2021-08-23 

Dnr KS 2021/0051 

 

Till Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 

2020 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2022 
 

 

Sammanfattning 
De 9 partier som erhållit mandat i Kommunfullmäktige vid de allmänna valen 2018, har i enlighet 
med Kommunallagens (KL) regler inkommit med redovisningar av hur partistödet för år 2020 
fördelats, samt granskningsrapporter. I föreliggande ärende föreslås partiernas redovisningar noteras 
till protokollet samt uppdrag ges om att inkorporera finansiering för och beslut om utbetalning av 
partistöd för år 2022, i ärende om Budget för år 2022.  
 

Beslutsförslag 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapporter för år 2020 
noteras till protokollet. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för år 2022, inbegripa finansiering för och 
beslut om utbetalning av partistöd för år 2022.  
 
 

Bakgrund 
I enlighet med ”Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun”, antagna av Kommunfullmäktige 
2015-05-04, KF § 3:16 efter ändrade regler i Kommunallagen (KL), ska bland annat:  
- lokalt partistöd i form av ett grundstöd och ett mandatstöd utgå till de partier som är 
  representerade i Kommunfullmäktige 
- vid fördelning av mandatstöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt  
  14 kap. Vallagen (2005:837). Om ett mandat inte kan besättas upphör mandatstödet samtidigt som  
  representationen upphör 
- en mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som 
  visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket KL. Till  
  redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen och granskningsrapporten ska  
  enligt 4 kap 31 § andra stycket KL ges in till fullmäktige senast sex månader efter  
  redovisningsperiodens utgång 
- partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av Kommunfullmäktige.  
  Om ett parti som erhållit partistöd inte lämnat in en redovisning och granskningsrapport inom 
  föreskriven tid ska fullmäktige besluta att inget stöd utbetalas till partiet för nästkommande år  
 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet föreslår att partiernas redovisningar jämte granskningsrapporter noteras till 



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 2 av 2 

protokollet och erinrar om att redovisningarnas innehåll inte ska läggas till grund för något 
ställningstagande från fullmäktiges sida. Samtliga redovisningar från de partier som erhållit mandat i 
Österåkers Kommunfullmäktige vid de allmänna valen år 2018, har ingetts till kommunen i tid i 
enlighet med Kommunallagens bestämmelser samt i enlighet med av Kommunfullmäktiges antagna 
regler. Partistöd ska därför betalas ut för år 2022 i förskott under januari månad och efter beslut av 
Kommunfullmäktige.  
Kommunkansliet avser återkomma under hösten 2021 med förslag till revidering av de befintliga 
reglerna för lokalt partistöd i Österåkers kommun med anledning av det uppdrag som tidigare givits 
av Kommunstyrelsen. 

Bilagor 
1. Redovisning jämte granskningsrapport från (M) 
2. Redovisning jämte granskningsrapport från (L) 
3. Redovisning jämte granskningsrapport från (C) 
4. Redovisning jämte granskningsrapport från (KD) 
5. Redovisning jämte granskningsrapport från (S) 
6. Redovisning jämte granskningsrapport från (RP) 
7. Redovisning jämte granskningsrapport från (SD) 
8. Redovisning jämte granskningsrapport från (V) 
9. Redovisning jämte granskningsrapport från (MP) 
 
 
 
 
Staffan Erlandsson  Peter Freme 
Kommundirektör  Kanslichef 
 
 
 
   Stina Nilsson 
   Kommunfullmäktiges sekreterare 
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