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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2021 till
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet,
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns regler för kommunalt partistöd. Partistödsreglerna syftar
till att genom ökad öppenhet bidra till att mottagarna av partistödet använder stödet till
avsedda ändamål. Reglerna tillämpades för första gången år 2015.
Enligt Ekerö kommuns författningssamling 07:1 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda och politiska organisationer, § 4 i bilaga 5 ska mottagare av partistöd
årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen (2017:725). Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen och granskningsintyget ska lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast
den 23 mars 2020. Följande partier har inkommit med underlag: Moderaterna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Ö-partiet, Miljöpartiet,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
För utbetalning av partistöd per mandat, grundstöd per parti och utbildningsstöd
per mandat krävs kopia av protokoll från respektive registrerat partis årsmöte.
Av protokollet skall framgå vem som har rätt att teckna firma för partiets räkning och till
vilket konto, i partiets namn, som utbetalningen skall ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansliet, 2021-03-23
Partiernas redovisningar med granskningsintyg
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Ärendet
Bilaga 5 i Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska
organisationer (KFS 07:1) innehåller regler om kommunalt partistöd vilka följer
kommunallagens grundläggande bestämmelser. De regler som gäller i Ekerö kommun är
följande:
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Ekerö kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 30 000 kronor per mandat och år.
- ett utbildningsstöd, året efter valåret som uppgår till 20 000 per mandat
- ett utbildningsstöd för övriga år som uppgår till 4 000 per mandat och år
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). För att erhålla partistöd krävs att
mandaten är besuttna i Kommunfullmäktige. Är ett partis mandat obesuttna upphör
rätten till partistöd helt.
Partistödet för ett mandat där ledamot i kommunfullmäktige som avsagt sig sin
partibeteckning eller bytt parti går till det ursprungliga partiet.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna 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 skickas till kommunstyrelsen.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas
inget stöd för nästkommande år.
Redovisning och granskningsintyg
För att bidra till ökad öppenhet ska mottagare av partistöd i enlighet med 4 § (KFS 07:1)
lämna in en skriftlig redovisning. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Blanketten är utformad så att det framgår dels hur mycket partistöd som erhållits, dels vilka
verksamheter som partistödet använts till. Den undertecknas av ekonomiansvarig eller
kassör, ordförande och av årsmöte vald revisor. Genom att vald revisor intygar att
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redovisningen överensstämmer med partiets räkenskaper uppfylls regeln om
granskningsintyg.
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