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Tjänsteskrivelse
Datum: 2022-02-03
Handläggare: Johan Peterson
Dnr: KS 000082/2022 – 903

Till: Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2022
Förslag till beslut
Partistöd 2022 betalas ut enligt följande:
Parti

Grundstöd

Antal mandat i KF

Stöd/mandat

Totalt

Moderaterna
Bjärepartiet
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Totalt 2021

20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
20 000 kr

10
9
6
6
4
3
2
1
41

10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

120 000 kr
110 000 kr
80 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
570 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala partistödet regleras i 4 kap. §§ 29-32 kommunallagen. Där framgår det att
kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, men
att det inte får utformas på så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

Aktuellt
Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog den 21 maj 2014, § 72, regler för partistöd. De
reviderades och uppdaterades i samband med fullmäktiges sammanträde den 19 december
2018, § 246. I reglerna framgår det att fullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av
partistöd för innevarande år, samt även fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti
ska erhålla.
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2018, § 11, erhåller varje parti representerat
i fullmäktige ett grundstöd om 20 000 kr. Därutöver erhåller partierna 10 000 kr/mandat
(som är tillsatt) i kommunfullmäktige.
Utbetalning
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2022 skicka in kontaktperson samt postgiro/bankgironummer för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bankkonto ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare
av kontot som partistödet ska sättas in på.
Uppgifterna ska skickas med e-post till johan.peterson@bastad.se och märkas
med ”Partistöd 2022”.
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Redovisning av partistödet
Partierna påminns härmed om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kap. § 29 kommunallagen samt
partistödets syfte i enlighet med kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse
2021-01-01 – 2021-12-31 och skickas in till kommunfullmäktige (via kommunkansliet) senast
sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs. senast 2022-06-30.
Kommunledningskontoret
Johan Peterson, Nämndsekreterare

Beslutet ska expedieras till:
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Regler för partistöd samt partistödets storlek

Kommunledningskontoret
Olof Nilsson, Kanslichef

