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Utbetalning av partistöd 2019
Beskrivning av ärendet
Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige
varje år vid sitt sammanträde i februari fatta beslut om utbetalning av
partistöd för innevarande år.
Partistödet består av grundstöd och mandatstöd och är kopplat till
prisbasbeloppet.
Beslutsunderlag
Reglemente för lokalt partistöd, beslutad av kommunfullmäktige 2014.
Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2019.
Överväganden
Grundstödet ska betalas ut till alla partier som är representerade i
fullmäktige, vilket för närvarande är åtta partier. Dessa åtta partier delar då
lika på den summa som utgörs av 1,3 gånger prisbasbeloppet.
Mandatstödet, som är den summa som utgörs av 5,4 gånger prisbasbeloppet,
betalas ut för varje mandat som det finns en vald ledamot fastställd för.
Beräkningen görs utifrån situationen i fullmäktige den 10 januari varje år,
vilket för 2019 innebär att mandatstödet ska betalas ut för 45 mandat.
§ 2-Överväganden
Inga av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente 2 § påverkas av
beslutet på ett negativt sätt.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Det lokala partistödet för 2019 fastställs till 7 556 kronor i grundstöd till
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till 5 580
kronor i mandatstöd för varje mandat som det finns en vald ledamot
fastställd för. Mandatstödet ska för 2019 betalas ut för 45 mandat.
2. Partistödet för 2019 ska fördelas enligt följande:
Parti

Mandat

Summa stöd

Moderaterna

11 mandat

68 936 kronor

Centerpartiet

9 mandat

57 776 kronor

Liberalerna

1 mandat

13 136 kronor

Kristdemokraterna

2 mandat

18 716 kronor

Socialdemokraterna

13 mandat

80 096 kronor
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Vänsterpartiet

2 mandat

18 716 kronor

Miljöpartiet

1 mandat

13 136 kronor

Sverigedemokraterna

6 mandat

41 036 kronor

Åsa Bejvall
Ekonomichef

Fattat beslut expedieras till:
Ekonomi
Berörda partier
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Datum

Dnr

2014-08-15

14/546-006

Godkänd/ansvarig

Författningssamling

Kommunfullmäktige
§ 141/2014

MBLAFS 2014:2

Reglemente för lokalt partistöd
Enligt Kommunallagen (1991:900) 2 kap. 9 § får en kommun ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin, så kallat partistöd.
Nedanstående bestämmelser gäller för partistöd i Mörbylånga kommun.
Rätt till partistöd
§1
Ett parti som är representerat i fullmäktige har rätt till lokalt partistöd. Ett
parti är representerat om det fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
§2
Ett parti som upphör att vara representerat i fullmäktige får behålla
partistödet till utgången av det kalenderår då representationen upphörde.
Partistödets utformning
§3
Partistödet utgörs av grundstöd och mandatstöd. Alla partier som är
representerade i fullmäktige får ett grundstöd som är lika stort för varje parti.
Dessutom få varje parti ett mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat
partiet har i fullmäktige.
§4
Det totala grundstödet utgörs av 1,3 gånger prisbasbeloppet för det år då
utbetalningen görs. Denna summa ska fördelas lika mellan de partier som är
representerade i fullmäktige det aktuella året.
§5
Det totala mandatstödet utgörs av 5,4 gånger prisbasbeloppet för det år då
utbetalningen görs. Denna summa ska fördelas mellan de partier som är
representerade i fullmäktige utifrån hur många mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd som varje parti har.
Beslut och utbetalning
§6
Fullmäktige ska varje år vid sitt sammanträde i februari fatta beslut om
utbetalning av partistöd för innevarande år.
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§7
Beslutet ska grundas på vilka partier som var representerade i fullmäktige
och vilka mandat som det fanns en vald ledamot fastställd för den 10 januari
det år då beslutet fattas.
§8
Av fullmäktiges beslut ska minst framgå dels hur mycket varje parti får i
totalt partistöd och dels hur många mandat varje parti får stöd för.
§9
Partistödet betalas ut senast tre veckor efter det att protokollet där beslutet
finns med är justerat.
§ 10
Partistöd får endast betalas ut till ett parti som är en juridisk person.
§ 11
Om ett parti inte lämnar in redovisning eller granskningsrapport enligt §§
11-13, 15 så ska inget partistöd betala ut till det partiet efterkommande år.
Hela partistödet fördelas då mellan övriga partier.
Redovisning av partistöd
§ 12
Varje parti som under ett år tagit emot lokalt partistöd ska till fullmäktige
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i kommunallagen 2 kap. 9 §.
§ 13
Redovisningen ska omfatta det kalenderår då stödet betalades ut och
redovisningen ska lämnas till fullmäktige senast den 30 juni året efter det år
då stödet betalades ut.
§ 14
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under
redovisningsperioden, både det stöd som mottagits under det aktuella året
och partistöd som sparats från tidigare år. Användningen av partistöd som
mottagits för tid före 2015 behöver inte redovisas.
§ 15
Redovisning ska vara så pass detaljerad att man kan förstå att stödet har
använts för det politiska arbetet inom Mörbylånga kommun. Av
redovisningen ska framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför Mörbylånga kommun samt vilka motprestationer
som i så fall har erhållits.
§ 16
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
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§ 17
Den särskilda granskaren ska få samma tillgång till partiföreningens
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i
samma utsträckning som föreningens revisor.

