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Sammanfattning

Samtliga partier i kommunfullmäktige som mottagit partistöd avseende år 2019 har inom föreskriven tid inkommit med en redovisning och granskningsrapport. Det föreslås att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktigeförsamlingen på sätt som redovisas i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till de i kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisats i ärendet.
Beslutsunderlag
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Förslag till uppräknat partistöd för 2021

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-30
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Kommunfullmäktige 2020-12-22
Beslutet skickas till

Samtliga berörda partier.
Ärendet

Kommuner och landsting får, enligt 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen (2017:725), ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

SIGNERAD

2020-11-23

Enligt 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen får partistöd ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har
fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen
(2005:837). Av reglerna för kommunalt partistöd i Malmö kommun framgår att det lokala partistödet i Malmö kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som före-
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skrivs i nämnda bestämmelser i kommunallagen.
Av 4 kap. 31 § kommunallagen och av reglerna för kommunalt partistöd i Malmö kommun, som
ska ses tillsammans, framgår vidare bland annat följande. En mottagare av partistöd ska årligen,
från och med 2015 års partistöd, 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, som ska avse perioden 1 januari–31 december,
ska ges in till kommunfullmäktige senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång.
Partistöd ska betalas ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till fullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Genom att redovisningen och granskningsrapporten ges in till fullmäktige blir de offentliga och
kan bli föremål för diskussion bland allmänheten och i massmedia. Redovisningens innehåll ska
däremot inte läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktiges sida. Fullmäktiges roll
begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.
Det kan konstateras att samtliga partier som nu är representerade i fullmäktigeförsamlingen och
som mottagit partistöd avseende år 2019 har inkommit med en redovisning och granskningsrapport senast den 30 juni 2020 (se STK-2020-479).
Mot bakgrund av vad som anförts ovan bör kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2021
ska betalas ut till samtliga partier som nu är representerade i fullmäktigeförsamlingen.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2019 (STK-2019-1056) om att införa en ny
modell för uppräkning av det kommunala partistödet i Malmö kommun. Ändringen innebär att
partistödet årligen ska uppräknas med en procentsats motsvarande den årliga förändringen av
inkomstbasbeloppet.
Regeringen fastställde den 14 november 2019 inkomstbasbeloppet för år 2020 till 66 800 kronor.
Regeringen har nu – den 19 november 2020 – fastställt inkomstbasbeloppet för år 2021 till
68 200 kronor. Mot bakgrund härav förordas att partistödet ska uppräknas med en procentsats
om 2,10.
Förslag till uppräknat partistöd för 2021 framgår av bilaga 1.
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