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Dnr KS 2020/253

§ 122 Redovisning av lokalt partistöd för år 2019
Sammanfattning

Enligt kommunallagens och kommunens regler om partistöd måste
de partier som får stöd redovisa att stödet använts för sitt ändamål,
det vill säga att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet
lämnats.
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad
men av propositionen (2013/14:5 s 78-79) framgår följande:
- Den ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande
bild av hur partiet har använt stödet. Det räcker inte med bara ett
uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
- Den bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som
har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år. Detta gäller dock ej partistöd som sparats från tid
före innevarande mandatperiod.
- Den bör visa i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför kommunen och vilka motprestationer
som i så fall har erhållits.
Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska
göra en kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Det är i
stället respektive parti som själv utser en granskare. Granskaren ska
årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Genom att partiernas redovisningar av partistöd inkommer till
kommunen blir de allmänna handlingar och därmed blir det
transparent för medborgare och andra hur respektive parti har
använt sitt partistöd.
Fullmäktige måste årligen fatta särskilt beslut om utbetalning av
partistödet. Utbetalning sker enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
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partistöd som antagits av fullmäktige. Av dessa regler framgår att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en
redovisning respektive en granskningsrapport.
De partipolitiska ungdomsförbunden som har sitt säte i Haninge
och vars moderpartier är representerade i fullmäktige erhåller
årligen grundstöd, ett så kallat informationsbidrag, med ett halvt
prisbasbelopp. Rörligt stöd utgår årligen med 10 procent av
moderpartiets rörliga stöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14, § 67, att även
redovisning av informationsbidrag som betalats ut till partiernas
ungdomsförbund ska ingå i redovisningen av partistöd.
Förvaltningens synpunkter

Samtliga partier har före den 30 juni 2020 lämnat in en redovisning
av partistöd samt en granskningsrapport avseende år 2019.
Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har aktiva
ungdomsförbund och har därmed även lämnat in en
verksamhetsberättelse som redogör för utbetalt informationsbidrag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa redovisningar
läggs till handlingarna samt att partistöd för år 2021 ska utbetalas
till samtliga partier som är representerade i fullmäktige, enligt de
fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt
tillhörande lokala regler om partistöd i Haninge kommun.
Underlag för beslut

- Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun,
https://www.haninge.se/contentassets/3c8904aca76d431fa9cb48c3
d9bea0d6/styrdokument-regler-for-partistod-ochinformationsbidrag.pdf
- Redovisning av partistöd 2019, Socialdemokraterna
- Verksamhetsberättelse för informationsbidrag 2019, Sveriges
socialdemokratiska ungdomsförbund i Haninge
- Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna
- Verksamhetsberättelse för informationsbidrag 2019, Moderata
ungdomsförbundet i Haninge
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- Redovisning av partistöd 2019, Sverigedemokraterna
- Redovisning av partistöd 2019, Vänsterpartiet
- Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna
- Verksamhetsberättelse för informationsbidrag 2019, Liberala
ungdomsförbundet Tyresö Haninge
- Redovisning av partistöd 2019, Centerpartiet
- Redovisning av partistöd 2019, Miljöpartiet
- Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd i Haninge kommun.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Partiernas redovisningar av partistöd läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som
framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala regler om
partistöd i Haninge kommun.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
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För kännedom: Partierna i kommunfullmäktige (genom den
kontakt-person som angetts i respektive partis redovisning)
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