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Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Partistöd för år 2022 utbetalas till de i fullmäktige representerade partier enligt  
Göteborgs Stads regler för kommunalt partistöd. 

Sammanfattning 
Enligt Göteborgs Stads regler för kommunalt partistöd utgår partistöd till de partier som 
är representerade i fullmäktige. Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige i 
samband med val utgår partistöd som längst fram till den 31 december valåret. 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet uppgår till 6 
prisbasbelopp per parti och år och mandatstödet uppgår till 6,5 prisbasbelopp per mandat 
och år. Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor. Partistödet i Göteborgs Stad uppgår 
år 2022 till 28 327 950 kronor och utbetalas i förskott under mars månad efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

Under innevarande mandatperiod 2018–2022 är följande tio partier representerade i 
fullmäktige: Socialdemokraterna, Demokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Feministiskt initiativ. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Partistödet i Göteborgs Stad uppgår år 2022 till 28 327 950 kronor. Partistödet består av 
ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet uppgår till 289 800 kronor  
(6 prisbasbelopp per parti och år) och mandatstödet uppgår till 313 950 kronor  
(6,5 prisbasbelopp per mandat och år). Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken 
(2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet 
för år 2022 är 700 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2021. 
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Partistöd år 2022 för respektive parti fördelas enligt vad som framgår av nedanstående 
tabell. 

Parti Mandat Mandatstöd Grundstöd Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 17 5 337 150 289 800 5 626 950 

Demokraterna 14 4 395 300 289 800 4 685 100 

Moderaterna 12 3 767 400 289 800 4 057 200 

Vänsterpartiet 11 3 453 450 289 800 3 743 250 

Sverigedemokraterna 7 2 197 650 289 800 2 487 450 

Liberalerna 6 1 883 700 289 800 2 173 500 

Miljöpartiet 6 1 883 700 289 800 2 173 500 

Centerpartiet 3 941 850 289 800 1 231 650 

Kristdemokraterna 3 941 850 289 800 1 231 650 

Feministiskt initiativ 2 627 900 289 800 917 700 

Summa: 81 25 429 950 2 898 000 28 327 950 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin och 
stödets påverkan på den ekologiska och sociala dimensionen beror på respektive partis 
användande av de tillförda medlen. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har att ta ställning till utbetalning av 
kommunalt partistöd för år 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Göteborgs Stads regler för kommunalt partistöd utgår partistöd till de partier som 
är representerade i fullmäktige. Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige i 
samband med val utgår partistöd som längst fram till den 31 december valåret. 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet uppgår till  
6 prisbasbelopp per parti och år och mandatstödet uppgår till 6,5 prisbasbelopp per 
mandat och år. Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor. Partistödet i Göteborgs Stad 
uppgår år 2022 till 28 327 950 kronor och utbetalas i förskott under mars månad efter 
beslut i kommunfullmäktige. 

Under innevarande mandatperiod 2018–2022 är följande tio partier representerade i 
fullmäktige: Socialdemokraterna, Demokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Feministiskt initiativ. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att samtliga av de i fullmäktige representerade 
partierna inkommit med redovisning samt granskningsintyg för år 2020 enligt Göteborgs 
Stads regler för kommunalt partistöd.  

Partistöd för år 2022 ska därför utbetalas till de i fullmäktige representerade partierna. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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