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Redovisning av partistöd för år 2020
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Partiernas redovisning av det kommunala partistödet för år 2020 antecknas.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (2017:725) 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin,
så kallat partistöd. De partier som beviljas kommunalt partistöd ska årligen till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning och sammanställning som visar hur
partistödet använts och för vilket avsatt ändamål.
Redovisningen och sammanställningen som partierna lämnat in avseende 2020 ska
omfatta det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under
innevarande år och det som eventuellt sparats från tidigare år. En av respektive parti
utsedd särskild granskare har granskat redovisningarna och uttalat att redovisningen ger
en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Samtliga partier som erhållit partistöd för år 2020 har inom föreskriven tid lämnat in
redovisningarna för år 2020.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Till de tio partierna i kommunfullmäktige betalades det för år 2020 ut ett grundstöd per
parti om 283 800 kronor. För varje mandat partierna hade i fullmäktige betalades det även
ut ett så kallat mandatstöd om 307 450 kronor per mandat. Det sammanlagda utbetalda
kommunala partistödet för år 2020 är därmed 27 741 450 kronor.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilagor
1.

Stadsledningskontorets anvisningar

2.

Partiernas redovisningar av partistöd år 2020
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Ärendet

De partier som beviljas kommunalt partistöd ska årligen till kommunfullmäktige lämna
en skriftlig redovisning och sammanställning som visar hur partistödet använts och för
vilket avsatt ändamål. Stadsledningskontoret överlämnar inkomna redovisningar till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet
Redovisning
Redovisningen och sammanställningen som partierna lämnat in avseende år 2020 ska
omfatta det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under
innevarande år och det som eventuellt sparats från tidigare år. Då det kommunala
partistödet är avsett till att användas för att stärka partiernas ställning i den lokala
demokratin ska det av redovisningen framgå till vilka aktiviteter alternativt inköp
partistödet nyttjats och kostnaden för dessa. Om överföringar av partistödet har gjorts till
delar av partiorganisationen utanför Göteborg ska det framgå av redovisningen vilka
belopp som avses och vilka motprestationer som erhållits.
Granskning
En av respektive parti utsedd särskild granskare har granskat redovisningarna och uttalat
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts och att det finns
underlag som styrker uppgifterna. Vad gäller granskningsrapporten för
socialdemokraternas redovisning så har granskaren fyllt i båda alternativen, nämligen att
redovisningen både ger och inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Stadsledningskontoret har därför begärt ett förtydligande från granskaren av vilket
alternativ som avses och granskaren har nu inkommit med ett förtydligande och bekräftat
godkännandet av redovisningen. Förtydligandet är bilagt i bilaga 2.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret konstaterar att samtliga partier som erhållit partistöd för år 2020
lämnat in redovisningarna för år 2020 inom föreskriven tid och föreslår att desamma
antecknas.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Redovisning av kommunalt partistöd

År 2020

Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer

Postort

Kontonummer

Telefonnummer

Kontaktperson

A. Sammanställning

Granskares anteckningar
Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period (år)
Beviljat partistöd för perioden

+

Utgifter under perioden (summa B+C)

-

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

=

B. Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Aktivitet

Granskares anteckningar
Kronor

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Summa utgifter för aktiviteter under perioden

=

C. Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Överföring till

Motprestation

Granskares anteckningar

Kronor

+
+
+
+
Summa överföringar

=

Underskrift

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen
Underskrift ordförande

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Granskningsrapport

 Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och om det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
 Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och om det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon

Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd
Inledning

Enligt 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier
som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
till detta ändamål.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång.

Sammanställning

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits
under det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.

Redovisning av hur partistödet har använts (aktiviteter)

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det.

Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför
Göteborgs Stad och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation
överföringen har gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts.

Anvisningar för granskning

En av partiet utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts.

Granskningen ska ge svar på följande frågor:
•
•

Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i
den kommunala demokratin?
Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen?

Metod

Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet
med partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till
kommunmedlemmarna.
Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.
Granska eventuella överföringar av partistöd till delar av partiorganisationen utanför kommunen
(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.

Kontrollera att det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.
Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt.

Bedömning

Bedömningen fylls i under rubriken ”Granskningsrapport”. Där väljs ett av de två
bedömningsalternativen.
Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts
kryssas det övre bedömningsalternativet i. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en
rättvisande bild och har synpunkter på redovisningen kryssas den understa rutan för och skriver in
synpunkterna. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga bifogas.

Göteborgs Stads regler för
kommunalt partistöd

Göteborgs Stads styrsystem
Utgångspunkterna för styrningen
av Göteborgs Stad är lagar och
författningar, den politiska viljan
och stadens invånare, brukare och
kunder. För att förverkliga
utgångspunkterna behövs
förutsättningar av olika slag.
Stadens politiker har möjlighet att
genom styrande dokument beskriva
hur de vill realisera den politiska
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller
de styrande dokument som antas av
kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Därutöver
fastställer nämnder och
bolagsstyrelser egna styrande
dokument för sin egen verksamhet.
Kommunfullmäktiges budget är det
övergripande och överordnade
styrande dokumentet för Göteborgs
Stads nämnder och bolagsstyrelser.

Om Göteborgs Stads styrande dokument
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa
dokument.
Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.
De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare,
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.
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Inledning
Syftet med dessa regler
Syftet med reglerna är att främja öppenhet och enhetlighet när det gäller beslut om
kommunalt partistöd, utbetalningar och uppföljning.

Vem omfattas av dessa regler
Reglerna började tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och gäller tillsvidare för
partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra
stycket kommunallagen (2017:725).

Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde ikraft den 1 februari 2014
vilket kräver att kommuner beslutar om lokala regler för kommunalt partistöd för att de
nya reglerna ska kunna tillämpas. Lokalt partistöd ska syfta till att stärka den lokala
demokratin. Varje kommun beslutar om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara.
Den 1 januari 2018 ersatte en ny kommunallag den tidigare från 1991 vilket innebär att
hänvisningar till kommunallagen aktualiserats.
Reviderad version antagen den 18 maj 2020 – rättelse av fel i § 2 gällande mandatstödets
storlek.

Stödjande dokument
Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
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Göteborgs Stads regler för
kommunalt partistöd
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd (4 kap. 29–32 §§). I Göteborgs Stad ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Göteborgs Stad utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. Partistödet utgår
kalenderårsvis efter allmänt val.

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
-

ett grundstöd, som uppgår till 6 prisbasbelopp per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 6,5 prisbasbelopp per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige i samband med val utgår
partistöd som längst fram till den 31 december valåret.
Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige under pågående mandatperiod
upphör rätten till partistöd omedelbart.
Mandatstöd utgår inte för obesatta platser i kommunfullmäktige. Med obesatt avses en
plats i fullmäktige som länsstyrelsen inte kunnat tillsätta.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen 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 en granskningsrapport.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen
inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
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]G6teborgs Stad
Stadsledningskontoret
Ar2020

Redovisning av kommunalt partist6d
Partiuppgifter

l
r
l

Parti

Feministiskt initiativ G5teborg
Utdeliiiiigsadress

DjurgArdsgatan 10

I

Postimi'nmer

41462

Postort

G('teborg

Orgaiiisationsimmiiier

802455-6394

l

Kontoiitimi'ner

5003 10107 84

E-postadress
relsen(aFigo(e)org.se
Telefoimtimmer
0735-589688

Kontaktpersoii

Sara Lesch

A. Sammanst51lning

Granskares anteckningar
Kroiior

???????????KvarstAende partist5d frAn f6regAendc period (At?)
'?
'm
Th q ?' W

Bevi5at partist5d f5;.periode,ii " o - K ,,"!. ,a

423715

+898700 '

a

.-

.

l

l)?

4

t

KvarstMende partist5d int?ir kommande period (summa)

r

l

=527 145

B. Redovisning av hur partist6det anv5nts (aktiviteter)
Aktivitet

Granskares anteckningar

l
1
I

Kroiior

Hyra av Iokal for politisk verksamhet (inkl stad, material, el, wifi)
*241 669

I
l

Politikerutskott (konferensavgifter. resor, f5rbrukningsmaterial, fika med
Fi, annonser Facebook, Komi'nundagar, politikerhelg)

+ 48 844

Evenemang (Morsdag event, l :a maj event, Internationella kvinnodagen
event. El.l-stugor slupande)

+ 39 699

l
l

Styrelse (MedlemsvArd, fika, tillf'allig loka)hyra, m5ten, revision)
+ 25 085

Banktjunster

l
I

I

*

l?Jtgitter under perioden (summa B+C)

l
l
l
l

+ 2 028,50
+ 52 936

Medlem (F5relusare arvode, pins, teknik f(5r digital websAndning
sommaravslutning)

Ovrigt (Idea arbetsgivarservice)

+ 3 668

r
1.
r

l
(
l
Summa utgifter t?ir aktiviteter under perioden

413 930

r
r
r

l
l
l

G5teborgs Stad
Stadsledningskontoret
C. 5verf6ringar till delar av partiorganisationen utanf6r kommunen

t

Overforing till

i

Mo(prestation

r
l
r
l
r

r
l
l

lSumma 5verf6ringar

J
l
l
t
l

Kr6no5
r

+

+

+

+

Granskares anteckningar

r

1

l
l
l
J
l

I
1
l
l
l

Underskrift

l

A

*

underskriftor 6r i

4
Namnf6r yd ' an e
l

l

lag intygar riktigheten i de uppgifter som 15mnats i redovisningen
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l [OVe
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?
i -2/

l
l
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GranskningsrappOrt
qJag har granskat den skriftliga red-ov-isningen av hur det kommunala partist6det har anv5nts och om det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bed6mning 5r att redovisningen ger ell rFittvisande bild av hur partist6det anv5nts.
[] Jag, har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partist6det har anv5nts och om det finns underlag som styrker

uppgifterna-: Min bed6mning 5r att redovisningeri fnte (;er ell r;itjvisande bild av hur partist6det anv:ints. Jag har gjort f61jande noteringar avseende redovisningen:
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Anvisningar till redovisning av kommunalt partist5d
Inledning
Enligt 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen fAr kommuner ge ekonomiskt bidrag och
annat st5d till politiska partier f5r att sturka deras stullning i den kommunala demokratin

I

