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§ 142 Dnr 2018-00023  

Redovisning av partistöd 2017 samt beslut om utbetalning av partistöd för 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd 2019 ska ske till samtliga 
partier med mandat i kommunfullmäktige i Kinda kommun.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 om nya regler för kommunalt partistöd. 
Enligt reglerna ska partistödet utbetalas årligen i förskott, efter beslut i 
kommunfullmäktige, om partiet har lämnat en skriftlig redovisning senast 30 april 
innevarande år.  

Redovisningar har inkommit från samtliga partier.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-07 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av partistöd 2017 samt beslut om utbetalning av partistöd för 
2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd 2019 ska ske till samtliga 
partier med mandat i kommunfullmäktige i Kinda kommun.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 om nya regler för kommunalt partistöd. 
Enligt reglerna ska partistödet utbetalas årligen i förskott, efter beslut i 
kommunfullmäktige, om partiet har lämnat en skriftlig redovisning senast 30 april 
innevarande år.  

Redovisningar har inkommit från samtliga partier.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-07  

Syfte 

Partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Önskad effekt 

Att hantera utbetalningen av partistöd i enlighet med fastställda riktlinjer och 
regler i kommunallagen. 

Berörda 

Partier med mandat i kommunfullmäktige i Kinda 

 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Partistödet betalas ut årligen och finns med i budget för 2019. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 
 

Datum 

2018-08-07 
 

KINKS 2018-00023  
Sida 

2(2) 

 

 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Om kommunfullmäktige beslutar om utbetalning sker denna i december 2018. 

Uppföljning 

Uppföljning av inlämnade redovisningar från partierna sker årligen. Redovisning 
avseende användningen av 2018 års partistöd ska vara kommunkansliet tillhanda 
senast 30 april 2019. 

Återrapportering 

Partierna ska redovisa användningen av partistödet årligen och ärendet ska 
därefter tas upp i kommunfullmäktige för beslut om kommande års utbetalning. 

 

 

 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga partier 
Kommunkansliet 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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