Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-05-25
Kommunstyrelsen

Paragraf 106

Ärendenummer KS2021/234

Redovisning av partistöd 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den
15 april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i
kommunen.
Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29
paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta
dokument.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista
stycket kommunallagen.
Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år,
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.
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Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande
till kommunen:




Organisationsnummer för partiet.
Partiföreningens stadgar.
Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas



med kopia av kontoutdrag eller motsvarande.
Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens
firma.

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad
redovisningen bör innehålla.
Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning av föregående års
partistöd.
Eftersom de samlade redovisningarna utgör ett omfattande material har
kommunledningsförvaltningen gjort ett urval av handlingar som bifogas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det samlade materialet finns i diariet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett
parti som inte lämnat in någon redovisning.
Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningsförvaltningen inte analyserat
det inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som
bifogas till denna skrivelse.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 11 maj 2021 och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
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Kommunledningsförvaltningen
Malin Kvist
0171-62 58 73
malin.kvist@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-05-04

KS2021/234

Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd 2020
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Partiernas redovisning av partistödet 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2018 paragraf 202 regler för arvoden
och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 (reviderade den
15 april 2019 paragraf 43). Partistödet syftar till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ges till de politiska partier som
är representerade i kommunfullmäktige och ska användas för politisk verksamhet
med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska användas till ett långsiktigt
och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och valdeltagande i
kommunen.
Av reglerna framgår också att mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska
partierna) ska årligen till kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts i enlighet med det ändamål som anges i 4 kapitlet 29
paragrafen första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta
dokument.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till
kommunfullmäktige (kommunledningsförvaltningen) senast fyra månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista
stycket kommunallagen.
Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år,
revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats.
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En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarensrapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.
Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in följande
till kommunen:




Organisationsnummer för partiet.
Partiföreningens stadgar.
Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska styrkas



med kopia av kontoutdrag eller motsvarande.
Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens
firma.

Som stöd för detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en mall för vad
redovisningen bör innehålla.
Samtliga partier i fullmäktige har inkommit med redovisning av föregående års
partistöd.
Eftersom de samlade redovisningarna utgör ett omfattande material har
kommunledningsförvaltningen gjort ett urval av handlingar som bifogas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det samlade materialet finns i diariet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Partistödet har till syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Genom att lämna in årliga redovisningar av partistödet ska partierna visa att de
använt pengarna enligt stödets syfte. Kommunfullmäktige har emellertid inte
möjlighet att kräva återbetalning eller stoppa framtida utbetalningar om
redovisningen visar att pengarna har använts på ett sätt som står i strid med
stödets syfte. Däremot kan fullmäktige besluta att inte lämna fortsatt partistöd till ett
parti som inte lämnat in någon redovisning.
Mot bakgrund av ovanstående har kommunledningsförvaltningen inte analyserat
det inkomna materialet. Det är också därför som det är ett urval av handlingar som
bifogas till denna skrivelse.

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Malin Kvist
Utredare/Handläggare
Enköpings kommun
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