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§ 148 Dnr 2021-00161  
 
Redovisning av partistöd för år 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2015 § 15 regler för 
utbetalning av partistöd. En mottagare av partistöd ska årligen, dock 
senast den 30 juni, lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första 
stycket kommunallagen – att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. En av mottagaren särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige. 
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning i rätt tid varför 
kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner att partistöd för år 2022 betalas ut under januari månad 2022. 
Uppgift om vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp ska, i 
enlighet med Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier § 28, göras 
tillgängligt på kommunens webbplats.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 13 augusti 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
partistöd utbetalas för år 2022 till samtliga partier som är representerade i 
Karlskoga kommunfullmäktige. 
 
 
 
Expedieras till 
Samtliga partier i Karlskoga kommunfullmäktige  
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Redovisning av partistöd för år 2020 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2015 § 15 regler för 
utbetalning av partistöd. En mottagare av partistöd ska årligen, dock 
senast den 30 juni, lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första 
stycket kommunallagen – att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. En av mottagaren särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige. 
 
Samtliga partier har inkommit med redovisning i rätt tid varför 
kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner att partistöd för år 2022 betalas ut under januari månad 2022. 
Uppgift om vilka partier som har fått stöd och med vilka belopp ska, i 
enlighet med Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier § 28, göras 
tillgängligt på kommunens webbplats.   
 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd 
utbetalas för år 2022 till samtliga partier som är representerade i 
Karlskoga kommunfullmäktige.  
 
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Anette Jonson  

Kanslichef 
    
 
 
Expedieras till 
Samtliga partier i Karlskoga kommunfullmäktige 
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