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Kommunkansliet 

Datum 2021-10-12 

Dnr KS 2020/0209 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Ny mall för redovisning av erhållet partistöd 
 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun antog genom beslut 2015-05-04, KF § 3:16, Dnr. KS 
2014/0349, regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun. Underlaget till nämnda beslut 
omfattade även en mall för redovisning av det partistöd som berörda partier erhåller av kommunen. 
Då den hittillsvarande mallen gett upphov till en rad synpunkter framlägges i detta tjänsteutlåtande 
ett förslag till ny mall (Bilaga 1). Den nya mallen anger att partierna ska redovisa erhållet partistöd 
som utbetalats i enlighet med § 23 såväl som § 24 i arvodesbestämmelserna. 
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Anta mall för redovisning av partistöd, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 

2021-10-12, 
 

2. Den nya mallen ersätter från och med 2022 den hittills gällande mallen, 
 

3. Den nya mallen ska användas som underlag vid berörda partiers redovisning från och med år 
2022. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun antog genom beslut 2015-05-04, KF § 3:16, Dnr. KS 
2014/0349, regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun. Underlaget till nämnda beslut 
omfattade även en mall för redovisning av det partistöd som berörda partier erhåller av kommunen. 
Då den hittillsvarande mallen gett upphov till en rad synpunkter framlägges i detta tjänsteutlåtande 
ett förslag till ny mall. Den nya mallen anger att partierna ska redovisa erhållet partistöd som 
utbetalats i enlighet med § 23 såväl som § 24 i arvodesbestämmelserna. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har inget att erinra mot framlagda förslaget och tillstyrker därmed detsamma.   
 

Bilagor 
1. Mall för redovisning av partistöd, från och med år 2022 
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Staffan Erlandsson  Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

 

 

___________ 

Expedieras 
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