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Plats och tid 
Rådhuset, måndagen den 24 oktober 2022 kl 08:30 – 09:10 

Paragrafer 
§§ 9-10 

Beslutande 
Hanna Wagenius (C), Ordförande 
Andreas Köhler (M) 
Stefan Fax (S) 

Övriga närvarande 
Sofie Pedersen, kommunsekreterare 
Anna Backlund, kanslichef kommunkansliet 

Utses att justera 
Andreas Köhler (M) 

Justering 
2022-10-27 

Underskrifter 

Ordförande 

Hanna Wagenius 

Justerare 

Andreas Köhler  

Sekreterare 

Sofie Pedersen 
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Protokollet är justerat. Justeringen av Arvodesnämndens protokoll 2022-10-24 
har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 
 
Anslagstid:  2022-10-28 till och med 2022-11-19 
Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset 
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§ 9    Dnr 00369-2022 

Regler för kommunalt partistöd i Östersunds kommun 
Kommunallagen innehåller regler för kommunalt partistöd och enligt 4 kap 30 § ska 
kommunfullmäktige besluta om partistödets omfattning och former. Kommunfullmäktige 
beslutade om nu gällande regler den 15 februari 2016, § 124. 
Dessa innehåller hänvisning till tidigare kommunallag och behöver därmed uppdateras 
med korrekt laghänvisning. Reglerna uppdateras även med information om att kontobevis 
måste bifogas redovisningen för att utbetalning ska kunna ske. 
Partistödet beräknas utifrån prisbasbelopp. Prisbasbeloppet har för år 2023 beräknats till 
52 500 kr vilket är 4 200 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2022. Tidigare år har 
ökningen av prisbasbeloppet inte varit lika kraftig, vilket gör att kostnaderna för 
partistödet skulle öka mer än tidigare år om beräkningarna ligger kvar på samma nivå som 
tidigare. 
Arvodesnämnden ska enligt reglemente bereda partistödsärenden. 

Arvodesnämndens beslut 
1. Arvodesnämnden föreslår Kommunfullmäktige att grundstödet (kanslistödet) lämnas 

oförändrat och uppgår till 100 procent av ett prisbasbelopp per parti representerat i 
kommunfullmäktige (motsvarar år 2022, 48 300 kr och år 2023, 52 500 kronor).  

2. Arvodesnämnden föreslår Kommunfullmäktige att mandatstödet lämnas oförändrat 
och uppgår till 75 procent av ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige 
(motsvarar år 2022, 36 325 kr och år 2023, 39 375 kr). 

3. Arvodesnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer reviderade regler för 
partistöd i Östersunds kommun att gälla från och med 2023-01-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Grundstödet (kanslistödet) lämnas oförändrad och uppgår till 100 procent av ett 

prisbasbelopp per parti representerat i kommunfullmäktige (motsvarar år 2022, 48 300 
kr och år 2023, 52 500 kronor).  

2. Mandatstödet sänks från och med 2023 från nuvarande 75 procent av ett 
prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige (motsvarar år 2022, 36 325 kr och år 
2023, 39 375 kr), till 50 procent av ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige 
(motsvarar år 2022, 24 150 kr och år 2023, 26 250 kr). 

3. Kommunfullmäktige fastställer reviderade regler för partistöd i Östersunds kommun 
att gälla från och med 2023-01-01. 
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Yrkanden 
Stefan Fax (S), med bifall av Hanna Wagenius (C) och Andreas Köhler (M): 
Beslutspunkt 2 ändras till: 
Mandatstödet lämnas oförändrat och uppgår till 75 procent av ett prisbasbelopp per 
mandat i kommunfullmäktige (motsvarar år 2022, 36 325 kr och år 2023, 39 375 kr). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arvodesnämnden bifaller Stefan Fax (S) yrkande och finner att 
arvodesnämnden bifaller det. 

Underlag för beslut 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-17 
• Reviderade Regler för partistöd i Östersunds kommun, 2022-09-08 
• Sveriges kommuner och regioner Cirkulär 14:12 

Beslutet skickas till 
• Samtliga partier i kommunfullmäktige 
• Ekonomienheten kommunledningsförvaltningen (för kännedom) 
• Kommunkansliet, kommunledningsförvaltningen (för kännedom) 
• Mona Jonsson, ekonomidirektör (för kännedom) 
• Andrea Bucknor, budgetcontroller (för kännedom) 
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§ 10    Dnr 00037-2022 

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2023 i 
Östersunds kommun  

I enlighet med 4 kap 29 § i Kommunallagen (2017:725) får kommuner och landsting ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin, så kallat partistöd.  
Partistödet fördelas i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Östersunds kommun.  
Ett kanslistöd (52 500 kr) utgår till de partier som uppfyller kraven för representation i 
kommunfullmäktige.  
Mandatstöd (26 250 kr per mandat) utgår baserat på antalet mandat till de partier som 
uppfyller kraven för representation i kommunfullmäktige.  
Alla partier i kommunfullmäktige har redovisat att stödet för 2021 använts för sitt 
ändamål. 

Arvodesnämndens beslut 
1. Arvodesnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att partistöd för 2023 

betalas ut enligt bilaga: Utbetalning av partistöd avseende 2023, 2022-10-24. 
2. Arvodesnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att redovisning av hur 

utbetalt partistöd använts skall inkomma till kommunkansliet senast den 30 juni 
efterföljande år i enlighet med regler för utbetalning av partistöd i Östersunds 
kommun. 

3. Arvodesnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att kostnaden för partistöd 
tas ur kommunstyrelsens anslag för partistöd, ansvar 00270, verksamhet 11000. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Partistöd för 2023 betalas ut enligt bilaga: Utbetalning av partistöd avseende 2023, 

2022-10-17. 
2. Redovisning av hur utbetalt partistöd använts skall inkomma till kommunkansliet 

senast den 30 juni efterföljande år i enlighet med regler för utbetalning av partistöd i 
Östersunds kommun. 

3. Kostnaden för partistöd tas ur kommunstyrelsens anslag för partistöd, ansvar 00270, 
verksamhet 11000. 

Underlag för beslut 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-17 
• Utbetalning av kommunalt partistöd 2023, 2022-10-24 
• Sammanställning – Redovisning av erhållet partistöd 2021 
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• Regler för kommunalt partistöd 

Beslutet skickas till 
• Ekonomienheten för kommunledningsförvaltningen, klfekonomienhet@ostersund.se 

(för kännedom och utbetalning) 
• Gruppledare i kommunfullmäktige (för kännedom) 
• Kommunsekreterarna (för kännedom) 
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