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Tid och plats Torsdagen den 4 mars 2021 kl.15.30-16.00, digitalt via Teams. 

Beslutande Ann-Charlotte-Wiesel (M), ordförande 

Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 

Lars Solling (L), ledamot 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ledamot 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Åhörare  

Justerare Elisabeth Lindström Johannesson 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 8 mars 2021, kansliavdelningen 

Paragrafer § 6-7   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 

  

Justerare Elisabeth Lindström Johannesson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 4 mars 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 9 mars 2021 

Överklagningstid 9 – 30 mars 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 31 mars 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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Ärendelista 

Yttrande över ansökningar om partistöd .............................................................. 4 

Övrigt .................................................................................................................... 6 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-04 
 

4(6) 

   
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

 

DB § 6  KS2021-0084 103   

 

Yttrande över ansökningar om partistöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska 

betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som 

har ansökt om det 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt 

bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som 

är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och 

formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller 

missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 

ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid 

fördelningen av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet 

årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 

för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 

ett parti som inte lämnar redovisning. 

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för 

partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda 

ärendet till kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2020 uppgår till cirka 21 606 kronor 

per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2020 uppgår till cirka 18 710 

kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med 

konsumentprisindex (KPI). 

En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet användes under 

2021 visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets regionala eller 

nationella organisation, i form av serviceavgifter eller liknande. Man får anta att 

denna avgift återgäldas i form av stöd i olika former i det lokala demokratiarbete 

som partierna genomför. Ett parti redovisar höga möteskostnader. En ansökan 

från ett parti har inkommit en dag efter utsatt tid på grund av sjukdom inom 

partiet. 
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I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 2021. Då 

samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd ledamot föreslår 

kommunledningsförvaltningen att fullmäktige beslutar att betala ut partistöd till 

samtliga partier som har ansökt om det. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering av partistödet är beslutat i budget för 2021 av fullmäktige i 

november 2020. 

Beslutsunderlag 

Ansökningar från samtliga nio partier med mandat i kommunfullmäktige 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-03 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-04 
 

6(6) 

   
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

 

DB § 7      

 

Övrigt 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att lyfta samtliga punkter till nästkommande 

sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Offentliga sammanträden vid distanssammanträden 

2. Information från nämndsberedning 

3. Distanssammanträde avstämning 

 

Yrkanden 

Baserat på diskussionen föreslår ordförande att lyfta samtliga punkter till 

nästkommande sammanträde. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta att lyfta samtliga 

punkter till nästkommande sammanträde och finner att de gör så.  

 


