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§ 157 - Partistöd 2022  
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande 
mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i 
fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna 
lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en 
granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd 
betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 
2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 
representerade i kommunfullmäktige: 

Oberoende Realister  13 mandat 
Socialdemokraterna  12 mandat  
Centerpartiet   3 mandat 
Sverigedemokraterna  3 mandat 
Vänsterpartiet  2 mandat 
Liberalerna  1 mandat 
Moderaterna   1 mandat 
 

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 
enligt följande princip 

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i 
kommunfullmäktige. 

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje 
mandat. 

Anslaget för 2022 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat). 

Handlingar i ärendet 
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Liberalerna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2022. 
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Partistöd 2022 
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande 
mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i 
fullmäktige. För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna 
lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en 
granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd 
betalas ut i förskott gäller dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 
2016, dock ska fullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd. 

Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är 
representerade i kommunfullmäktige: 

Oberoende Realister  13 mandat 
Socialdemokraterna  12 mandat  
Centerpartiet   3 mandat 
Sverigedemokraterna  3 mandat 
Vänsterpartiet  2 mandat 
Liberalerna  1 mandat 
Moderaterna   1 mandat 
 

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6 
enligt följande princip 

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i 
kommunfullmäktige. 

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för varje 
mandat. 

Anslaget för 2022 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10 
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat). 
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Handlingar i ärendet 
Blankett för redovisning av erhållet partistöd – Liberalerna 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande: 

Liberalerna erhåller 19 080 kronor i partistöd för 2022 
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