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1 Allmänt om partistöd
Enligt 4 kap 29 - 32 § § kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen.
Fullmäktige ska 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 fastställts enligt 14 kap vallagen ska beaktas vid
fördelningen av partistödet. De år allmänna val sker till landstinget i hela landet bedöms
rätten till partistöd dels för tiden före den 15 oktober och dels för resterande tid av året.

2 Grundstöd
Till varje parti som är representerat i regionfullmäktige och för vilket vald ledamot är
fastställd för mandat enligt 14 kap vallagen utgår årligt ett grundstöd. Grundstödet uppgår
för år 2018 till 111 144 konor.

3 Mandatbundet stöd
För varje mandat i regionfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen utgår årligt ett mandatbundet partistöd. Stödet uppgår för år 2018 till 90 989
kronor per mandat.

4 Förtroendemannautbildning i respektive
partis egen regi
Ett särskilt riktat partistöd utgår årligen till kostnader för förtroendemannautbildning i
respektive partis egen regi. Stödet uppgår för år 2018 till 1 803 kronor per mandat i
regionfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen.

5 Stöd till regiongrupp
För mandatperioden utgår partistöd för användning till egna dagar till ordinarie ledamot
och ersättare i fullmäktige. Stödet uppgår för år 2018 till 3 527 kronor per mandat i
regionfullmäktige och utgår för 20 dagar per mandat under mandatperioden.
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6 Uppräkning
Grundstöd, mandatbundet stöd, partistöd för förtroendemannautbildning och stöd till
regiongrupp uppräknas årligen från och med 2019 med den procentsats som
regionfullmäktige för varje budgetår fastställer att gälla för uppräkning av övriga kostnader.

7 Redovisning och granskning
Parti som har fått partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

8 Utbetalning
Partistödet betalas ut efter beslut i fullmäktige halvårsvis i förskott. Utbetalning sker i
början på januari och juli månader. De år allmänna val sker till landstinget i hela landet ska
utbetalningen för andra halvåret avse till den fram till 15 oktober. Utbetalningen för
resterande tid av halvåret sker tillsammans med utbetalningen för första halvåret året
därpå.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen
inte lämnats in till regionen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.

9 Ikraftträdande
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2019.

Reglerna är fastställda av regionfullmäktige 2018-02-14, § xx.

