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Partistöd Region Blekinge 2019 -2022
Regler för kommunal partistöd i Region Blekinge
Grunderna för partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29 - 32 §§.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för ändamålet att
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.
Partistöd får endast ges till ett parti som är en juridisk person.
Regionfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år.
§1 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet i Region Blekinge består av
1. Ett grundstöd som uppgår till 104 511 kr kronor per år
2. Ett mandatstöd som uppgår till 104 511 kr kronor per mandat och år
3. Ett utbildningsstöd som uppgår till 2 517 kr per mandat och år
Ovanstående belopp gäller för 2019. Uppräkning sker årligen i samband med budgetbeslut för
regiongemensamma kostnader enligt praxis för årlig uppräkning av kostnader.
§2 Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837)
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Partistödet fördelas efter partiernas faktiska mandat i regionfullmäktige. Endast mandat för vilket vald
ledamot är fastställd ska beaktas. Partistödet reduceras om representationen upphör.
§3 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i kommunallagen. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Redovisningen ska årligen inlämnas senast den 30 juni.
§4 Redovisningens innehåll:
Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet
mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur
partistödets används, men avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska
innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga
hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet i de former som partiet
väljer. Reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna.
Mot bakgrund av ovanstående kan inte Region Blekinge besluta hur redovisningen närmare ska ske, utan
endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.
§5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen efter rekvisition till regionens ekonomienhet på regionstaben. Beslut om att
utbetalning ska ske görs av regionfullmäktige vid samma tillfälle som redovisning med tillhörande
granskningsintyg redovisas. Kravet på årligt beslut avser själva utbetalningsåtgärden och inte årligt
ställningstagande till partistödets nivåer.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
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