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Kansliavdelning

Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning av partistöd
för 2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Partiernas redovisningar av partistödets användning 2020 läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2022 ska betalas ut i förskott i januari 2022 till Socialdemokraterna,
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet
Gävleborg, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Sammanfattning
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för
partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, §
91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets
omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den
18 november 2015, § 268.
I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut
om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.
Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller
före den 30 september.
En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om
mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i
samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet
ska beräknas.
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