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Regler för kommunalt partistöd i Region Värmland
Antagna av landstingsfullmäktige 2014 11 26--27, § 119
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.
I Region Värmland ska därutöver följande gälla.
1. Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Region Värmland utgår till partier som är
representerade i landstingsfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4
kap. 29 § andra stycket kommunallagen.
2. Ändamål och syfte
Partistödets ändamål och syfte är att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin.
3. Grundstöd och mandatstöd
Av det totala beloppet utgår partistödet som ett grundstöd, 15 procent, som
fördelas lika mellan partierna som finns representerade i fullmäktige.
Resterande 85 procent utgår som ett mandatstöd fördelat på partierna utifrån
antalet mandat i fullmäktige.
4. Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap. vallagen.

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat.
Parti anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för
mandatet.
Upphör partiet att vara representerat i landstingsfullmäktige i samband med
val utgår partistöd som längst t.o.m. 31 december valåret.
Upphör partiet att vara representerat under pågående mandatperiod utgår
partistöd som längst under sex månader efter det att representationen har
upphört.
5. Redovisning och granskning
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning enligt 4 kap.
31 § första och andra stycket kommunallagen, som visar att partistödet har
använts för de ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket samma lag.
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts, både det som
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mottagits för senaste året och det som partiet eventuellt har sparat från
tidigare år. Redovisningsplikten gäller enbart för medel som mottagits efter
dessa reglers antagande.
Mottagaren av partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Granskarens namn och kontaktuppgifter ska framgå. Granskningsrapporten
ska bifogas redovisningen.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in till
sekretariatet senast den 30 juni efterföljande år.
6. Utbetalning av partistöd
Regionfullmäktige fattar årligen beslut om att partistöd ska utbetalas under
efterföljande kalenderår. Partistöd betalas ut månatligen.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra
stycket kommunallagen inte lämnats in till landstingskansliets sekretariat
inom föreskriven tid innehålls utbetalningarna av partistöd. Stödet innehålls
tills redovisning och granskningsrapport som uppfyller lagens krav har
lämnats in och behandlats av landstingsfullmäktige.

