
PROTOKOLL

Mötesdatum

Regionfullmäktige 2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136

Utbetalning av partistöd 2020 (RS/596/2019)

Sammanfattning
Enligt 4 kap 29–32 §§ kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd). Regler för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen antogs av 
regionfullmäktige 2018-02-14, § 27 och trädde i kraft 1 januari 2019.

Partistödet består av ett grundstöd, ett mandatbundet stöd samt förtroendemannautbildning 
och stöd till fullmäktigegrupp. Stöden uppräknas årligen med den procentsats som 
regionfullmäktige för varje budgetår fastställer att gälla för uppräkning av övriga kostnader.

Stöd till politiska sekreterare ska inte beaktas vid fördelning av partistöd. I beslut om 
utbetalning av partistöd avser redovisad totalsumma endast partistödet. Utbetalning av stöd 
till politiska sekreterare finns specificerat i särskild bilaga (bilaga 1), i de fall där utbetalning 
sker. Vissa partier har valt att låta Region Jämtland Härjedalen anställa den politiska 
sekreteraren varpå stödet inte betalas ut till partiet. I och med att det i regionplanen föreslås en 
frysning av arvodena har endast omkostnadsersättningen för 2020 räknats upp utifrån index.

Enligt reglerna i kommunallagen ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 
redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för avsett ändamål. 
Redovisningen ska ha lämnats senast den 30 juni året efter det att partistödet mottogs. 
Fullmäktige får också besluta att partistöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnat 
föreskriven redovisning.

Samtliga partier har kommit in med en redovisning över användningen av partistöd för 
perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Partistöd för 2020 utbetalas till de politiska partierna enligt upprättat förslag.

2. Enligt punkten 7 i de av fullmäktige antagna reglerna för stöd till de politiska partierna i 
Region Jämtland Härjedalen ska parti som tar emot partistöd lämna en skriftlig redovisning 
över användningen av partistödet. Redovisningen av 2020 års partistöd ska lämnas senast 30 
juni 2021.
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Beslut
1. Partistöd för 2020 utbetalas till de politiska partierna enligt upprättat förslag.

2. Enligt punkten 7 i de av fullmäktige antagna reglerna för stöd till de politiska partierna i 
Region Jämtland Härjedalen ska parti som tar emot partistöd lämna en skriftlig redovisning 
över användningen av partistödet. Redovisningen av 2020 års partistöd ska lämnas senast 30 
juni 2021.

Expedieras till 
De politiska partierna

Beslutsunderlag
 §188 Regionstyrelsen Utbetalning av partistöd 2020
 Bilaga 1 - Specifikation över partistöd och stöd till politiska sekreterare
 §107 RF pres Utbetalning av partistöd 2020
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