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REGLEMENTE
PARTISTÖD MANDATPERIODEN
2018–2022

Reglemente för partistöd i Region Stockholm
mandatperioden 2018-2022

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Region Stockholm gäller därutöver följande.
Rätt till partistöd
1§
Det lokala partistödet i Region Stockholm utgår till partier som är
representerade i fullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 §
andra stycket kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått
mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837).
Partistöd
2§
Partistödet består årligen av ett belopp, som per mandat i fullmäktige
motsvarar 95 procent av det totala stödet fördelat per riksdagsmandat som
beslutas utges till samtliga riksdagspartier i enlighet med lagen (1972:625)
om statligt stöd till politiska partier.
Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Partistöd utgår under tre månader efter det att representationen upphört.
Redovisning och granskning av partistöd
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning för
perioden den 1 januari – 31 december som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen, dvs.
för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Till redovisningen
ska fogas en granskningsrapport som den av det mottagande partiet
utsedda särskilda granskaren avgett.
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Årlig utbetalning av partistöd
5§
Partistöd betalas ut årligen under januari månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats till regionstyrelsen inom i lagen föreskriven
tid dvs. senast den 30 juni året efter det år som redovisningen avser,
utbetalas inget stöd för nästkommande år. Stödet hålls inne till dess
redovisning och granskningsrapport har lämnats in och behandlats av
fullmäktige.
För att hantera övergången mellan mandatperioder får ett parti välja att
förskottera eller skjuta upp utbetalning av partistöd med som mest 20
procent av det årliga beloppet. Senast det fjärde året under mandatperioden
ska det sammanlagda beloppet vara balanserat.
Reglering av överskott och underskott för partistödet kan ske mellan åren
under innevarande mandatperiod och mellan mandatperioder under
förutsättning att representation i fullmäktige enligt 1 § kvarstår.
Återkrav av utbetalt partistöd
6§
Partistöd som betalas ut för mandat för vilket en vald ledamot inte är
fastställd enligt 14 kap. vallagen krävs åter av landstinget.
Kanslianslag
7§
Utöver partistöd får de partier som är representerade i fullmäktige enligt 1 §
årligen kanslianslag för sitt politiska arbete i Region Stockholm.
Anslaget består dels av 10 procent av det grundstöd som gäller enligt lagen
om statligt stöd till politiska partier, dels per mandat i fullmäktige det högre
tilläggsstödet enligt lagen om statligt stöd till politiska partier.
Reglering av överskott och underskott för kanslianslag kan ske mellan åren
under innevarande mandatperiod samt mellan mandatperioder under
förutsättning att representation i fullmäktige enligt 1 § kvarstår.
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Kanslianslaget fördelas till partierna i samband med
regionledningskontorets ordinarie budgetprocess.
Redovisning av kanslianslag sker i regionledningskontorets bokslut.
Ersättningen till politiska sekreterare ingår inte i kanslianslaget.
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