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Regler för partistöd
1 Inledning
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Region Sörmland ska därutöver följande gälla.
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen får Region Sörmland ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige.
Fullmäktige ska enligt 4 kap. 30 § besluta om partistödets omfattning och
formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti.
2 Referensarvode
Referensarvodet fastställs till 100 % av gällande riksdagsledamotsarvode.
Referensarvodet följer automatiskt förändringar av
riksdagsledamotsarvodet. Förändringar träder i kraft den 1 januari
nästföljande kalenderår.
3 Partistöd
Årligt partistöd utgår till parti som är representerat i regionfullmäktige.
Partistödet är uppdelat i två delar:
• fast del som är lika stor för respektive parti och år samt
• mandatstöd i förhållande till det antal mandat i regionfullmäktige som
respektive parti erhållit vid allmänna val.
Den fasta delen uppgår till 15 procent av det totala partistödet och delas lika
mellan alla partier. Mandatstödet är 85 procent av det totala partistödet och
fördelas på partierna utifrån antalet mandat.
Det totala partistödet beräknas på följande sätt:
Gällande referensarvode x 2 x 79 mandat + 1 000 000 kronor = totalsumman
för partistöd.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under 6 månader efter det att representationen upphört.
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4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 §
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.
5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut i
fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
6 Utbildning för förtroendevalda
Respektive parti som är representerat i fullmäktige erhåller stöd om 11 % av
referensarvodet per fullmäktigemandat och år att användas för utbildning för
förtroendevalda.
7 Partigruppsstöd
Varje parti som är representerat i regionfullmäktige har rätt till
partigruppsstöd. Stödet beräknas på följande sätt:
Totala antalet ledamöter och ersättare i regionfullmäktige gånger ett
sammanträdesarvode gånger nio.
Med ersättare ovan avses alla ersättare som länsstyrelsen räknat fram efter
allmänna val. Sammanträdesarvodet avser det i arvodesreglementet gällande
heldagsarvodet för styrelse och nämnder.
Partierna kan använda stödet för att arvodera sina förtroendevalda ledamöter
och ersättare i regionfullmäktige eller i något annat organ inom Region
Sörmland för deltagande i partigruppsmöten eller i andra aktiviteter som är
kopplade till det regionkommunala uppdraget, t.ex. gemensamma
konferenser, utbildningar och resor med anledning av sådana aktiviteter.
Eventuella ersättningar för utebliven arbetsinkomst ska inte belasta
respektive partis partigruppsstöd.
Det totala partigruppsstödet fördelas på respektive parti utifrån antalet
mandat i regionfullmäktige. Stödet administreras av Region Sörmland.
8 Tolkning
Regionstyrelsen beslutar om tolkning av detta reglemente.
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