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Utskriftsdatum: 2023-03-15 

Giltighetstid: 2015-01-01 – Tills vidare 
Godkänd av: Landstingsfullmäktige §31/14 

Regel för kommunalt partistöd med mera 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. 

I Region Kalmar län ska därutöver följande gälla. 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Region Kalmar län 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) 
Partistödet utges för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistöd utgår med 190 % av månadsarvodet för riksdagsledamot per mandat och år. 
Partistödet delas upp i två delar, dels ett grundstöd, dels ett mandatbundet stöd. 
Grundstödet utgår med 150 % av månadsarvodet för riksdagsledamot per år till vart och ett av 
de politiska partier som representeras i fullmäktige. Resterande fördelas mellan partierna efter 
antal mandat. 
För 2023 innebär detta: 

- ett grundstöd, som uppgår till om 109 500 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 127 063 kronor per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas 3 
månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen 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 ett granskningsintyg bifogas. 
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Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av den 
egna partiorganisationen utanför länet samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till regionstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

6 § Utbildningsstöd 
Utöver partistöd enligt § 2 utgår utbildningsstöd med 27% av månadsarvodet för 
riksdagsledamot per mandat och år. 
För 2023 utgår utbildningsstöd med 19 710 kr per mandat och år. 
Utbildningsstödet avser att täcka kostnader för i huvudsak centrala och regionala kurser och 
konferenser arrangerade av i regionen representerat politiskt parti eller av sådant parti i 
samarbete med studieförbund/bildningsorganisation. Kurserna och konferenserna ska 
behandla frågor som berör regionens verksamhet. 
Beloppet baseras på fem kursdagar per mandat och är avsett att täcka dagarvoden, 
heldagstraktamenten, logikostnader och reseersättning till de förtroendevalda samt 
kurskostnader för politiskt parti/studieförbund. Ersättning för deltagande i kurs/konferens 
utgår till regionfullmäktigeledamöter och ersättare samt till ledamöter och ersättare i nämnder 
och styrelser valda av regionfullmäktige. 
Utbildningsstödet betalas inte ut till partierna utan förvaltas av regionstab kansli. 
Gruppledarna för respektive parti har dock ansvar för kostnadsstället och har därmed 
attesträtt. 

7 § Stöd till ungdomspolitisk verksamhet 
Utöver partistöd enligt 2 § och utbildningsstöd enligt 6 § utgår stöd för ungdomspolitisk 
verksamhet till de politiska partierna som representeras i regionfullmäktige med totalt  
566 600 kr årligen, varav 50 % fördelas som grundstöd och 50 % som mandatbundet stöd. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad till respektive parti. Mottagarna av 
stödet ska årligen lämna en redovisning över hur stödet använts. 
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Ändringshistorik 
Datum Ändring Utförd av 

2023-03-15

2023-02-08 

2020-03-23 

Regionstab Kansli 

Regionstab Kansli 

  
2020-03-23 

Regionstab Kansli 

2016 

  2015 

Uppdaterat belopp för 2023 års partistöd samt 
utbildningsstöd

Uppdaterat belopp för 2022 års partistöd samt 
utbildningsstöd 

Lagt i ny mall (enligt beslut i regionstyrelsen 
2018-10-31, §167 - Regionstyrelsen uppdrar 
till kansliet att uppdatera politiska 
styrdokument till följd av bildandet av Region 
Kalmar län) 

Uppdaterat belopp för 2020 års partistöd samt 
utbildningsstöd 

Uppdaterad efter landstingsfullmäktiges beslut 
2016-11-23--24, § 168, 6 

Uppdaterad efter landstingsfullmäktiges beslut 
2015-11-18--19, § 136 b 

Regionstab Kansli
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