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1. Partistöd

Partistöd är ett ekonomiskt bidrag som kommuner och landsting får ge till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. I kommunallagens 4 kap 29-32
§§ återfinns reglerna kring partistöd.
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Endast mandat
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen
av partistödet. Partistöd får bara ges till partier som är juridiska personer.
2. Stödets ändamål

Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala
demokratin och användas för politisk verksamhet med anknytning till Region Gotland.
3. Stödets storlek

Fullmäktige ska varje år i samband med budget fastställa partistödets storlek för
kommande året enligt principen 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800 kronor per
mandat.
Till varje parti utbetalas dels ett grundstöd på 200 000 kronor och resterande del fördelas
på antalet mandat per parti samt ett utbildningsbidrag om 1 800 kronor per mandat.
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4. Beslutande organ

Regionfullmäktige är beslutande organ gällande utbetalning och granskning av partistöd.
Fullmäktige ska i samband med budgetbeslut i november varje år besluta om att
utbetalning av respektive partis hela partistöd inklusive utbildningsbidrag ska ske i början
av januari nästkommande år.
5. Redovisning och granskningsrapport

De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning, som visar att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala
demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast
sex månader efter redovisningsperiodens utgång och lämnas till regionstyrelsens
registrator. Redovisning ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av regionen framtagen
blankett.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens signering i etjänsten eller på blanketten är att likställa med rapport som bifogas redovisningen.
Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller styrelseprotokoll utvisande
vem eller vilka som är behöriga firmatecknare samt vem som av partiet är utsedd till
granskare.
När redovisning kommit in till regionen skickar registraturen en bekräftelse på att
handlingen är mottagen och registrerad som ett ärende. Därefter lämnas ärendet vidare till
regionstyrelsen för politisk beredning inför beslut i regionfullmäktige.
6. Regionens granskningsmöjligheter

För det fall tveksamheter föreligger gällande partis redovisning har regionstyrelsen
möjlighet att begära in kompletterande uppgifter.
7. Verkställighetshinder

Utbetalning av nytt partistöd verkställs inte, om parti inte lämnar redovisning och
granskningsrapport på ett korrekt sätt, via av Region Gotland framtagen e-tjänst eller
blankett.
Har redovisning och granskningsrapport inte inkommit i tid skickar regionkansliet ut
påminnelse om partiets redovisningsskyldighet.
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Om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport inom rätt tid reduceras
partistödet automatiskt med 10 %.
Har redovisning inte lämnats innan den första september trots påminnelse reduceras
partistödet med 100 %.
8. Upphörande av stöd

Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige kan beviljas partistöd ett år
efter att representation upphörde, med 50 % av det totala belopp partiet erhöll året innan.
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