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Regler för partistöd 

Antagna av regionfullmäktige 2022-11-29 § 28 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 

bestämmelserna om kommunalt partistöd.  

I Västra Götalandsregionen gäller därutöver följande. 

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Västra Götalandsregionen utgår till 

partier som är representerade i enlighet med vad som 

föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.   

2 § Grundstöd och mandatstöd  

Uppräkning av totalramen  

Totalramen för partistödet räknas varje år upp med den 

uppräkning som fastställs i regionfullmäktiges budget.  

Partistödet fördelas enligt följande  

• Ett grundstöd för 2023 på 1 165 029 kronor 

• Kvarvarande summa fördelas efter antalet mandat per parti, 

för 2023 betalas stöd per mandat i regionfullmäktige med 

394 038 kronor 

3 § Fördelning av partistöd  

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken 

en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 

(2005:837).   
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4 § Redovisning och granskning  

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. Redovisningen ska avse den period som 

anges i 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen. Till 

redovisningen ska bifogas en sådan granskningsrapport som 

anges i 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen.  

Av 4 kap. 31 § första stycket kommunallagen framgår att krav 

på årlig, skriftlig redovisning ska anges i beslut om partistöd. 

Detta kan ske genom hänvisning till dessa regler.  

Redovisningen undertecknas av behörig firmatecknare för den 

organisation som tagit emot partistödet.   

Redovisningen och granskningsrapporten ska lämnas till 

regionfullmäktiges presidium via regionstyrelsens 

myndighetsbrevlåda regionstyrelsen@vgregion.se  

Regionfullmäktige får besluta att stöd ej ska betalas till parti 

som inte har lämnat redovisning och granskningsrapport till 

regionfullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång, vilket är den tid som föreskrivs 

i 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen 

Regionfullmäktiges presidium lämnar en sammanhållen 

rapport till regionfullmäktige. Presidiet utvecklar praxis för 

rapportering och redovisning.  

5 § Årlig utbetalning  

Efter beslut av regionfullmäktige betalas partistödet ut två 

gånger per år: 

• Grundstödet samt hälften av mandatstödet betalas ut i 

januari.  

• Den andra hälften av mandatstödet betalas ut i juni  

Utbetalningen sker till den organisation som varje parti anmält 

som mottagare av partistödet.  
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