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Regionstyrelsen

Partistöd 2019
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer partistöd 2019 till partierna i Region
Skåne i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning

I detta ärende lämnas förslag om att fastställa Region Skånes partistöd 2019.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-02
2. Bilaga – fördelning av partistödet per parti
3. Partiernas inkomna redovisningar av partistödet 2017
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Kommuner och landsting får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd och
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Enligt kommunallagen, 4 kap, 32 §, ska fullmäktige minst en
gång per besluta om utbetalning av partistödet.
Partierna ska årligen till fullmäktige lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i kommunallagen.
Dessutom ska en särskild, av respektive parti utsedd, granskningsman
inlämna en granskningsrapport eller på annat sätt intyga att redovisningen
ger en rättvisande bild. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31
december, och inlämnas till fullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång. Formerna för redovisningen är inte reglerade i
lagen, men regionstyrelsen har fastställt en mall som kan användas för
ändamålet. Därutöver bestämmer varje parti hur man vill redovisa
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partistödet. Enlig lagen går det inte att överpröva eller underkänna en
inkommen redovisning.
Bestämmelserna om redovisning av partistödet tillkom för att öka
transparensen kring partistödet och dess användning. I och med att redovisningarna är allmänna handlingar, kan de medborgare som är intresserade
ta del av hur partistödet har använts. Redovisningarna kan därmed också
skapa opinion och diskussioner i frågor kring det kommunala partistödet.
Om fullmäktige så bestämmer, kan formerna för redovisningen alltid
förändras. Detta är egentligen det instrument som fullmäktige äger om man
upptäcker att de redovisningar som kommer in i något avseende inte skulle
vara tillräckliga.
Samtliga partier i regionfullmäktige har i tid inkommit med en redovisning
av partistödet 2017, samt granskningsrapport eller granskningsintyg.
Regionfullmäktige beslutade 2014-12-08, § 115, om regler för partistödet.
Av dessa framgår hur partistödet ska beräknas och fördelas.
Reglerna innebär att partistödet utgår från det så kallade inkomstbasbeloppet, som fastställs av Pensionsmyndigheten. Reglerna innebär också
att partistödets storlek tar hänsyn till befolkningsökningen i länet.
Invånarantalet i Skåne den 30 juni innevarande år divideras med 100 000.
Då erhålls en koefficient (K). Skånes befolkning var den 30 juni 2018
1 352 802, vilket ger en K på 13,52802. Denna K multipliceras därefter med
32 inkomstbasbelopp för att erhålla det totala partistödet.
Inkomstbasbeloppet 2019 är fastställt till 64 400 kronor. Det totala partistödet 2019 kommer därmed att uppgå till 27 878 544 kronor (13,52802 x
32 x 64 400).
Grundstödet utgör 10 procent av det totala partistödet och fördelas lika
mellan partierna. Grundstödet uppgår därför 348 482 kronor per parti. Det
mandatbundna stödet uppgår till 168 394 kronor per mandat. I bilaga till
detta ärende redovisas vad partistödet uppgår till 2019 för respektive parti.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaderna för partistödet 2019 uppgår till 27 878 544 kronor, och ska
täckas inom ramen för regionstyrelsens regionbidrag 2019.
Juridisk bedömning

Inge juridisk bedömning har bedömts nödvändig i detta ärende.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
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Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Beslutet följs upp genom att partierna senast den 30 juni 2019 ska inkomma
med en redovisning jämte granskningsrapport gällande hur partistödet 2018
har använts.

Carl Johan Sonesson
Ordförande
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