
Datum

1(4)

Partier representerade i regionfullmäktige 

Redovisning av partistöd 
I enlighet med kommunallagen skall regionfullmäktige besluta om utbetalning av 

partistöd. Partierna ska lämna en skriftlig redovisning som visar hur stödet har 

använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas till regionfullmäktige.

Redovisningen omfattar erhållet partistöd och inte övriga intäkter och kostnader 

partiet har. Däremot ska en redovisning göras om det skett överföringar till andra 

delar av partiorganisationen och vilken motprestation som i så fall erhållits. Har delar 

av partistödet avsatts till någon form av valfond eller i form av annat sparande ska 

även detta redovisas. 

Förutom de bestämmelser som finns i Region Hallands regler för partistöd har 

formerna för redovisningen diskuterats med partiernas gruppledare och en blankett 

har arbetats fram och förankrats för att underlätta redovisningen. 

Observera att redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare. Det är 

alltså partierna själva som utser sin granskare exempelvis partidistriktets revisor. 

Granskarens uppgift är att lämna en granskningsrapport/intyg om att partiets 

redovisning ger en rättvisande bild över hur partistödet har använts. 

Redovisningen och granskningsrapporten blir i och med inlämnandet till 

regionfullmäktige en allmän handling. 

Redovisningen ska sändas in till regionfullmäktige senast den 30 juni året efter 
räkenskapsåret.

Regionkontoret 

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 
Besöksadress: Södra vägen 9
Telefon: 035-13 48 00

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: www.regionhalland.se
Org.nr: 232100-0115



Anvisning för ifyllande av blanketten 

Erhållet partistöd 

Här redovisas partiets direkta partistöd från Region Halland. Gruppledararvode och 

utbildningsbidrag ska ej redovisas. 

Sparat partistöd från föregående år 

I denna kolumn redovisas om någon del av partistödet har avsatts till exempelvis 

valfond eller annan form av sparande över år. 

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets 

ställning i den regionala demokratin. 

Redovisa hur partistödet använts på ett övergripande plan. Redovisning bör ske så 

att det klart framgår hur kostnaderna använts för: 

 Löner och ersättningar till anställd personal

 Lokalkostnader

 Marknadsföring och kommunikation

 Utbildningar och konferenser (observera att det är kostnader som inte betalas

via Region Hallands utbildningsbidrag)

 Materialinköp

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför 

regionen – beskriv vilken motprestation som har erhållits. 

Redovisa vilken summa av partistödet som har överförts samt vilken motprestation 

som partidistriktet har erhållit för denna överföring. 

Undertecknande 

Redovisningen ska undertecknas av partiet utsedd firmatecknare. 

Granskningsrapport och intyg 

Partiets utsedde granskare skriver en rapport över genomförd granskning och intygar 

därmed att partiets redovisning är rättvisande. 



Datum: 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport 
och intyg 

Inlämnas till regionfullmäktige, 302 38 Halmstad senast 30 juni året efter räkenskapsåret.

Parti Organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon Bankkonto eller bankgiro/postgiro 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd 

Sparat partistöd från föregående år (avser ej partistöd före 

2015-01-01) 

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den regionala demokratin. 

Redovisning sker på övergripande nivå. 



Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen – beskriv vilka motprestationer har erhållits: 

Datum 

firmatecknare 

Namnförtydligande 

Granskningsrapport och intyg* 
Granskningsrapport 

Datum 

Granskning genomförd av 

Namnförtydligande

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare
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