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Regionledningskontor  

Ekonomi 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Budget för förtroendemannaorgan 2015  

Utgiftsram 
Regionfullmäktige har i budget för år 2015 anvisat 42,5 miljoner kronor med 

nedanstående fördelning: 

 

Organ Belopp 

Fullmäktige, styrelse och nämnder 22 660 000 

Kommunalt partistöd  8 500 000 

Partianslag  4 200 000 

Revision   7 140 000 

Summa 42 500 000 

 

Fullmäktige, styrelse och nämnder  
Ramen fördelas enligt följande som baseras på antalet planerad möten i respektive 

politisk organ och regionrådens uppdrag i respektive organ. 

 

Ur ramen för regionsstyrelse finansieras regionråd och arvoden till 

gruppledare/gruppadministratör samt kostnader parlamentarisk nämnd. 

 

Organ Belopp 

Regionfullmäktige 3 200 000 

Regionstyrelse 13 760 000 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 700 000 

Nämnd för trafik, infrastruktur o miljö 1 100 000 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv o attraktivitet 1 100 000 

Patientnämnd 500 000 

Gemensamt – förlorad arbetsinkomst 2 300 000 

Summa 22 660 000 
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Partistöd 

I kommunellagen finns den grundläggande bestämmelsen som ger befogenhet för 

kommuner och regioner att använda kommunala medel för att ge stöd till 

partiernas arbete. Det betonas att ändamålet med partistödet är att stärka partiernas 

ställning i den kommunala demokratin. Därmed är syftet att stödet är avsett för det 

lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

 

Landstingsfullmäktige har 2014-11-25-26, § 151 antagit regelverk för partistöd 

vari bland annat anges att 

 rätten till partistöd är kopplat till att partiet är representerat i fullmäktige 

med möjlighet att proportionellt begränsa stödet för ett parti som inte 

kunnat bemanna alla sina platser i fullmäktige i samband med val (sk 

tomma stolar).  

 partier som tar emot partistöd ska årligen senast 30 juni till 

regionfullmäktige lämna en redovisning att stödet använts för rätt 

ändamål.  

 

Partistödet beräknas utifrån att samtliga partier som är representerade i 

regionfullmäktige erhåller ett grundbelopp på 25 000 kr. Resterande del av 

fullmäktiges anvisade ram fördelas på 81 mandat vilket innebär 102 500 kr per 

mandat. 

 

Partianslaget 
I syfte att ge de partier som är företrädda i regionfullmäktige förutsättningar för 

partigruppsarbete så har landstingsfullmäktige anvisat 4 200 000 kronor. Den 

anvisade budgeten fördelas på partierna proportionellt utifrån antal mandat vilket 

för 2015 innebär 51 800 kronor per mandat.  

 

Respektive partigrupp äger rätt att fritt disponera anvisade medel för ändamål som 

är värdeskapande för det politiska uppdraget. Detta kan som exempel avse 

 gruppmöten för beredning av ärenden inför beslut och framtagande av 

planer/strategier  

 kompetensutveckling (föreläsningar, deltagande i konferenser) 

 arvodering av enskild ledamot för särskilda uppdrag. 

 

Revision 
Fullmäktige har förstärkt budgetramen 2015 med 500 000 kronor på grund av 

utökat revisionsuppdrag 300 000 kronor samt med 200 000 kronor på grund av 

dubbla revisionsgrupper under första delen av 2015. 
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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande förslag till budgetramar för finansering av kostnader 

för förtroendemannaorganisationen.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr 

regiondirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

 

 

 


