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Partiresurs 
 
Gäller för: Region Värmland 
 

1. Så får partiresursen användas 
 
Partiresursen är, till skillnad från partistödet som går till partiernas distriktsorganisationer, en resurs 
enbart för respektive partigrupp i regionen. Det finns mer att läsa om detta på sida 10 och 11 i 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda (RS/192918). 

Aktiviteter och inköp som kan belasta partiresursen: eventuella deltagaravgifter för konferenser, 
utbildningar (även för kandidater på fullmäktigelistan), nätverk, studiebesök och möten samt 
kostnader för lokaler, resor, boende och förtäring kopplat till sådana aktiviteter (när Region 
Värmland inte står för kostnaderna). 

Partiresursen kan också användas till partigruppernas kostnader för representation, kommunikation, 
så som webb, annonsering, trycksaker och material.  

Även löpande kostnader för partigrupperna så som löner, lokaler, abonnemang och prenumerationer 
kan gå på partiresursen.  

1.1 Viktigt att hålla isär om en kostnad ska belasta regionfullmäktige, nämnden eller partiet 
Några exempel: 

Gruppledare har godkänt en hotellövernattning i Karlstad i samband med ett nämndmöte som äger 
rum nästkommande dag. Boendekostnaden ska i detta fall belasta partiresursen.  

Nämnden har beslutat att förtroendevald/förtroendevalda ska delta i en utbildning eller liknande. 
Nämnden står då för kostnaderna för exempelvis utbildningen, resan och boendet.  

Vid gruppmöten inför regionfullmäktige belastas regionfullmäktiges konto. Vid fler än sju 
gruppmöten per år belasta partiresursen.  

Läs mer i Arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt i Sammanträdesrapport. 
 

2. Så fördelas partiresursen 
 
Alla partier som är representerade i regionfullmäktige har tillgång till en partiresurs. 

Av den totala partiresursen som är 45 riksdagsarvoden, fördelas 80 procent ut på samtliga partier 
med ett belopp per mandat. Resterade 20 procent fördelas ut så att de partier som är i opposition 
tilldelas 50 procent mer, av de 20 procenten, per mandat än de styrande partierna. 
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3. Ansvar för partiresursen 
Respektive gruppledare ansvarar för de kostnader som belastar partiresursen samt att kostnaderna 
inte överskrider fastställd ram. Gruppledaren ansvarar vidare för att det finns erforderliga underlag 
som styrker kostnaden. Region Värmland administrerar partiresursen genom att sak- och 
beslutsattestera kostnader som är godkända av ansvarig gruppledare eller utsedd funktion inom 
partiet 1.  
 

4. Så utbetalas partiresursen 
För att Region Värmland ska kunna göra utbetalningar från partiresursen krävs att en faktura är ställd 
till Region Värmland eller att ett originalkvitto finns.  

Fakturan behöver vara ställd till Region Värmland enligt kriterierna nedan. Administrativ koordinator 
stämmer av alla inkomna fakturor med den utsedda funktionen. Ingen faktura belastar partiresursen 
innan utsedd funktion godkänt kostnaden.   

Vad som behöver framgå av fakturan 

Faktureringsadress: Region Värmland, Box 5081, 650 05 KARLSTAD. 

Organisationsnummer: 232100-0156 

GLN-nummer för Svefaktura: 7362321000156 

PEPPOL-id: 0088:7362321000156 

VAN operatör: InExchange 

Beställar-ID: Sju siffror. Inga bindestreck, mellanslag, prefix. Anges i fältet "Er referens". (Svefaktura - i 
RequisitionistDocumentReference1. Fakturaportalen - i "Ert referensnr").  

För- och efternamn, partibeteckning och aktivitet  

Kom ihåg att påminna företaget som ställer fakturan! 

 

Om det finns en kostnad som ska belasta partiresursen som inte härrör från en faktura utan ett 
originalkvitto gäller följande: 
 

• Utsedd funktion ska digitalt fylla i en utbetalningsblankett. Det finns en utbetalningsblankett 
för privatperson (används om utbetalningen ska gå till person inom partigruppen) och en 
utbetalningsblankett för organisation och företag (används om utbetalningen ska gå till 
partigruppen). Utbetalningsblanketter finns tillgängliga på denna sida på intranätet Insikt: 
http://livlinan.liv.se/Sok-pa-intranatet/?query=utbetalningsblankett.  Utsedd funktion ska 
mejla ifylld blankett till fakturor@regionvarmland.se och stå som upprättare av 
utbetalningsblanketten. 
 

• Utbetalningar sker kontinuerligt två gånger per vecka.  

 
1 Utsedd funktion utses vid mandatperiodens början och kan vara gruppledare, politisk sekreterare, ekonom 
eller annan funktion som partiet utser. Partiets utsedda funktion får månadsvisa utdrag som visar utfall av 
partiresurs. Alla inkomna fakturor och kostnader som ska belasta partiresursen stäms av med och godkänns av 
den utsedda funktionen innan sak- och beslutsattestering genomförs. Utsedd funktion tar fram erforderligt 
underlag och upprättar utbetalningsblanketter (med hjälp av administrativ koordinator vid behov) som ligger 
till grund för utbetalningar. 
  

http://livlinan.liv.se/Sok-pa-intranatet/?query=utbetalningsblankett
mailto:fakturor@regionvarmland.se
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Om faktura eller originalkvitto saknas 
För att Region Värmland ska kunna beslutsattestera en utbetalning utan faktura eller originalkvitto 
krävs ett förankrat beslut i partigruppen med protokollsutdrag som ska bifogas 
utbetalningsblanketten och godkännas av utsedd funktion. 

 

5. Så visas uttag av partiresursen 
 
Partiresursen förvaltas i ett IT-system som kallas för Region Värmlands rapportportal. 

Rapportportalen uppdateras en gång i månaden och visar alltid kvalitetssäkrade siffror. En gång varje 
månad skickar administrativ koordinator utdrag från rapportportalen till utsedd funktion inom 
partiet (för eventuell vidare distribution) enligt denna sändlista: 
 

PARTI TILL VILKEN FUNKTION UTDRAGET SKICKAS 

MODERATERNA Politisk sekreterare 
SJUKVÅRDSPARTIET Gruppledare, Politisk sekreterare 
KRISTDEMOKRATERNA Gruppledare 
LIBERALERNA Gruppledare, Politisk sekreterare 
CENTERPARTIET Politisk sekreterare 
MILJÖPARTIET Gruppledare 
SOCIALDEMOKRATERNA Politisk sekreterare 
VÄNSTERPARTIET Gruppledare 
SVERIGEDEMOKRATERNA Gruppledare 

 

Sändlistan är avstämd med respektive partis politiska sekreterare. Administrativ koordinator kommer 
inte att skicka utdraget till någon ytterligare, eller ta ut ytterligare utdrag under månaden.  
  

Utdraget innehåller utfallet för respektive partis partiresurs fram till och med den senast aktuella 
månaden. Utdraget skickas ut runt den 15e varje månad (efter att ekonomisystemet har stängt så att 
samtliga konterade fakturor kommer med). 
 

6. Kontaktpersoner kring partiresurs 
 

Enhetschef Planerings- och uppföljningsenheten, för frågor kring: 

- fördelning, utbetalning och granskning av partiresurs 

- utbetalningsblanketterna 

- rapportportalen samt utdragens utformning, innehåll och tidsintervall 

- partiresurs som inte nyttjats under innevarande år 

 

Administrativ koordinator, sekretariatet, för frågor kring: 
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- sändlistan för utdragen från rapportportalen 
- ansvarsenhet (AE) och beställar-id 
- Aktivitet 

 

IT-helpdesk, it@regionvarmland.se, tel: 010-61 40 00, för frågor kring: 

- AD-konto 
- lösenord 

 

7. Ansvarsenhet (AE) och beställar-id 

Benämning AE Beställar-id 
Regionfullmäktige 70000 7000001-7000003 
Regionstyrelsen 70001 7000101 
Regionråd 70002 7000201 
Partistöd 70020 7002001 
Nämnd 70026 7002601 
Samverkansorgan 70005 7000501 
Partiresurs 70006 7000601 
Politiska ungdomsorganisationer 70021 7002101 
Politiska sekreterare 70025 7002501 

 

8. Aktivitet 

Centerpartiet (C) 70002 
Kristdemokraterna (KD) 70006 
Liberalerna (L) 70004 
Moderaterna (M) 70003 
Miljöpartiet (MP) 70007 
Sjukvårdspartiet (SiV) 70008 
Socialdemokraterna (S) 70001 
Sverigedemokraterna (SD) 70009 
Vänsterpartiet (V) 70005 

 

 
Dokumentet är utarbetat av: Sofie Nilsson, Caroline Westlund, Matilda Eng, Lovisa Gunnarsson. 
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