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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 174 

Tillsättande av arbetsgrupp i syfte att föreslå 

modernisering av kommunallagen 

ÅLR 2020/9928 

770 Rk1a/utdrag 

Beslöt tillsätta nedanstående arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en 

modernisering av kommunallagen. Arbetsgruppen tillsätts omgående till 

och med 31.12.2022. 

 

Medlemmar: 

Harry Jansson (ordförande) 

Max Andersson (sekreterare) 

Lotta Wickström 

Magnus Sandberg 

Barbara Heinonen 

Julia Lindfors 

Magnus Lundberg 

 

Följande personer utnämns som sakkunniga med närvarorätt: 

Niclas Slotte 

John Eriksson 

Robert Lönnqvist 

 

Som tillägg till beslutet beslöt landskapsregeringen att kommittéarvode 

ska utgå till de medlemmar som inte är offentligt anställda. 

 

Budgetmoment 21010 

 

 

Nr 175 

Nya riktlinjer för fördelningen av stöd för politisk 

verksamhet och information från år 2020 

ÅLR 2020/9929 

 

Landskapsregeringen beslöt i ÅLR 2016/404 om nya riktlinjer för 

fördelningen av det stöd för politisk verksamhet och information som 

beviljas de politiska organisationerna. De nya riktlinjerna tillämpades 

från och med år 2020 och infördes i motiveringarna till aktuellt 

budgetmoment (budgetmoment 23200). 



 2 (2) 

 

Beslutet innebar att en del av anslaget fortsättningsvis kan användas som 

stöd för riksdagsledamotens verksamhet. Av den återstående delen 

avsätts 10 % till en jämställdhetsbonus som fördelas enligt särskilda 

bestämmelser. Resterande 90 % fördelas som tidigare mellan de politiska 

organisationerna enligt antalet mandat i lagtinget.  

 

Jämställdhetsbonusen fördelas idag mellan de politiska organisationer 

som hade jämställda kandidatlistor i det senaste lagtingsvalet. 

Fördelningen sker proportionellt enligt de aktuella organisationernas 

mandat i lagtinget. Med jämställd kandidatlista menas en lista som har 

lika många kvinnliga som manliga kandidater, eller en differens om högst 

en om antalet kandidater är udda. 

 

Nuvarande grund för fördelningen av bidrag för understödjande av 

politisk verksamhet och information är att bidraget fördelas 

proportionellt enligt antalet mandat i lagtinget. Bestämmelserna finns i 

budgetmotiveringar och i tillämpningsbeslut. Medlen motsvarar 1/200 av 

de medel som i statens budget anslås för politisk verksamhet och 

information. En del av medlen reserveras som stöd för 

riksdagsledamotens verksamhet. Beslut om fördelningen fattas av 

handläggande tjänsteman, utan föredragning. Mottagarna ska redovisa för 

användningen av medlen. 

 

Landskapsregeringen beslöt att från och med 2021 frångå bestämmelsen 

om jämställdhetsbonus för att istället vidta andra jämställdhetsfrämjande 

åtgärder inför följande lagtingsval 2023. 

 

Redovisning över användningen av stöden ska inlämnas enligt samma 

bestämmelser som tidigare. 
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