Kommunfullmäktige

Datum:

2016-10-31 kl 19:00

Plats:

Sessionssalen

KF § 161

Protokollsutdrag
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Partistöd 2017

KS 2016/596

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara oförändrat inför 2017 enligt
kommunfullmäktiges beslut § 18 2015-01-26 nedan:
1. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i fullmäktige i
enlighet med vad som föreskrivs i Kommunallagen 2 kap. 9 § andra stycket med ett
grundstöd på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 per mandat och
år.
2. Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska
partistödet utbetalas ett år efter att representationen upphört.
3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
4. Partistöd delas ut årligen i förskott i december månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas
inget stöd för nästkommande år.
5. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas
till partiet, det kan inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till
partistöd.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp arvodeskommitténs förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
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Protokollsutdrag
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 gett arvodeskommittén i uppdrag att inför varje
budgetår ta fram förslag till partistöd.
Arvodeskommittén har 2016-09-14 § 6 lämnat förslaget att partistödet för år 2017 ska
var oförändrat. Arvodeskommittén gav personalchef Arvo Niiholm i att se över § 2
angående partistöd när representation har upphört och återkomma med förslag till
nästa möte med arvodeskommittén.

Bilagor
- Nya regler för partistöd antaget av kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.pdf
- Arvodeskommittén (2016-09-14 Ak §6).doc

Kopia till
Partierna
Ekonomikontoret
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