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Tack för interpellationen.
För att bli överens i frågor som rör partistöd och andra former av stöd har de sju partierna i
kommunstyrelsen tillsammans diskuterat frågan och nått en bred överenskommelse.
Det förslag som framgår av dagens fullmäktigeärende tar sin Jtgångspunkt i
överenskommelsen och i förslaget redogörs för hur partistöd med mera är tänkt alt vara
utformat under perioden oktober 2014 - oktober 2018 (mandatperioden 2015-2018) för
partierna i kommunfullmäktige.
Svar på frågorna.
1. När får vi tillgång till kontorsrum med utrustning?
BEP var ej representerat i kommunfullmäktige vid 2014 års början när resurserna för
innevarande år fördelades enligt beslut i kommunfullmäktige 2010. För vad som kommer alt
gälla framgent hänvisar jag till det beslut som fattas vid kommunfullmäktige den 15/12 2014
där det ej ingår partilokaler/kontorsrum i stadshuset.
2. När får vi resurser för en politisk sekreterare?
Politiska sekreterare får inte längre ingå i partistödet i och med att kommunallagen har
ändrats. I övrigt hänvisar jag till svaret på interpellation 2014:404 angående partistöd efter
årskiftet.

Solna 4 december 2014

Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 25 november 2014
In terpell ation till kommunstyrel sens ord förande Pehr Granfalk

INTERPELLATION angående partistöd fram till årsskiftet
Vid kommunfullmäktige den 22 december 2010 beslutades att alla partier representerade i
kommunfullmäktige hade rätt till ett parti stöd enligt bilagd partiöverenskommelse.
I stödet ingår tjänsterum i st adshu set sa mt datorer, mobiltelefoner, kopiering och
kontorsmaterial med mera till ett värde av ca 500 tkr/år.
I bilaga till beslutet står också:

"Varje i kommunfullmäktige representerat parti tillförsäkras resurser för politisk sekreterare till
och med utgången av december månod 2014.
Samtliga dessa partier får tillgång till en heltidsanställd politisk sekreterare. "

Bergs hamrap arti et är represe nterat i kommunfullmäktige från och med 15 oktober 2014.
Vi har varken fått tillgång till kontorsrum eller politisk se kreterare.

Därför vill jag fråga följ ande:
Nä r får vi tillgång till kontorsrum med utrustning?
När får vi resurser för en politisk sekret erare?

Björn Bränngå rd (BEP)

