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Tack för interpellationen.
De sju partierna i kommunstyrelsen har bedömt det rimligt att politiska sekreterare kopplas till
funktionen gruppledare i kommunstyrelsen eftersom det i huvudsak är där förtroendevalda
behöver biträdas i det politiska arbetet.
Eftersom frågan nedan delvis är av rent juridisk karaktär hänvisar jag till de paragrafer i
kommunallagen som avser politiska sekreterare.
Svar på frågorna.

1. Var finns stödet I kommunallagen för att ge politiska sekreterare endast till de
partier som är representerade I kommunstyrelsen?
Se kommunallagen kap 4 §3D-§32. I övrigt hänvisar jag till inledningen ovan.

2. Var budgeteras de kontorsrum med mera som har lyfts ut från partistödet?
Liksom tidigare budgeteras tjänsterum i kommunstyrelsens budget.

Solna 4 december 2014

Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktiges sammanträd e Solna den 25 november 2014
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk

Ks.Dnr........ ·······:············

INTERPELLATION angående partistöd efter årsskiftet
Alliansen och de rödgröna har tecknat en parti överenskommelse inför mandatperioden 20152018. De delar som reglerar partistöd mm kommer att ligga som underlag för beslut vid nästa
fullmäktigemöte.
Om man jämför med förra mandatperiodens överenskommelse (och beslut) finner man viktiga
skillnader.
Politiska sekreterare.
Den politiska sekreteraren skall enligt kommunallagen biträda de förtroendevalda i det politiska
arbetet. I partiöverenskommelsen tolkar man det så att den politiska sekreteraren är knuten till
de gruppledare som finn s i kommunstyrelsen, och därför endast kan ges till de partier som är
företrädda där. En tolkning jag inte kan se stöd för i kommunallagen.
Partistöd.
I den gamla, ännu gällande, partiöverenskommelsen tillförsäkrades alla partier representerade i
kommunfullmäktige ett grundstöd motsvarande 500 tkr/år. Det innehöll kontorslokaler,
datorer, mobiler mm. Dessutom ett kontantstöd.
I den nya överenskommelsen har det ersatts av tillgång tillläsplatta och sammanträdesrum.
Kontantstödet kvarstår dock.

Jag antar att partierna bakom överenskommelsen på något sätt ändå kommer att få tillgång till
kontorsrum med mera. Var redovisas dessa kostnader? Kan de dölja sig bakom formuleringen :

"Tjänsterum, kringadministration och kompetensutveckling för gruppledare i kommunstyrelsen
och politisk sekreterare ska budgeteras av kommunstyrelsen."
Enligt jurister vid SKL kan det i så fall vara fråga om förtäckt partistöd.

I Kommunallagen 2 kap. 10 § st år det:

"Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte
utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti."

Därför vill jag fråga följande:
Var finns stöd i kommunallagen för att ge politiska sekreterare endast till de partier
som är representerade i kommunstyrelsen?
Var budgeteras de kontorsrum med mera som har lyfts ut från partistödet?
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