Kommunstyrelsen protokoll 2020-02-24

Datum:

måndag 24 februari 2020

Tid:

16:30-16.45

Plats:

Östra Roten, kommunhuset

Justeringsdag:

Måndagen den 24 februari 2020, kl 17.00

Paragrafer:

43-45

Utses att justera:

Peter Spjuth (V)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Julia Färjhage (C)
Justerare
Peter Spjuth (V)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2020-02-25

2020-03-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Julia Färjhage (C)
Kjell Johansson (S) ersätter Annette Fransson (S)
Zara Blidevik (M)
Marie-Louise Nielsen (KD)
Jörgen Andersson (C) ersätter Michelle Winkel (L)
Anna Lärk Ståhlberg (C) ersätter Tommy Nilzén (MP)
Carin Thorén-Hansson (S)
Peter Spjuth (V)
Frej Dristig (SD)
Johan Sösaeter Johansson (SD)
Andreas Freiholtz (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Lars Ivarsbo (C)
Anne-Lie Palm (S)
Christer Ädel (SD)

Tjänstemän
Malin Krantz, kommunchef
Maria Olegård, administrativ chef
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Innehåll
§ 43

Godkännande av dagordningen

§ 44

Anmälan av jäv

§ 45

Regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun

3

2020/28

Kommunstyrelsen protokoll 2020-02-24

§ 43
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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§ 44
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 45
Regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets kommun
Dnr KS 2020/28
Sammanfattning
Reglerna för kommunalt partistöd har setts över i syfte att förenkla och förtydliga dess
innehåll. Reglerna för kommunalt partistöd är senast antagna av kommunfullmäktige
2015-12-02 § 109
Av kommunallagen framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistöd får
ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat
om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen. Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara
representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.
Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
Kommunfullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
Kommunfullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens skriftliga rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte
ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16
Regler för kommunalt partistöd Lilla Edets kommun
Ekonomiska konsekvenser
Finansieringen påverkas inte av revideringen.
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Yrkande
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med ändring av
punkt 2.2 Grundstöd och mandatstöd
Grundstödet uppgår till 15 000 kr per parti och år samt, mandatstöd som uppgår till
6 250 kr per mandat och år, samt lämnar följande tilläggsyrkande under
punkten 2.4 Redovisning
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som har mottagits
för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan
naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har
mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland
annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits”
Johan Sösaeter Johansson (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande.
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Thorén Hansson (S) yrkar att partistödet ska minskas generellt med 18% vilket
innebär att grundstödet uppgår till 10 660 kr per parti och år samt, mandatstöd som
uppgår till 7 380 kr per mandat och år
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och
finner yrkandet bifallet.
Därefter ställer ordföranden Julia Färjhages ändringsyrkande mot Carin Thorén
Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Julia Färjhages
yrkande.
Till sist frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Julia Färjhages
ändringsyrkande och finner yrkandet bifallet och därmed är Peter Spjuths yrkande
avslaget.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kommunalt partistöd i Lilla Edets
kommun med följande ändring av punkt 2.2: Grundstödet uppgår till 15 000 kr per
parti och år samt, mandatstöd som uppgår till 6 250 kr per mandat och år”, samt
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följande tillägg under punkt 2.4: ”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på
ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts,
både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från
tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen
av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna
redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland
annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har
erhållits”
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