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Ks § 142

Motion om att temporärt minska partistödet med 10 % –
yttrande
Dnr 2011/544-109
Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november
2011 väckt en motion om att temporärt minska partistödet med 10 %.
Motionen har lämnats mot bakgrund av det krav på resultatförbättring
som fanns med anledning av det dåvarande ekonomiska läget i
kommunen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2014-03-10, § 97 och beslutade
att hänskjuta det till nästa sammanträde.
De frågor som motionärerna berör i sin motion har redan på olika sätt
behandlats politisk, både före och efter att motionen kom in. Beslut har
fattats och uppdrag har getts med start 2009 då kommunfullmäktige
beslutade om en översyn av den politiska organisationen i syfte att nå
resultatförbättringar kort- och långsiktigt. Kommunstyrelsens förvaltning
lämnar i skrivelse 14 mars 2014 (ersätter tidigare skrivelser i ärendet)
en redovisning av de beslut som har fattats. Besluten har i stora drag
handlat om:
- uppdrag om besparing i den politiska organisationen
- tillfällig sänkning av politikerarvodena
- förändringar i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda samt
det mandatburna bidraget.
Det senaste beslutet som har fattats i de aktuella frågorna är när
kommunfullmäktige 2014-02-24, § 26 beslutade att snarast och på
förslag från valberedningen inrätta en tillfällig beredning för arvodesoch partistödsfrågor m.m. enligt redovisat förslag. Där ingår de frågor
som kommunfullmäktige i mars 2013 gav kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram förslag på. Dessa handlade om revidering av
bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda och förslag till
eventuell förändring av det mandatburna bidraget.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till de beslut som redan har fattats om arvodes- och
partistödsfrågor förklara motionen om att temporärt minska partistödet
besvarad.
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Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till de beslut som redan har fattats om arvodes- och
partistödsfrågor förklara motionen om att temporärt minska partistödet
besvarad.
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