Överenskommelse om politiska resurser och partistöd i Haninge
Fördelning av resurser för kommunalråd, oppositionsråd och
gruppledare
Alla partier som vinner inträde i kommunfullmäktige efter valet tilldelas ett
gruppledararvode om 20 procent av en kommunalrådsresurs därutöver tillkommer x
antal 15-delar, där x utgör det antal mandat som partiet får i kommunfullmäktige.
Kommunledningen tilldelas därutöver resurser för kommunalråd, deltidsengagerade
förtroendevalda, ordförande och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt övriga
nämnder som motsvarar 7,75 av en kommunalrådsresurs, det vill säga 775 procent.
Oppositionsråd, tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tillsätts av det största
partiet i opposition eller av andra oppositionspartier i valteknisk samverkan som
tillsammans erhåller fler mandat än det största oppositionspartiet. Vid lika mandat
avgör antalet röster vid allmänt val till fullmäktige vilket parti som ska tillsätta
oppositionsråd. Uppdragets omfattning beräknas med 1/15 av en
kommunalrådsresurs på heltid per mandat partiet har i fullmäktige, dock lägst
75 procent.
2:e vice ordförande i verksamhetsnämnderna (idag GFN, GVN, KFN, SBN, SN och
ÄN) erhåller arvode motsvarande 20 procent av en kommunalrådsresurs.

Politiska sekreterare och administrativt stöd
Politisk sekreterare är en särreglerad anställningsform som är inriktad på att bistå
förtroendevalda i det kommunalpolitiska arbetet. Anställningsformerna för en politisk
sekreterare regleras i kommunallagen kapitel 4 § 33-34.
Varje parti som är representerat i fullmäktige har rätt att få stöd till en politisk
sekreterare enligt följande fördelning:
Antal mandat i fullmäktige

Andel av politisk sekreterarresurs*

<7

50 %
1

8-14

75 %

> 14

100 %

*100 procent politisk sekreterarresurs motsvarar 50 procent av en kommunalrådsresurs. .

Utöver de ovannämnda politisk sekreterarresurser tilldelas kommunstyrelsens
ordförande en politisk sekreterarresurs motsvarande 100 procent. Därutöver tilldelas
kommunledningen en resurs motsvarande 100 procent. För parti med oppositionsråd,
tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, tilldelas 50 procent av en politisk
sekreterarresurs, utöver det som aktuellt parti får utifrån mandatfördelningen i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen tillhandahåller 100 procent administrativt stöd till
kommunstyrelsens ordförande och 50 procentadministrativt stöd till oppositionsråd,
tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Partistöd
Grundstöd utgår årligen med ett prisbasbelopp per parti i kommunfullmäktige. Rörligt
stöd utgår årligen med ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.
Detta har också bekräftats av beslut om regler för kommunalt partistöd beslutat av
kommunfullmäktige 2016-03-21. Där finns också regler om redovisning och
granskning av dess användning.

Informationsbidrag till de partipolitiska ungdomsförbunden
De partipolitiska ungdomsförbunden som har sitt säte i Haninge och vars
moderpartier är representerade i fullmäktige erhåller årligen grundstöd med ett halvt
prisbasbelopp. Rörligt stöd utgår årligen med 10 % av moderpartiets rörliga stöd.
Undertecknade partier är överens om att de nu gällande reglerna för kommunalt
partistöd på lämpligt sätt skall kompletteras med regler om redovisning och
granskning gällande användningen av ungdomsförbundens erhållna
informationsbidrag.

Övrigt
Ordförande i revision tillsätts av opposition.
2

Haninge, juni 2018

3

