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Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 21, med ändring 2018-12-17, § 30 
 
 
 

Reglemente för kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 

1 § Uppgifter  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor är en fullmäktigeberedning som har 
till uppgift att, inför beslut av kommunfullmäktige, bereda frågor om ekonomiska 
förmåner till de förtroendevalda i Huddinge kommun. 
Kommittén ska även, inför beslut av kommunfullmäktige, bereda frågor om 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier enligt 4 kap. 29 – 32 §§ 
kommunallagen (2017:725). Beredningen ska innefatta frågor om partistödets 
omfattning och formerna för detta samt frågor om partiernas redovisning av 
användningen av partistödet enligt 4 kap. 31 § kommunallagen. 

2 § Mandattid 
Ledamöterna och ersättarna i kommittén väljs av nyvalda fullmäktige för tiden till 
utgången av fullmäktiges mandatperiod. 

3 § Sammansättning 
Kommittén ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som 
kommunfullmäktige bestämmer. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för 
motsvarande tid som dessa har valts till ledamöter. 
Kommittén får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
kommittén, eller en anställd hos kommunen, ska få närvara vid kommitténs 
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

4 § Sammanträden  
Kommittén sammanträder på tid och plats som ordföranden bestämmer. 

5 § Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde. 
Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra 
dagar före sammanträdesdagen. 
Till kallelse bör föredragningslista bifogas. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelse. 

6 § Talerätt 
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor har rätt att, inom sitt ansvarsområde, 
väcka ärenden i kommunfullmäktige. 
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7 § Administrativ service och utredningsresurser  
Kommunstyrelsens förvaltning bereder på uppdrag av kommittén de ärenden som 
ska bli föremål för kommitténs handläggning.  
Kommittén får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar 
och yttranden som behövs för att kommittén ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

8 § Protokoll 
Vid kommitténs sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 

9 § Övrigt 
Utöver vad som framgår i detta reglemente bestämmer kommittén för arvodes- 
och partistödsfrågor vilka arbetsformer som i övrigt ska tillämpas.  
 


