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I år betalar Vänersborgs kommun ut 1.485.675 kr i partistöd. Syftet med stödet är, och jag 
för partistöd": 

"Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska partier stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin." 

Stödet är uppdelat i två delar, grundstöd och partistöd. Alla partier som är representerade i 
kommunfullmäktige får vardera 46.500 kr i grundstöd. Det är samma för alla. Det här stödet motsvarar 
prisbasbeloppet. 

Den andra delen av stödet kallas helt enkelt partistöd eller mandatstöd. Det motsvarar 45% av ett 
prisbasbelopp och fördelas i förhållande till antal mandat i fullmäktige. 

Så här fördelades det totala partistödet i Vänersborg 2019: 

Partistöd 2019 2019 
Mangat ~ryndstQd Partistöd Totalt 

Centerpartiet 4 46 500 kr 83 700 kr 130 200 kr 
Liberalerna 3 46 500 kr 62 775 kr 109 275 kr 
Kristdemokraterna 3 46 500 kr 62 775 kr 109 275 kr 
Miljöpartiet 2 46 500 kr 41 850 kr 88 350 kr 
Moderaterna 9 46 500 kr 188 325 kr 234 825 kr 
Socialdemokraterna 14 46 500 kr 292 950 kr 339 450 kr 
sverigedemokraterna 9 46 500 kr 188 325 kr 234 825 kr 
Medborgarpartiet 2 46 500 kr 41 850 kr 88 350 kr 
Vänsterpartiet 5 46 500 kr 104 625 kr 151 125 kr 
Summa 51 418 500 kr 1 067175 kr 1485675 kr 

Det finns ingen lag eller förordning som säger att en kommun måste betala ut partistöd eller hur stort ett 
sådant stöd i så fall ska vara. Det är helt upp till varje kommun, och kommunerna gör inte på samma sätt. 

I Vänersborg regleras partistödet av "Regler för partistöd", antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2014. I 
dessa regler beskrivs t ex hur partistödets storlek ska räknas fram. Det innebär att det beslut som 
kommunfullmäktige fattade om partistödet i november 2018, och åren dessförinnan, upprepade och 
bekräftade gällande regelverk. Allt regleras ju i "Regler för partistöd" och ska det till en förändring av 
partistödet så måste dessa regler förändras. Och ett sådant ärende har inte varit uppe för behandling 
efter juni 2014. 

Det finns flera skäl till att det nu är dags att se över partistödet med syfte att sänka storleken. 

Det första skälet är precis det som Kate Giaever skrev i en tidigare motion för Vänsterpartiet: 

"Vi politiker ställer ofta tuffa besparingskrav på våra kommunala tjänstemän. Ofta känns besparingarna 
helt orimliga. Många av våra verksamheter är dessutom lagstadgade." 

Det råder för närvarande en "tajt" ekonomisk situation i kommunen. Verksamheter får dra ner på 
kostnaderna vilket riskerar att drabba äldre och sjuka, barn och elever. Då är det ett rättvisekrav och en 
moralisk skyldighet att även partierna skär ner på sina kostnader. Om det går att spara utan att 
verksamheterna blir lidande, då ska det väl inte heller vara några problem för partiarbetet? Kanske går 
det att minska antalet vallöften, trycka lite färre och billigare valbroschyrer eller att effektivisera och 
digitalisera valarbetet. 



Ett annat skäl är att de politiska partierna borde arbeta under mer lika villkor som andra organisationer 
och föreningar. Det betyder att partierna borde ta större ansvar för sin ekonomi, dvs basera sin 
verksamhet på medlemmarnas finansiella förmåga, vara mer aktiva i att värva medlemmar, göra 
insamlingar eller ordna lotterier etc. 

Det tredje skälet är att en neddragning i sig är en besparing för kommunen som leder till ett bättre 
bokslut. 

Det sista skälet är att de pengar som kommunen sparar på partistödet kan användas till något annat och 
något som kommer fler vänersborgare tillgodo - som t ex fortsatt fiske i sjöarna på Halle- och Hunneberg. 

Så här skulle ett förslag kunna se ut på sänkt partistöd, där grundstödet är orört men bara 62% av 
nuvarande parti-/mandatstöd betalas ut: 

Partistöd 2019 2020 
Mandat Totalt -38% av i:is:1ctistöd Mindre än tidigare 

Centerpartiet 4 130 200 kr 98 394 kr 31 806 kr 
Liberalerna 3 109275kr 85 421 kr 23 855 kr 
Kristdemokraterna 3 109 275 kr 85 421 kr 23 855 kr 
Miljöpartiet 2 88 350 kr 72 447 kr 15 903 kr 
Moderaterna 9 234 825 kr 163 262 kr 71 564 kr 
Socialdemokraterna 14 339 450 kr 228 129 kr 111 321 kr 
sverigedemokraterna 9 234 825 kr 163 262 kr 71 564 kr 
Medborgarpartiet 2 88 350 kr 72 447 kr 15 903 kr 
Vänsterpartiet 5 151 125 kr 111 368 kr 39 758 kr 
Summa 51 1 485 676 kr 1080149 kr 406 527 kr 

Det här förslaget skulle frigöra drygt 400.000 kr som exempelvis skulle kunna användas till fisket på 
Halle- och Hunneberg. 

Yrkande 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i "Regler för partistöd", antagen av 
kommunfullmäktige 18 juni 2014, enligt ovan, dvs till att endast 62% av nuvarande 
parti-/mandatstöd betalas ut. 


