
Motion om partistöd

I år betalar Vänersborgs kommun ut 1.543.185 kr i partistöd. Syftet med stödet är,
och jag citerar “Regler 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 48.300 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 2022:

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 i “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 är ett rättvisekrav och en moralisk skyldighet att även partierna effektiviserar och
skär ner på sina kostnader. Det hävdas ofta att det går att effektivisera kommunens
verksamheter utan att de 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. Eller också
kanske man kan arbeta hårdare, springa fortare, göra mer - som i kommunens
verksamheter...

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 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.

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar att

● ändra i “Regler för partistöd”, antagen av kommunfullmäktige 18 juni
2014, med syfte att sänka storleken på parti-/mandatstödet
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