
 
 
 
 
 
 
 

Vänsterpartiet Höganäs budgetförslag 2012
Sänk partistödet och låt partierna själva bekosta sina politiska 
sekreterare
 
Enligt kommunallagen 2:a kapitlet, § 10 skall anställning av en politisk sekreterare 
beaktas när partistöd bestäms.
 
Med hänvisning till kommunallagen ställde Vänsterpartiet 2010-12-14 denna fråga till 
Péter Kovács:
 
På vilket sätt beaktade högeralliansen att en politisk sekreterare anställts när partistödet 
till fullmäktiges partier beslutades?
 
Enligt det svar Péter Kovács gav var de medvetna om kommunallagens lydelse 
men beslutade ändå att ej föreslå någon förändring av partistödet. Med hänvisning 
till fullmäktigebeslutet om oförändrat partistöd 2010-11-25 ansågs interpellationen 
besvarad.
 
Vänsterpartiet yrkade sedan 2011-04-26 i en motion att partistödet för samtliga partier 
som ingår i högeralliansen skulle sänkas proportionerligt med en summa som motsvarar 
kostnaden för den politiske sekreteraren. Motionen avslogs 2011-11-24 med hänvisning 
till att ingen fullmäktigeledamot tagit upp frågan om stödets storlek till prövning i 
budgetdebatten.
 
På fullmäktige 2011-12-15 beslutades att oppositionspartiernas partistöd skulle höjas 
med en summa som sammanlagt motsvarar kostnaden för den politiske sekreteraren. 
Partistödet per mandat och år höjdes från 40 500 kr till 58 222 kr, alltså med 17 722 
kr. Oppositionspartierna innehar sammanlagt 14 mandat, alltså blir den sammanlagda 
årliga kostnaden för denna höjning  248 108 kr. Oppositionspartierna ersätts dock 
inte för perioden från det att högeralliansen anställde en politisk sekreterare fram till 
höjningen av oppositionspartiernas partistöd.
 
Vänsterpartiet motsätter sig av flera skäl denna höjning av partistödet till 



oppositionspartierna. Det är det för skattebetalarna dyraste sättet att lösa frågan och 
vi anser att det finns mer angelägna sätt att använda skattemedel. Men kanske än 
allvarligare är våra mer principiella invändningar.
 
Vi vill inte att makten koncentreras till färre personer, antalet fritidspolitiker 
minskar, ersättningar i form av arvoden och partistöd höjs samt insynen i politiska 
beslutsprocesser minskar så som exempelvis sker när nämnder ersätts av utskott där 
fackliga organisationer inte får närvara.
 
Vi vill istället se en utveckling i motsatt riktning - en utveckling av den kommunala 
demokratin där vi värnar offentlighetsprincip och meddelarfrihet, där vi strävar efter att 
fler engagerar sig politiskt och där vi på olika sätt arbetar för att skapa största möjliga 
delaktighet och insyn i processerna fram till olika beslut.
 
Vänsterpartiet föreslår därför
 
att partistödet för samtliga partier fastslås till 40 500 kr per mandat och år samt att 
de partier som vill anställa en politisk sekreterare själva står för den kostnaden, till 
exempel genom en sänkning av partistödet som motsvarar kostnaden för den politiske 
sekreteraren.
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