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statsrådet chefenTill och för
civildepartementet

junibemyndigadeRegeringen den chefen för13 1991
tillkalla kommitté uppgiftcivildepartementet att meden

partistöd. Kommitténöver reglerna kommunalt haratt omse
partistödsutredningen.antagit namnet

deltagitbetänkandet ledamötermed hararbetetI som
Wickbom,landshövdingen ordförande,Sten

riksdagsledamöterna Andersson, Helge Hagberg,Hugo Lars
vidareWachtmeister,ochNorberg, Ulla Pettersson Knut

kommunalråden Nådell politiskaBirgitta och Magnus Persson,
KristinaBargholtz ombudsmannenHelena ochsekreteraren

Vikström.

deltagit vicesakkunniga förbundsordförandenhar Sunesom
departementsrådetEriksson, kommunförbundet, Sören

landstingsrådetcivildepartementet, ochHäggroth, Ove
landstingsförbundet.Löfgren,

biträtt kommitténStadsjuristen Stig Hellmers har som
expert.

tjänstgjort sekreterare.KaiSakkunnige Kronvall har som

statistiksektion för ochKommunförbundets
uppgifterkommitténbiträtt medinformationsförsörjning har

partistödet.beräkningar det kommunalasamt avom

på kommitténs utarbetatuppdragGidlund harFil. dr Gullan
försvinna offentligaVinna Denelleruppsatsen -

rörlighet,väljarnaspartifinansieringen och somnya
påStig Hellmers harExpertenbetänkande.bilägges detta

promemorian stödKommunaltutarbetatkommitténs uppdrag



organisationer politiskpolitiska verksamhettill och -
Kommunalrättsliga bilägges betänkande.dettaaspekter, som

fårKommittén härmed överlämna betänkandet SOU 199180
partistöd.Kommunalt

reservationerTill ledamöternabetänkandet fogas Larsav
respektiveNorberg Magnus Persson.

i oktoberStockholm 1991

wickbomSten

Helena Helge HagbergAndersson BargholtzHugo

NådellBirgittaNorberg Magnus PerssonLars

WachtmeisterKristina Vikström KnutUlla Pettersson

Kai Kronvall
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SAMANFATTNING

fårpartistöd1969596 kommunaltlagen kommunerGenom om
ekonomisktlandsting bidrag till partierlämnaoch som

tid ibeslutet ärden representeradeunder avser
Bidraget i proportionfullmäktige. fördelas tillskall

i fullmäktige.partiernas mandattal

föremålpartistödet varitharDet kommunala senast för
dåutredning förtroendeuppdragsutredningen1988,

betänkandet tillöverlämnade SOU stöd198847 Kommunalt
politiska partierna. tillBetänkandet har legat grundde

överläggningar riksdagspartiernaför mellan eventuellaom
Överläggningarnaförändringar partistödet.det kommunalaav

några ändringar.inte i tillförslagresulterathar

samband vårenbehandlingen förslaget tillmed 1991I av ny
regeringenriksdagen hos begärt översynkommunallag har en

partistödet. Riksdagenlagstiftningen kommunaladetav om
några riktlinjer förinte närmare denna översyn.angetthar

begäran tillsattregeringenanledning riksdagens harI av
lantagitkommitté, namnethardenna som

partistödsutredningen. Enligt direktiven kommitténbör ta
förtroendeuppdragsutredningens betänkande lämnaochdel av

partistödet börtill kommunaladetförslag hur vara
utformat.

lagstiftningtillförslaglämnasbetänkandedettaI ny om
partistödet.kommunaladet

1 översiktligt problemställningenredovisas blkapitelI a
beträffande partistödet, där grundproblemetkommunaladet
anges ändamålsenliga rättvisafinna ochskahur manvara

kapitletpartierna.fördelningen mellan Iprinciper för



6

statliga och det1965tillkomsten detbeskrivs även av
ändringar skeddepartistödet desamt1969kommunala som

iändringar lagts framtillförslagoch de1972 som
gåttÄndringsförslagen främst utharriksdagen sedan 1971.

kompletteringnågonpå grundstödinföra formatt somav
stödet.fördeladeproportionellt Imandatbundna,till det

partistödet i olikajämförs svenskakapitlet detslutet av
nordiskaövriga ländernas.främst demedavseenden

pårättslägetkommittén förkapitlet redogördet andraI
området i kortfattad form.

partistödkommunaltfrågor tillämpningen lagenDe av omom
rättenhuvudsakligen gälltavgjortregeringsrätten harsom

utbrytning skettsplittratspartier ellertill stöd när
avvikelserpågående vidaremandatperiod;från parti under

fördelningsgrund samtfrån strikta mandatbundnalagens
förenlighet med lagen.stödformersandra

kontantstöd ochstöd änandra formergällerNär det av
kommittén attblpolitiska konstaterarsekreterare a

informations-åt ochpartierna försärskilt stöd
kostnadsfrifria ochlokalersamtmötesverksamhet annan

princip tordeistödetlagregleradeservice utanför det
innebäraochpartistödslagenstrida mot

finner även attKommitténbefogenhetsöverskridanden.
gällerrikligt när dettämligenrättsfallsmaterialet är

politiskaförhållande till detlandstingensochkommunernas
där dei ochkommunenlandstinget allmänhetilivet

diskrimineringellerinnebär stöd förbeslutenöverklagade
meningsyttringar.organisationer ellerpolitiskaolikaav

utvecklingen detomfattningen ochredovisaskapitel av3I
partistödet.kommunalastatliga detoch

cirkatill 173uppgick 199091partistödetstatligaDet
partigrupperna itillbidraginklusivetotaltmilj kronor

från miljökatpartistödet har 28kommunalariksdagen. Det
varierademilj 1989kronor 1991.till nära 240kronor 1971
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mandat mellan Högstastödet och kronor.1.500 153.450per
invånare uppgåri tillstödet kommunen kronor73 ochper
till nio vänstermajoritetkronor. medlägstadet Kommuner

i borgerligallmänhet högre stöd än medett kommunerger
majoritetsförhållandenamajoritet däreller är oklara.

frånpartistödetlandstingskommunala ökathar drygtDet 9
till cirka miljmilj kronor storlekenkronor 1970 130 1991.

i proportionellpartistödet är stort sett motav
i landstingen.folkmängden

heltidsengageradedet förtroendevaldafanns 573 och1989
minst heltiddeltidsengagerade iprocent40286 av

siffror landstingenMotsvarande förkommunerna. 135var
respektive 52.

landstingen finns ikommunerna och dag totaltI 180
tjänster inrättade enligt politiskalagen 1983565 om

Äveni landstingskommuner.sekreterare kommuner och andra
tillliknande biträde förtroendevaldaformer deav

förekommer.

majoritet partiernakommunerna betalar utEn av genom
i utbildningersättning till förtroendevalda deltar medsom

Mångaanknytning till landstingkommunen. kommuner och ger
partierna i fria utskriftstöd till möteslokaler,form av

och partimaterial, disponeringkopiering AV-avav
hjälpmedel kontorsutrustning kostnadsfrioch samtannan

hushållen.spridning partiinformation till kommuner36av
till politiskaanslog milj kronor de1989 7,7

ungdomsorganisationernas verksamhet.

beräkningar ekonomiskaredovisas olikakapitel 4I av
införa grundstöd.att ettkonsekvenser av

på totalbeloppet skulle, detgrundstöd procent25Ett omav
frånomfördelningtill betydande deinförts lett1989, en

mindre partierna.tillpartierna, defrämst s,största
uppgårlandstingen tilliför kommunerna ochsFörlusten
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fördelningenjämfört enligtcirka med nuvarandeprocent16
uppgå tillVinsten iför kds kommunerna skulleregler.

vinsten i landstingenförnära medan mpprocent,80
bliskulle drygt procent.60

påBeräkningar grundstöd ochkonsekvenserna 25155,avav
på årsmandatställningen val ochefterbaseratprocent 1988

utgående visarpartistödet ävenfrämstatt sdet 1989 men
förhållande tilli förförlora nuvarandeskulle systemm

samtliga vidfördelning i förekomstfall utom av
minsta partierna. sistnämndareduceringsregler för de detI

Övrigamindre vinst. partiergöraskulle mfallet en
vinna i varierande grad. Förlusten för störstaskulle de

vidpartierna sänkningskulle reduceras dels en av
införandevidgrundstödets andel det totala stödet, delsav

reducering mindregrundstödet förregler för deavav
vilkas vinst i minskapartierna, de flesta fall skulle

något reduceringsreglerna.genom

på nivåBeräkningar konsekvensernakommunal attav av
redovisningredovisasinföra grundstöd även. dennaAv

framgår olika grundstöd, ellertröskeleffekter medbl ava
mindrereducering stödet för deförreglerutan av

partierna.

kommitténskapitlet redovisas överväganden ochdet femteI
förslag.

framhåller i sina allmänna överväganden, detKommittén att
allmäntpartistödet skall ettkommunala ses som

partiernas möjlighetersamhälleligt förbättrastöd för att
opinionsbildningeni blandaktiv medverkanutvecklaatt en

demokratin.därigenom stärka den kommunalaochmedborgarna

partistöd börbeslutakommunala kompetensen attDen om
utformning.friaremeningkommitténs Enenligt ges en

partistödet iuppdelningmöjliggörregleringfriare aven
Kommittén intestöd. harmandatbundetgrundstöd och ettett

utformningenanledning närmare reglerafunnit att av



på landstingenkommunerna ochbör ankommastödet. Det
storleksrelationen mellan ettbestämmasjälva tatt ex

föreslagnastöd.mandatbundetgrundstöd och ett Den
påvilar den allmännakompetensregeln

enligt kommitténs meninglikställighetsprincipen, vilket
otillbörligtvisst parti integarantera att ettbör gynnas

missgynnas.eller

fårlandstingiinnebär kommuner ochhuvudsak attFörslaget
i fullmäktige,partier,till är representeradestöd somge

kommunenlandstingettill anknutna verksamhetför deras
får utgåi stödbeslutet. stödtid Dockdenunder avsessom

året partiets representationdet attäven för efter
fullmäktige,beslutas skall syftaupphört. Stödet, avsom

till kommunenlandstingetmöjliggöra partiernastill att
får inte otillbörligtverksamhet, och detanknutna gynna

utgårnågot iparti. partistödmissgynna formeller Om av
vid bestämmandetpolitiska skall det beaktassekreterare av

stöd.annat

framgår fördelningspecialmotiveringen likabl attAv ava
fullmäktigemellan i representeradegrundstödet de

rättvisekrav.självklart stödetintepartierna är ett Om
nivånågot parti iförlägre med etttillsätts en

fullmäktigeförsamlingens ringaförhållande till storlek
otillbörligtinte ettuppfattasbör dettamandat,antal som

Både grundstödet och detmissgynnande. när gällerdet
fördelningenviduteslutandebör dockstödetmandatbundna

fråga.iparti intenågot kunna kommarepresenteratav
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

frågaHärigenom föreskrivs i kommunallagen 1991900om
följandekap. skall ha lydelse.att 2 9 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
fårlandsting fåroch och landstingKommuner Kommuner

ekonomiskt bidraglämna tid iunder den som avses
till politiska partierde stödbeslutet tillstödge

i partierär representerade ärsom som
fullmäktige tidunder iden representerade

i fullmäktige för tillderassom avses
bidragsbeslutet. respektivekommunen

så,Bidraget landstingetfördelasskall anknutna
får fårvarje parti verksamhet.att ett Stöd dock

utgå åretlika varjeför även förstort belopp efter
partiet partietiplats har attdet upphört attsom

fullmäktige. irepresenteratvara
fullmäktige.
Stödet beslutas av
fullmäktige. Det skall

tillsyfta att varjeför
möjliggöraparti verksamhet

i första stycketsom avses
får inte otillbörligtoch

någotmissgynnaellergynna
parti.

partistödom genom
anställande politiskav
sekreterare finns särskilda

Utgår sådantbestämmelser.
stöd vidskall det beaktas
bestämmande stöd.annatav

januariiträder kraft denlag 1 1992.Denna
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1. INLEDNING

Direktiven1.1

direktiven dir. bilagaEnligt riksdagen ihar199146; 1
behandlingensamband med den kommunallagen begärtav nya

regeringen tillsätta parlamentarisk utredningskallatt en
partistödslagstiftningen.göra översyn Enligtför att en av

frågariksdagens beredningsarbetet iuttalanden bör denna
påbedrivas inriktning riksdagenskyndsamt med att skall

fråganibeslut redan höstenfatta under 1991.

någraRiksdagen inte riktlinjerhar gett närmare för hur
partistödförändrat kommunalt börett utformas.

Enligt direktiven bör kommittén ta del av
förtroendeuppdragsutredningens betänkande SOU 198847

till politiska partierna, i vilketKommunalt stöd de olika
alternativastödformer övervägts konsekvensernaoch av

lösningar redovisats.

Kommittén skall även beakta stöd änandra former detav
ersättning tilllagfästa, stödet,mandatbundna t ex

politiska utbildnings- lokalbidragsekreterare, och samt
administrativa informationsanslag.bidrag och

Allmän bakgrund1.2

partistödkommunalt kommunerna och1969596Lagen gerom
ekonomiskt bidrag till politiskalandstingen rätt lämnaatt

tidpartier den beslutet ärunder som avsersom
fullmäktige. Bidrageti fördelasskallrepresenterade 1

partiernas 0till fullmäktige.proportion mandattal 1

år motioner i riksdagenföljd har lagts framUnder av omen
fördelning bidragetändringar för mellansystemet avav
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gått påpartierna. huvudsak dessa förslagI har attut
någoninföra dylikt, vilket iform grundstöd ellerav

princip lika partierskall stort för alla ärvara som
berättigade till bidraget, komplettering till detsom

proportionellt fördelademandatbundna, stödet.

anledning fick tillsattahärav denI 1988
förtroendeuppdragsutredningen dir. i uppgift19885 att
redovisa olikabedömaoch konsekvenserna sätt attav

partistödet.konstruera material,det kommunala Det som
avsågsutredningen ligga tillskulle ta fram, grund för

överläggningar partierna i riksdagenmellan eventuellaom
förändringar partistödet.det kommunalaav

Förtroendeuppdragsutredningens nämnda betänkande
i överläggningaröverlämnades därefteroktober 1988. De som

någrariksdagspartiernaförts inte imellan har resulterat
till ändringar partistödslagen.förslag av

ipartistöd inarbetats1969596 kommunaltLagen harom
den kommunallagen prop. 199091117, rskr. 360,KU38;nya
vilken i januariträder kraft den 1 1992.

Problemställningen1.3

partistödet finnaGrundproblemet med kommunala ärdet att
ändamålsenliga rättvisa principer fördelningen.föroch

utgå till partierekonomiskt stöd endast ärSkall som
fullmäktige respektive landstingeti skallrepresenterade

strikt proportionelltstödet fördelas

i olikasig hävdatsmedför det sammanhangharI en--
småpartier.diskrimineringproportionell fördelning aven

ipartier storlek mätt antal mandat ochellerAlla oavsett
inämligen, enligt synsätt,detta grundenmedlemmar har

politisktistöd ellerungefär behov form avsamma av
åtadministrativt biträde förtroendevalda, lokaler,de

distributionutbildningsverksamhetkontorsutrustning, och
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informationsmaterial. därför allaMot den bakgrunden börav
få bestridavisst grundstöd kostnadernapartier för attett

basverksamhet.för denna

tagittill riksdagspartiernagäller stödet harNär det man
förhållanden påpå tidigt stadiumoch ettdessafasta

kanslistöd, övrigtsärskilt förinfört därett
särskilt. Kanslistödetoppositionspartierna hargynnas

bidrag tillsärskiltkompletterats med ettsenare
partigrupperna.

lång partier, itid nämnda hänseendetde detsedan har som
vid fördelningendiskriminerade kommunalasig detansett av

någonmotionerat i riksdagen införandepartistödet, avom
komplettering till mandatbundnagrundstöd detform somav

partistödet.

iDelvis följd detta har kommunerna ochmanen avsom
materiellapraxis innebärandelandstingen attutvecklat en

i omfattning tillökande ställsvarierande slagresurser av
sidan stödet.vid mandatbundnapartiernas detförfogande av

införtsgrundstödi viss mening form utanDärvid har en av
Frånvaron i störreiuttryckligt överklagandenstöd lag. av

i dessa avseenden haromfattning kommunala beslutav
fördelningeni dessasannolikt sin grund att av

förhandlingar mellanär resultatettextraresurser av
konfirmeras iförhandlingsresultatetpartierna, där senare

informellabeslut.överklagbara Dedärmedformella och
i flesta falltorde deförhandlingsöverenskommelserna vara
binder berördamindre deellerdeden arten att merav

sini helhet.förhandlingsresultatetpartierna vid

statliga partistödetDet1.4

i världen attmedländernaförstaSverige bland devar
partierspolitiskafinansieringoffentliginföra av

beslutriksdagens 1965skeddeDetverksamhet. omgenom
partier ärekonomiskt stöd för deettinförande somav
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få bidrageti riksdagen. Villkoren för attrepresenterade
riksdagenipartiet skulle representerat ochatt varavar

fått iminstdet procent rösterna detatt 2 senasteav
till fortlöpandevalet andra kammaren samt det bedrevatt

opinionsbildande verksamhet sina medlemmarbland och bland
allmänheten.

propositionen anfördes bl att denprop. 1965174I a
partierdemokratin är folkstyrelsesvenska och atten genom

opinionsbildning nödvändigdifferentiderad förär atten
frågor.politiskaställning iväljarna skall kunna ta Det

å sidan naturligtär att medlemmarnabetonades att det ena
åsina partier ekonomiskt sidanstöder andraattmen

finansiering samhällsintresse.partiernas dessutom är ett
intresse, intepropositionenenligt allmäntär ett baraDet

partiernapolitiskt organiserade, harför de att
opinionsbildandesintillräckliga för omfattanderesurser

verksamhet.

målet partistödetövergripande statliga ärmed detDet att
partiernas ställning ipolitiskastärka de

opinionsbildningen därigenom demokratin.stärkaoch att
enligt propositionenPartistödet därutöver förebyggakan

ojämnheterbidragsgivareenskilda motverkaochberoende av
på i partierna förbättrabrist samtoch resurser

partiernakontinuerligmöjligheterna till mellankontakt
väljarna.och

proportionelltbidragetEnligt propositionen fördelasskall
villkori riksdagen. ellerVarkenantalet mandatmot

förknippasanvändningen medbeträffande skullekontroll
propositionen rskrbidraget. Riksdagen KU 44,antog 453.

anslåårs tillmedelriksdag beslöt även att1965
kanslistöd.riksdagspartierna, kgruppkanslier för Etts

partigrupperna infördes beslutsärskilt tillstöd genom av
års Riksdagsledamöternariksdag KU rskr 148.197576 35,

erhåller också kontorshjälp.
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partistödetkommunalaDet1.5

redovisade partistödsreformen exklusivtDen gällde förnyss
partiernapartigrupperna Någoni riksdagen. möjlighet för

pålandstingenkommunerna eller stödjaatt motsvarande sätt
förelågpartierna regionalt inte;lokalt eller därtill

särskilt författningsstöd.krävdes

två likalydande motioner frågani riksdagenI 1968 togs upp
landstingenskommunernas möjligheteroch beviljaattsom

till politiskt partianslag bedrivandeför kommunalav
information opinionsbildsning.och Utskottet KU 196833

inte ingickkonstaterade iatt detta den kommunala
Motionärernas intentionerkompetensen. behandlades

välvilligt utskottet, politiskaframhöll deav som
partiernas spridabetydelsefulla informationroll att om
den kommunala verksamheten. Utskottet hemställde hos
riksdagen frågan vilketatt skulle riksdagenutredas,
biföll.

anledningMed riksdagens inombeslut upprättadesav
kommunikationsdepartementet promemoria stencil Ken

partistöd.19697 promemoriankommunalt förordades,Iom
mot bakgrund bl självstyrelsenatt den kommunalaav a
blivit vitalare intresseallt för samtidigtmedborgarnaav

möjligheter påderas direkt inflytandeatt utöva ettsom de
blivitkommunala mindre,besluten allt politiskaatt de

partierna väljarna informationborde kunna dege om
frågorna ståndpunkter påpartiernaskommunala och ett

bättre dittills. enligtsätt än Därför promemorianborde
fåsjälva pröva ekonomisktkommunerna behovet stöd tillav

partier är iverksamma utvidgningde kommunen. Densom av
den kommunala kompetensen krävdes skullesom ges genom
särskild lagstiftning partistöd.kommunaltom

propositionen redovisades i1969126 enigI stort setten
angåenderemissopinion i promemorian.förslagen Dock fanns

på någrameningardet delade punkter, bl beträffandea
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fördelningen partierna.för stödet mellangrunderna av
påfördelning proportionellaför grunderArgumenten varen

vid införandetväsentligen anförtsdesamma detsom av
statliga partistödet. undvikaIntresset att systemav som

på småpartieruppsplittringinbjuder till nedförelleren
på partiförhållandenaverkningarinte bordeavseddaandra

i partistöd.även med kommunaltbeaktas sammanhang ett
till partierbegränsa stödet ärattGenom som

i fullmäktige landstingetrepresenterade eller skulle man
få utgår partierviss garanti tillför stödetatt endasten

opinionsbildandebedriver blandfortlöpande verksamhetsom
sina Enligt iallmänheten. förslagetmedlemmar och

fårpropositionen till partistödlagen kommunaltom
sålunda tilllandsting ekonomiskt bidraglämnakommuner och

partier, tid representeradebeslutet ärunder densom avser
i fullmäktige landstinget.eller

iborgerliga majoritet i huvudsakUtskottets KU 36, som
övrigt tillstyrkte propositionen, viss delföreslog att en

utgå partier lika stortstödet skulle för allaettav som
grundbidrag. socialdemokratiska stöddereservanternaDe

ocksåfördelningsprincip,propositionens tillförslag som
riksdagen rskr 353.antogs av

itämligen entydiga betoningen attförarbetendenTrots av
partiernas möjligleterökastödet främst skulle attavse

informationsverksamhet formuleringingenfinnsbedrivaatt
ändamål. Utvecklingen drygti under delagtexten dettaom

tillår gått lettlagstiftningen dodcharkomsedan20 som
på ftnktion.partistödetsvidaretill ochfram synannanen

sålunda SittiFörtroendeuppdragsutredningen deklarerade
partistödet börbetänkande SOU 198847 att numera somses

samhälleligt stöd för stärka de politiskaattallmäntett
därünomopinionsbildningenställning i ochpartiernas har

vidare stärka kommunala denkratin.till sitt densyfte att
förtroendeuppdragsutredningensenligt meningdärförkanDet

tillinformationsbidrag partierna.inte enbart ettses som
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Ändringar ändringar partistödetförslagoch1.6 om av
Utredningsförslag1.6.1

såväl statligadet detöversyn kommunalaEn av som
årsgjordespartistödet partistödsutredning, i1971av som

sitt Offentligt tillbetänkande stödSOU 197262 de
partierna tillpolitiska lade förslagfram ett lag om

lågpolitiskatill partier. i sinstatligt stöd Förslaget
till regeringsförslaggrund förhelhet ett prop. 1972126,

partistödslag. Riksdagen propositionenantogKU 55 Lagom
statligt till politiskastöd partier. Till1972625 om

låg enigför beslutet överenskommelsegrund mellanen
partierna.

frånUtredningen propositionen utgick följandeoch
principer partistödetför generellt

utgåBidrag till partier intebör endast har ettsom
obetydligt väljaropinionen,stöd i manifesterat i allmänna
val.

Bidragen schematiskt enligtbör behandlas och fördelas
tillåter någoninte skönsmässig prövning.fasta regler som

ståBidragens i relation till partiernasbörstorlek
styrka.

Någon intestatlig används skallkontroll hur medlenav
förekomma.

partistödomfattningen börInförandet kommunaltoch av
pålandstingen självabestämmas grundvalochkommunernaav

i givna konstruktionen.den lagav

Några i konstruktionenförändringar kommunaladetav
inte.föreslogspartistödet

frågantagitutredningarhar flera1980-taletUnder omupp
sålunda redovisadepartistödet.kommunaladet

sitt betänkandekommittén ikommunaldemokratiska SOU
landstingskommuneri ochkommunerFörtroendevalda19825

landstingskommunalakartläggning ochkommunaladetaven
partistödet.
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på initiativutförlig kartläggning utfördesEn avmera
årskonstitutionsutskottet 19818218 1983av

demokratiberedning, redovisad i kommunala19838 DetDs C
PåGidlund.partistödet, grundvalförfattad Gullanav av

demokratiberedningen iundersökning sittkonstateradedenna
Aktivt kommunernabetänkande 198528 folkstyre attSOU

lagstifningenlandstingen existerande hademedoch den
tillekonomiskttillfredsställande stöd deutrymme att ge

partierna.politiska

i anledningpropositionen prop. 19868791I av
frågandemokratiberedningens betänkande anfördes att om en

partistödet prövaskommunala bordeöversyn detav
inte iändras detytterligare, borde därföroch lagen

avsågCivilministern deklarerade han att taläget. att
olika alternativa förinitiativ till modeller detblatt a

till ipartistödet ledde detblev belysta. Dettakommunala
föregående tillnämnda uppdragetdet

redovisaförtroendeuppdragsutredningen bedömaochatt
olika detsätt konstruera kommunalakonsekvenserna attav

partistödet 198847.SOU

Förtroendeuppdragsutredningen1.6.2

Förtroendeuppdragsutredningens betänkande SOU 198847
redovisaspolitiska partier härtillKommunalt stöd

sammanfattningförslagsdelen.gällerkortfattat vad En av
återges i bilagabetänkandet 2;

införspartigruppsstödregel kommunaltgenerellEn1. om
tillbiträde depolitiskttäcker alla former avsom

liksom andra formerförekommer, stödförtroendevalda avsom
vid sidan det lagregleradeförekommertill partierna omsom

partistödet.

partistöd reglernaochkommunaltReglerna2. omom
avsnitt iskildaiinfogaspartigruppsstödkommunalt

kommunallagen.
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3. Ett kommunalt partigruppsstöd bör påkonstrueras samma
sätt det statliga stödet,som dvs bestådet skall delsav
ett grundstöd, dels ett mandatbundet stöd.

k°mmUna1aDet partistödet4- skall även fortsättningsvis
igenomhelt mandatbundat utgåvara och visstmed ett belopp

mandat. Vissa utjämningsreglerper för partier förlorarsom
imandat införs.ett val Parti förlorar imandat detsom

fårsenaste valet vid beräkningen det kommunalaav
partistödet tillgodoräkna sig det antal partietmandat hade

föregåendevid närmast val åretunder det första efter
valet.

Principiellt förtroendeuppdragsutredningen,anser vilket
redovisats i avsnitt i1.5 detta betänkande, att det
kommunala partistödet bör inte enbart ettses som
informationsbidrag till partierna utan ett allmäntsom
samhälleligt stöd för att stärka partierna därmedoch även
för stärkaatt den kommunala demokratin.

sina överväganden införandeI ett ett grundstödom av
finner förtroendeuppdragsutredningnn, bidragssystemetatt

attsåbör konstrueras intedet i alltför utsträckningstor
stimulerar småpartier.framväxt sättEtt att motverkaav en
sådan utveckling införa någonär att begränsningform av

erhållavad gäller rätten att stöd, Utredningen finner dock
förslå någoninget skäl att begränsning detta slag.av

villkoret erhållapartiför att ett skall partistöd skall
enligt utredningens mening hittills i princip attsom vara
partiet är i fullmäktige.representerat

anledning förslag olikaatt reduceringI regler förav om
i riksdagenstödet lagts fram t 1971549, mav ex

redovisar förtroendeqppdragsutredningen vilka
sådanabli,konsekvenserna skulle regler skulle kopplasom

återgestill grundstöd. beräkningarett i kapitel iDessa 4
betänkande.detta
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riksdageniInitiativ1.6.3

lagtsmotionerflertalåren ettharsenaste 20deUnder
förreglernaändringar avförslagmedriksdageni omfram

partistödet.kommunaladet

års riksdagvid 1971redandetattnämnaskanexempelsom
skullegrundstödetthurmotionerflertal omettväcktes

eventuellttill etttagenhänsynmedutkunna se
m.motion 1971549,småpartier tför exspärrsystem

möjligheten attfrämstår motionerhar omUnder senare
trimlagtepartistödetkommunalai detgrundstödinföra ett

två dettamotioner medväcktes198889Underi riksdagen.
riksdagsåretUndermp.K632,innehåll fp;198889K606,

ändringarangåendemotioner avfyraväcktes199091
199091K48,partistödet mp;kommunalaför detreglerna

fp.619,fp; 59,51, v;

ävenattriksdageniförslagväckts omvidareharDet
iorepresenteradeärpartier som

få kommunaltskulle kunnakommunfullmäktigelandstinget
mening kanmotionärensEnligtc.198788K606,partistöd

irepresentationuppnåsvårt attmycketdet vara
sådan detbordekommun varaIvalkretsindelade kommuner. en

erhållit minstpartiertillstöd sombetala utmöjligt att
föregående val.irösternaprocent aven

198485K570, s;riksdagen t c,imotioner exfleraI
denpåtalats konsekvensatt avharfp en198687K613,

partistödet ärkommunaladetkonstruktionennuvarande av
mandat.antaletaktuellatill dethänsyntarendastdenatt

därförval kanitillbaka ettgår kraftigtpartiEtt som
Motionärernasvårigheter.ekonomiskastoradrabbas av

förreglernaliknandeavtrappningföreslår regleratt om
i kommunaladetäveninförasbörpartistödetstatligadet

partistödet.
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belysninginternationellipartistödetsvenskaDet1.7

denpå studeratutredningens uppdragGidlund harGullan
andrai jämförelse medpartistödförmodellensvenska

iavrapporteratsharnordiska. Arbetetfrämst deländer,
offentligaförsvinna DenVinna ellerpromemorian -

bilagarörlighet 3.väljarnaspartifinansieringen och nya
uppföljning rapportär sammaavRapporten av enen

förtroendeuppdragsutredningensiredovisadesförfattare som
i svensktiteln Tendensermed198847SOUbetänkande

partifinansiering.

inledningsvis, med denattkonstaterasrapportenI
ipartierna harpolitiskadeställning detoch somansvar

finansieras ochfrågan partiernablir hurdemokrati omen
förhållanden deekonomiskainternasina avenhanterar

demokratifrågorna. finns problemDetgrundläggande
partierförhållandet ochmellan sommed pengar,förknippade

resursfördelning ochojämnständig uppmärksamhetkräver
väljarnamanipuleringrisk för avbristande konkurrens,

olika länder harkorruption och mutor. I mansamt
hjälp blmedåtgärder problemmot dessavidtagit aav

iutslagsgivandegenerelltinteärlagstiftning. Pengar
underförutsättningarna kanekonomiskadepolitiken, men

iminstintefå betydelsestormycketomständighetervissa
valkampanjer.medsamband

kontrollerasyftet attlagstiftning medFörutom
offentligharpartier ochförhållandet mellan pengar

för attinstrumentettanvändaskommit attfinansiering som
blandpionjärernatillhördeSverigeproblemen.lösa

infördemajoritetbredmedriksdagen 1965närvästländerna
framhålls iriksdagspartierna. Dettillstatligt stödett

tidpunktenvidfinansiering den varoffentligattrapporten
mångai länder.kontroversiell tankeutomordentligten

införtidemokratier världentjugotaletthardagslägetI
ifrånalltpartistöd,offentligtdirektnågon form av

selektivatillpartiverksamhetentillbidraggenerella
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någon speciell aktivitet funktion.bidrag för eller Räknas
bistånd indirektäven i avdragsrättform med t förex-

politiska partier, radio-bidrag till fri TV-tid, friaoch
fritt listan övereller skulletransporter porto -

bidragsgivande länder längre.vara

statliga partistödetVad gäller konstateras attdet
tilli partiernabetalas generellt stödbetydande belopp ut

i nordiska uppgickländerna. sammanlagdade den1990 summan
i respektive itill milj lands valutakr Norge,289

Sverige. uppgickFinlandDanmark, och svenska andelenDen
till % härav.46

utgiftsexpansionen enligt inteoffentliga har rapportenDen
på påstatliga stöden ilegat stället den utbyggnadde utan

finansieringenförgrening offentligaoch den skettsomav
bidrag till partiernaspresstöd,tgenom ex

sidoorganisationer, partiservice inrättandeoch av
nordiskapolitiska tjänster. utveckling präglar deDenna

varierandei utsträckning.länderna

nordiska olikahar förländerna valt modellerDe
på nivå. Finland finnsregionalpartistödet lokaloch I

på nivåer. skandinaviskainte partistöd Mellan dedessa
bådevissa likheter skillnader.finnsländerna och Det

decentraliseradepartistödetkommunala har den mestsvenska
självalandstingenutformningen kommunernaatt ochgenom

ochanslagen och dess storlek. Danmarkbestämmer I Norgeom
låta respektiveföredragit stortingetatthar man

partistöden,folketinget regionala lokalabesluta de ochom
i realiteten är formatt betrakta avsom ensom

statsbidrag. bärande för den norskaargumentetDet
ville undvika risken förlösningen orättvisaatt manvar

i olikapartierna delar landet.mellan av

erhålla regionaltpartistödKvalifikationerna för att och
Sverige redanvarierar del. är,lokalt I sagts,somen

ipartiet representerat fullmäktigeskallkravet att vara
få ärstöd. kravetlandstinget för att delseller I Norge
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fått rösterna, attpartiet procent delsskall ha 2,5att av
särskildenligtregistrerat harvallagen ochärdet en

respektiveorganisation i fylket. Lokala ochkommunen
från partistödet. Danmarkutestängdaär Ioberoende grupper

amtsnivålåga. På partiet skall haär kravet attär kraven
på kommunnivå i vissafått minst röster, stora100500

500.kommuner

principerna fördelning stödet mellanförNär gällerdet av
principenvanligaste attpartierna är generellt settden

förhållande till partiernasi mandat ellerstödet vunnages
Sådana samtliga nordiska länder.är reglerna förröstetal.

små partier världen över har alltsedanallt startenFramför
finansieringenoffentliga förargumenterat andraför den

likafördelningsprinciper. förGrundbelopp alla
vanligasterörlig del är det kravet.kompletterat med en

uppslutning kring principenSverige finns detbred attI en
någon offentligaoffentlig kontroll hur deinte bör avvara

också ipartistöden är falletanvänds. Detta Norge. Dessa
båda vid internationellländer utgör undantag en

dominerandealternativajämförelse. och alltmerDen
lagstiftningens hjälpstrategin är med regleraratt man

Såförhållandet ipartier harmellan och skettpengar.
lagstiftning trättFinland. Danmark harDanmark och I en ny

årsskiftet,vid dels reglerari kraft det senaste som
ålägger partiertill partierna,privata donationer dels som

årligen sinredovisatillnominerar kandidater valen att
samtliga inkomstkällor.ekonomi och
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RÄTTSLÄGET2 .

kompetensenkommunala2.1 Den

landstingensochregeln kommunernasgrundläggandeDen om
års i kap 1 Sfinns i kommunallag 2allmänna kompetens 1991

fårlandstingochföljande lydelse Kommuneroch har
intressesådana allmäntangelägenhetersjälva handha avom

områdelandstingetsanknytning till ellerkommunensharsom
inte enbartskall handhasochmedlemmar avderaseller som

någonlandsting ellerannatkommun, ettstaten, en annan
ochkaraktär ramlaghärharKommunallagenannan. av

förinomlandstingens befogenheteroch ramenkommunernas
allmän kompetens.benämnasbrukarbestämmelsen

föreskrifterfinns andrakommunallagenUtöver om
skyldigheterochlandstingens befogenheterochkommunernas

benämnasområden.på brukarbefogenheter,vissa Dessa som
ärspecialkompetens,ellerspecialreglerad kompetens av

obligatorisk.frivilligtvå nämligen ochslag,

på ettinriktad attspecialkompetensen ärfrivilliga geDen
utvidga denvisst falltill förtillskott ellervisst

smålagar.lagstiftning benämnskompetensen. Dennaallmänna
politiskapartistöd och lagenkommunalt omLagen om

bådavilkalandstingskommuner,i ochkommunersekreterare
smålagar.på sådanaexempeläri kommunallagen,inarbetats

påsikte attspeciallagstiftning tarandra typenDen av
ochobligatoriska för kommunerangelägenhetervissagöra

på sådan lagstiftning är lagarna omlandsting. Exempel
sjukvården.ochhälso-samtbyggnadsväsendetplan- och

kompetensenallmännaför denbestämmelsengrundläggandeDen
innehåll kankonkretageneralklausul, anpassasär varsen

omgärdasBestämmelsensamhällsutvecklingens krav.efter
handlingsfriheten.några begränsarregleremellertid somav

kommunmedlemmarnabehandlakrav attställerreglerDessa



likställighetsprincipen förbjuderrättvist och
negativretroaktiva med verkan.beslut

innebär rationellalikställighetsprincipen attnämndaDen
sakliga föröveräganden krävs grund attskäl eller som

påolikaskall behandlas eller att kommunenkommunmedlemmar
varit behörig görasaklig att det.grund

partistödkommunalt2.2 Lagen om

föregående redogjorts tillkomstenavsnitt förharI av nu
partistöd.kommunaltlag 1969596gällande Lagen somom

smålag inordnats itidigare har oförändradskvar en
Frånkompetenskapitel kapkommunallagens 2 S.9

principiella utgångspunkter motivenkan det bakgrundmot av
ifrågasättas skall betraktasbefogenheten som ennumeraom

allmännaspecialkompetens eller omfattad denanses av
kompetensen.

partistödslagentillämpningenRättspraxis rörande2.3 av

frågor partistödtillämpningen lagen kommunaltDe av omom
huvudsakligenavgjort rättenregeringsrätten har gälltsom

partier splittrats utbrytningeller sketttill närstöd
Någrapågåendefrån mandatperiod.parti fall harunder

från strikta mandatbundnaavvikelser lagensgällt
några stödformersfall har andrafördelningsgrund. I

prövats.förenlighet lagenmed

regeringsrätten underattfastställdeI R 197690
påanspråkparti intenybildat görakundemandatperioden

mandatperiodenfullmäktige underpartistöd ledamotsedan av
övergått till detparti för ochvaltslämnat handet

ansågmajoritet detattRegeringsrättenspartiet.nybildade
påpå bidragsitt kravinte grundanybildade partiet kunde

inte blivitdetpartistöd eftersomkommunaltlagen om
vid kommunvalet.fullmäktigeirepresenterat

på definitionensitt beslutRegeringsrätten grundade av
propositionen l969126angivits ipartipolitiskt ssom
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partistödssammanhang skallparti ipolitiskt21. som
sammanslutning ellerpolitiskvarjenämligen grupp avanses

partibeteckning.särskildi val underväljare uppträdersom
juridiskpartiet utgörkrävsHärutöver att person.

utgångfråga medliknandeavgjordesR 1978 210 sammaI en
partiparti och ett nyttutbrytning skett ettnär ur

diskuteradeenhällig,uppstått. Regeringsrätten, som var
ombildats helt ellerpartiet ochfrågan hadegamladetom

sådant ombildatparti. Ettdelvis med ett annatersatts
nämligen uppfyllaparti kunnaskulle anses

konstaterade dockRegeringsrättenrepresentationsvillkoret.
i och det gamladeltagit attpartiet inte valetdetatt nya

såledespartipolitiskt ochalltjämtpartiet bestod som
således fortsättningsvisPartistödetombildats. skulleinte

samtliga partietförpartietutgå atttill gamla trotsdet
partiet.representeradeinte längreledamötervalda

inte ledamotpartiertillfaller ochpartistödetAtt
fastslagits i rättsfall, bl R 1981flerapersonligen har a

Ab 351.

fördelningsgrundenföreskrivnafrån lagenAvvikelse den av
varjeutgå platsförmed beloppstöd skall somatt samma

genomgående underkäntsfullmäktigei harpartierna avhar
Ab1976Ab R337,Ab 1978regeringsrätten 1977 491, RR

21.592, R 1980

organisationerpolitiskatillstödformerAndra2.4 av
politisk verksamhetoch

partistöd ochstödformernalagregleradesidanvid deom
iförekommertillhandahållande politiska sekreterareav

Ävenbidrag. annatolikaomfattning formervarierande av
administrativskrivhjälp ochförekommerstöd annansom

tillhandahållande möteslokaler.hjälp och av
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till påArvoden förtroendevalda hel- deltidoch sinhar
åtigrund deras uppdrag kommunen eller landstinget och har

sitt stöd i kommunallagens arvodesbestämmelser. Dessa
förmåner inteutgör partistöd.

Utbildningsbidrag för förtroendevalda; deltagande i
partiernas utbildning 1 frågorkommunala likaledeshar sitt

istöd kommunallagens arvodesbestämmelser. Detsamma gäller
till förtroendevaldaarvode vid deltagande i

partigruppsmöten förberedelser för ordinariesom
isammanträden fullmäktige och nämnder.

åtSärskilt stöd partierna informations-för och
mötesverksamhet friasamt lokaler och kostnadsfriannan
service utanför det lagreglerade partistädet itorde
princip strida partistödslagenmot innebäraoch
befogenhetsöverskridanden. Beslut detta skulle sannoliktom
upphävas överklagande.efter Däremot är det ifullt
överensstämmelse med kommunallagens arvodesbestämmelser att

sådant biträde till enskilda förtroendevalda ellerge
ersätta kostnader för dessa det behövs för att de skallom

förtroendeuppdraget.kunna fullgöra Politiska sekreterare
tillgångär anställda naturligtviskommunen tillharsom av

kommunförvaltningens administrationsapparat. sakens naturI
ocksåligger tillgångförtroendevaldaatt de tillhar denna

utsträckningi motiveratden det kan derasanses av
uppdrag.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer sitthar numera
tillstöd i stödlagen 1989977 kommunaltom

fårungdomsorganisationer. Stödet även dennumera avse
politiska är emellertidverksamheten. Huvudsyftet detsamma

regleringeni tidigare i den upphävdadensom
barnavårdslagen stödja organisationernasatt
personlighetsutvecklande samhällsfostrandeoch verksamhet.

tillgodose behovetallmänna kompetens attKommunens av
i rättspraxis.tidigare blivit erkändsamlingslokaler har

sådana frågor inneburit striktharAvgörandena enav
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frågalikställighetsprincipen. Itillämpning omav
attförutsätts detbeviljande anslagupplåtelse eller av

neutralitet skaffarpartipolitisk elleriakttarkommunen
Upplåtelseanslagsmottagare.garantisig för det avav

såvälpå lika villkor försåledes skeskallmöteslokaler
organisationer i kommunen.politiska andrasom

förtrodendevaldatilldifferentiera arvodenMöjligheten att
iframgår tredje stycketpå deltid kap 15 S4ellerhel- av

sådant arvode utformasbestämmelse somkommunallagen. Om om
visstgruppledarbidrag tillparti- ellerföreskrift omen

partistödslagen.stridaemellertid motattparti denkommer

till politiskstödformerRättspraxis rörande andra2.5
verksamhet

1redovisats detstödformerRättspraxis beträffande de som
föregående självklara.tämligen deAvär2.5 ur

bidragtvivelaktiga formerlegalitetssynpunkt somavmer
ipartierna fall nämntstill delriktas direkt har en

tillämpningenpraxis vidredogörelsen för av
vanligast förekommandetroligenpartistödslagen. De

stöd,mandatbundnavid sidan lagensstödformerna om
av administrativt tillstödolikanämligen former

föremål rättsligbli försällanpartigrupperna torde
på partierna.då mellanöverenskommelserprövning de bygger

rikligträttsfallsmaterialet tämligen när detärDäremot
förhållande tilllandstingens detgäller ochkommunernas

i där dei allmänhet ochpolitiska livet kommunen
innebära stöd för ellersägasöverklagade besluten kan

organisationerpolitiskaolika ellerdiskriminering av
meningsyttringar.

regeringsrätten detattAb fannrättsfallet 258R 1979I
anslå tillmedelangelägenhet att ettinte kommunalvar en

jubileumsfestival i kommunen.politiskt ungdomsförbunds
på avsiktenutgången menade attberodde att kommunen, som

kulturaktivitet,öppenstödja för allmänhetenatt envar
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omfattning kommunmedlemmarnaförmådde i vilkenstyrkainte
arrangemanget.delövrigt kunde tai av

politiskmed klarsamhällskritiskåt teatergruppstöd en
RÅi ansettshar 264målsättning sin verksamhetför

vårda kulturlivetattangelägenhternakommunaladetillhöra
åsikts- ochförolika former. Inomi dess ramen

självansågs frihet atthayttrandefriheten kommunen
utformninginriktning ochteaterverksamhetensöverbestämma

stödja.villdenteatervad slagsoch

RÅ harnågra 233,bl 1980rättsfall,I a
till kultur-undanröjt anslagbeslutbesvärsinstanserna om

därpolitiska möten,i medsambandartistarrangemangoch
skiljasinte kunnastkaraktärkulturellauppträdandenas

från politiska mötena.delenden av

imedverkapartier skulleBegränsningen antalet somav
på objektiv grundgjortssamhällsinformation harskolans

strida motinte ansettsdärföroch har
iregeringsrätten 1981enligt Rlikställighetsprincipen

och II.226 I

bilagagenomgång rättsläget, 4.utförlig seFör avmeraen
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PARTISTÖDOCH PORMERSTATLIGT KOMUNALT SAMT ANDRA3.
FÖRHÅLLANDENSTÖDAV NUVARANDE-

Partistödet3.1
statliga partistödetDet3.1.1

bestårstatliga partistödet partistöd,dels ettDet av som
utgår utgårmandatbidrag, kanslistöd,delsett ettsom son
i tilläggsstöd.grundstöd och tabellform ett ett Av 1av
framgår partistödet.omfattningen statligadet Detav

inklusive kanslistödet istödet löpandetotala har
frånpenningvärde milj till miljökat kr kr1966 13124,4

budgetåret 199091.

utgår särskilt till partigrupperna.stödettDessutom
består grundbidragStödet mandatbundetett och ettav

miljbidrag. uppgick tillstöd 199091 kr.Detta 19,3
erhåller riksdagsledamöterna kontorshjälpHärutöver

assistent fjärdeberäknat för ledamot.efter normen en var
uppgickbidrag till milj kr.Detta 199091 23

budgetåretstatliga partistödets omfattningTabell Det1.
i milj kr.199091

fp Totvm c mp s

Statligt
partistöd 24,8 18,1 17,2 9,9 50,0 11,0 131,0

pist 18,7 5,8 96,2Varav 12,4 11,5 4,7 43,2
k 6,1 5,7 5,6 5,2 6,9 5,2 34,8Varav st

Bidrag till
partigrupperna 15,2 3,9 42,38,0 5,8 5,8 3,6

2,4 19,3st 3,6 3,0 2,9 2,3 5,1Varav p
hjälpk 10,1 1,6 23,04,4 2,8 2,8 1,3Varav

32 23 3 0T0 T

partistöd;Förkortningar kst mandatbundet stp
hjälp kontorshjälpkanslistöd; k

RiksdagenKälla
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Partistödet i3.1.2 kommunerna

framgår tabellsom har det2 kommunala partistödetav under
frånperioden ökat milj1971-89 till28,4 kr milj200,1 kr.

frånPreliminära data kommunförbundet visar att
uppgårtotalbeloppet för till1991 milj238.5 kronor, en

ökning med procent sedan19 Konsumentprisindex1989. har
tid stigitunder motsvarande cirkamed 15 procent.

UtgåendeTabell kommunalt partistöd2. påfördelat1971-89
partierna i milj kronor.

År Totfp övrkdsm c s v mp

1971 3,3 5,2 4,6 13,5 1,2 13,3 0,3 28,4
1974 5,4 8,9 4,0 17,1 2,1 0,4 0,4 38,4
1977 9,7 14,1 7,3 28,8 3,2 0,7 0,7 64,5
1980 19,1 17,9 10,9 45,4 6,1 1,3 1,6 102,3
1983 25,2 25,3 7,5 61,3 5,7 3,3 1,3 1,9 131,5
1986 29,9 25,0 18,2 71,5 7,2 3,3 2,8 2,5 161,6
1989 35,9 24,9 22,9 86,3 11,2 3,8 11,3 3,7 200,1

Källa Kommunalt förtroendevalda och deras arvoden 1989;
Svenska kommunförbundet.

visar iTabell detalj hur3 det kommunala partistödetmera
periodenförändratshar under 1971-89.
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partistödetskommunaladetFörändringenTabell av3. visardelövretabellens1971-1989;periodenunderstorlek delenundredenmedanmandatpartistödetstorleken perav
kommuntotalsummanvisar per

HögstaÖvreMedianUndreÅr Lägsta
kvartil beloppkvartilbelopp

25.0001.5005004001001971 35.0003.0001.5001.0001001974
50.0005.0003.0001.5004001977
75.0008.3404.5002.5005001980

106.70010.0005.3403.0005001983
120.00012.4007.0004.0001.0001986
153.45015.0008.3705.1601.5001989

2.52573.50020.50012.5002.4001971 3.535152.50071.50035.0004.1001974
5.050262.640122.50067.50015.6001977
7.575387.450205.000102.50020.5001980

10.100494.700233.700123.00020.5001983
12.120625.660313.400171.50035.0001986
13.938765.000372.000205.55046.5001989

arvoden 1989;derasochförtroendevaldaKommunaltKälla
kommunförbundetSvenska

storstäderna,ifår partierna de tremandatstödHögsta per
invånarantalet ligger ttill exstödetrelaterasmen

riksgenomsnittet, kronor21 perunderkronorStockholm tre
invånare Arjeplog med 73harstödinvånare. Högsta per

ochBorgholminvånare Hörby,harstödLägstkronor. per
nioMörbylånga kronor.med

utgåtti allmänhetpartistödetkommunaladetTidigare har
harkommunerflesta numandat. Debeloppjämntmed ett per

tillknutit beloppetiställetifrån ochgått systemdetta
allmänenligt lagenbasbeloppet omviss procent aven

hälften kommunernatillfälle. Ivisst avvidförsäkring ett
förhållande tillibestämt beloppmed ettutgår partistödet

ettendastreglerasbelopp genomoch dettabasbeloppet,
höjning skall ske. Ifullmäktige närisärskilt beslut
kontinuerligtbeloppetjusteras genomövriga kommuner

förhållande till basbeloppet.iindexuppräkning
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borgerligvisas skillnaderna mellan kommuner medtabellI 4
majoritetsocialistisk med oklararespektive eller kommuner

nivån påmajoritetsförhållanden partistödet.gällervad

på utgående artistödGenomsnittsvärden kommunaltTabell 4.t majoritetsförhskiftande llandeni medmandat kommunerper
1989.

Median Övre AntalMedel- Undre
kvartil kvartil kommunerMaj.förh. värde

9.685 563.500 5.224m+c+fp 7.292
10.000 18.070 1256.45012.829s+v

Vågmäst 5.017 8.930 18.060 10314.839
Hela
riket 5.160 8.370 15.000 284l2.467

situationvågmästarsituation därvågmästMed menas en
partimiljöpartiet, avgörkds eller annat

majoritetsförhållandena.
förtroendevalda och deras arvoden 1989;Källa Kommunalt

kommunförbundet.Svenska

framgår vänstermajoritetmed stabellen är kommunersom av
framgår vidvilketpartistödet,generösa medv en+ mer

påsamtliga första och denvärden denjämförelse mellan
oklaramedandra raden. Kommuner

majoritetsförhå1landenvågmästarsituationer intar en
borgerligtsocialistisktmellanposition styrda ochmellan

kommuner.styrda

i landstingenPartistödet3.1.3
från miljökatpartistödet har 9,3landstingskommunalaDet

totalbeloppetmilj är 129,5till kr 19911989.kr 1211970
fördelningen mellanutveckling ochmilj Stödetskr.

framgår tabell 5.partierna av
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fördelningpartistödetslandstingskommunalaDetTabell 5.
miljpartierna kr,politiska 1971 1991demellan 1-

penningvärde.löpande

TotaltÄr kdsfp mpvc sm

11,80,32,4 5,72,01971 1,4 - -
16,10,67,41,4 4,11974 2,4 - -

0,1 30,113,6 1,37,04,8 3,31977 -
48,20,321,5 2,95,1 8,99,41980
67,20,732,4 3,44,5 11,215,01983 -
86,40,84,510,7 40,118,6 11,81986 -

5,3 109,82,249,9 5,514,013,81989 19,2
2,5 6,3 129,56,516,6 59,016,222,41991

landstingsförbundet.Källa 19858;Ds C

landstingens istorlekrelationenvisas mellantabellI 6
påinvånare nivåernafråga beloppdeochantal somom

partistöd.iutbetalas

i milj för detkrTotalbeloppenTabell 6.
förhållande tillpartistödet ilandstingskommunala

olikainomvariationsbreddenlandstingens storlek samt
landsting.samtligaistorleksklasser 1991 23

HögstaLandstings- Medelvärde SummaLägsta
median beloppbeloppstorlek

Under
inv200.000

3,3 9,12,7 3,03n
200.001 -

inv300.000
6,9 66,22,7 4,414n

över
inv300.000

23,4 54,24,8 6,36n

129,5Totalt

LandstingsförbundetKälla
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stödAndra former3.2 av

i ochpartistödet kommunerredovisningarmedsamband avI
tillredovisar stödävenvanligt attlandsting är det man

ingåbrukarkontantstöd. Detänslagpartierna annat somav
påförtroendevalda hel-sådana beskrivningar är bli a
speciellavissasamtpolitiskadeltid, sekreterareeller
sistnämndaadministrativ service. denIallmänbidrag och

utskrift ochhjälp medingår möteslokaler,friabl a
tillgång kontorsutrustning. Dessutomtillkopiering och

politiskatillbidrag deredovisabrukar man
ungdomsorganisationerna.

tillinte hänsyn attiSådana allmänhetredovisningar tar
sinsemellanärbehandlasstödolika formerde somav

till derasNågra kategorier med hänsynbordeolikartade.
tillsamman medinteegentligen nämnassärskilda karaktär

direktsigriktarstödpartistöd andra formeroch somav
gällerDetverksamhet.partierna derastill och

tillbidragpå deltid samtellerhel-förtroendevalda
hellerungdomsorganisationer. Intepolitiska

ipartigruppsmöten denbidrag tillutbildningsbidrag och
är attförtroendevaldaenskildatillarvodendel avsersom

mening.egentligipartistödbetrakta som

främstaförtroendevaldasdeltidsengageradeochhel-De
förextrautgöra delsfunktion är att resursen

delspolitiska arbetet,iförtroendemannaorganisationen det
organisationen.professionelladengetemotbalansen

på desåledes behov hosbaseradFunktionen är
partiorganisationen denellerinte hosochförtroendevalda

är detbakgrundendenMotverksamheten.partipolitiskarent
inräkna derutinmässigt, sker,oftariktigt attinte som

delförtroendevaldadeltidsengagerade avsom enochhel-
partistödet.

politiskatillekonomiskt stödbörhellerInte
detfrämstpartistödetin iungdomsorganisationer räknas av

själva deraspartierna utanintedetskälet att avser
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intesidoorganisationer stödet främst är avsettsamt att
avsågUrsprungligen stödet denpolitisk verksamhet.för

personlighetsdanande delensamhällsfostrande och den av
ungdomsorganisationernas verksamhet.

i minnet vid läsningenreservationer bör haDessa avman
till deredovisningen. förföljande Kostnaderna arvodenden

på deltid, bidrag tillhel- ellerförtroendevalda
partigruppsmötenutbildningsverksamhet anslagenoch samt

ungsomsorganisationerna intepolitiska skalltill de
egentlig mening.partistöd iuppfattas som

på deltidhel- ochFörtroendevalda3.2.1

årtiondena vanligareblivit allthar detUnder de senaste
pålandsting förtroendevaldakommuner ochatt engagerar

hadedeltid. de kommuner 1989hel- eller 279Av som
kommunalråd.kommunalråd minst 156kommuner fyrahade 36

kommunalråd. Kommunerhade endast ettprocentkommuner 57
invånare samtliga med ettmindre hadeänmed 10.000 par

treheltidsengagerad förtroendevald. Deundantag endast en
kommunalråd.mellan ochhade 18största kommunerna 11

iframgår deltidsengageradeantalet hel- ochtabell 7Av
kommunerna 1989.
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ideltidsengagerade kommunerna 1989ochHel-Tabell 7.

Övriga Totaltfp scm

573341 8Heltid 107 4374

28625Deltid 56 33 13438

85976 475 33163112Summa

kds, mpheltid representerade v, 12övriga 3Av
partier.övrigaoch 2

ochmpdeltid representerade v, 10 1övriga 14Av
partier.övriga

SvenskaförtroendevaldaKommunalt 1989.Källa
kommunförbundet.

på heltid i kommunernaförtroendevaldaantalettotalaDet
då tilluppgickÖkningen antaletmellan 1986,573.1989var

till socialdemokraterna.sig främsthänföroch531, 1989
tvåmellan de valen.Partiet medökade 77 personer

på deltidförtroendevaldasammanlagt 286fanns det1989
procent.heltid i 44kommunerminst 125procent40 av

två respektive 35ökning kommunermedDet var en
hälften, 286,Knappt 134deltidsengagerade sedan 1986. av

jämförelsesocialdemokrater. Endeltidsengageradede varav
partiernainom mindrefrämst devisar äratt detmed 1986

ökat.deltidsengagerade harantaletsom

på deltidochförtroendevalda hel-antaletTotalt sett har
ochmellan 1986cirka procent10ökat medi kommunerna 77

uppgick tilldå 859.antalderas1989,

på samtligaheltid iförtroendevaldadetfanns1989
obetydligtilluppgick 135,antallandsting. enDeras

deltidsengagerade 52.Antalet varmed 1986.jämförtökning
ideltidsengageradehel- ochantaletuppgickTotalt

till 187.landstingen
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åtPolitiska biträdeandrasekreterare och former3.2.2 av
de förtroendevalda

politiska iträdde sekreterarelagen 19835651983 om
landstingskommuner ioch görkommuner kraft. detLagen

möjligt särskilda tjänstemän, politiskaanställaatt
biträda politiskade förtroendevalda.sekreterare, att De
sägas komplementär formsekreterarna kan vara en av

partistöd.

Politiska enligt ovannämnda finnssekreterare anställda lag
i i i nio landstingdag kommuner 6 procent och 3917

tjänsterinrättats 1procent. kommunerna har det ochI 93
landstingen tjänster. Tjänsterna itotalt är de87, 180

ocksådeltidstjänsterheltidstjänster, ärflesta fall men
sålunda ivanliga. tjänsternade kommunerna mot93svarar

årsarbetande.73

påpolitiska anställdaAntalet med sekreterarekommuner
medansätt ökat med fyra sedan 198788, antaletdetta har

tvålandsting minskat period.med motsvarandehar under

år politiska sekreterareDs 198815 medrapporten FyraAv
framgår alternativet tillsvidareanställdamed andra,att

biståuppgiftpolitiskatjänstemän med attän sekreterare
vanliga irelativtförtroendevalda är kommunerna 11de

variantlandstingen äroch 43 procent.procent En annan
åtfunktionärer ipartianställda huvudsak arbetar desom

i sjufinns kommuner ochförtroendevalda. Detta arrangemang
landsting.tre

Utbildningsbidrag3.2.3

anslår utbildningsbidragmajoritet kommunernaEn av
vid iförtroendevalda deltagandeersättning till kommunalt

partierna.politiska betaldatill 1989vissa dekurser 148
sådant bidrag.milj ikr 1986totaltut 17.3kommuner

ändamålmiljlandstingen förkranslog 5.1 samma
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partiserviceAllmän3.2.4

partierna i formtillstödlandstingMånga ochkommuner ger
kopieringutskrift ochfria möteslokaler, avav

kommunenslandstingets AV-disponeringpartimaterial, av
kostnadsfrikontorsutrustning,övrigahjälpmedel och

kommunalalandstingskommunalaipartiinformation den
hushållen.tillinformationstidningen

procentenligt 19858 63tillhandahöll CDs av1983
fria möteslokaler.landstingenprocentoch 91kommunerna av

landstingenprocentoch 52kommunernaprocent av27 av
kopieringsservice. 46Iutskrifts- ochtillhandahöll

ficklandstingenprocentoch 87kommunernaprocent avav
AV-hjälpmedel ochdisponerapartierna annan

partimaterialpubliceringKostnadsfrikontorsutrustning. av
och 13i kommunernapartierna procenttillhandahölls 4 av

landstingen.procent av

ungdomsorganisationernapolitiskatillBidrag de3.2.5

landsting analog 1983ochtjugotal 15kommunerEtt
politiskatill deungdomsstöd,särskilda kmedel, s

uppgick dettaTotaltungdomsorganisationernas verksamhet.
imilj krochi 3.7milj kommunernakrtillstöd 3.8

sådantlämnadekommunerantalethadelandstingen. 1989 som
tilluppgickbeloppetanslagnatill och detbidrag ökat 36,

vid motsvarandelandstingenUppgiftermilj kr.7.7 om
tidpunkt saknas.
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INFÖRA GRUNDSTÖDEKONOMISKA KONSEKVENSERAV ATT4. ETT

på nivånationellUtfallet4.1

diskussionen partistödets utformning hardet kommunalaI om
nivån påolikadet framförts förslag eventuelltettom

uppfattning,vanliggrundstöd. framfördes redan 1969En som
riksdagsbehandlingen propositionenvid kommunaladetav om

partistödet, fjärdedelär grundstödet bör omfattaatt aven
tillbidraget partierna idet totala kontanta kommunen

landsting.eller ett

utgångspunkt från fördelningMed denna mellan grund- och
inom utgiftavolymstöd för oförändradmandatbundet ramen en

förtroendeuppdragsutredningen gjort vissa beräkningarhar
fördelningsmässiga införa attde konsekvenserna attav av

beräkningar, redovisats igrundstöd. harDessa som
på mandatställningenbetänkandet SOU 198847, baserades

års utgående partistödet.val och detefter 1985 1986

på 25-procentnivânvisarBeräkningarna grundstödatt ett
omfördelningar partiernamedföra betydandeskulle mellan

innebörd även skulleframför allt s cmed att men
partier, mindre,övriga skulleförlora främst demedan

påvinna grundstöd.

årspåberäkningar valsiffror ochbaserade 1988Nya
utredningens räkning tagits frampartistödet förhar1989

iredovisaslandstingsförbundet.kommunförbundet och Deav
följande tabellerna ochde 8 9.
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fördelningen partistöd iJämförelse mellanTabell 6. av
påbaserad enbart mandatbundet stöd ochkommunerna

grundstöd totalbeloppet mandatbundet25 procent +av
milj Grunddatastöd, kr. 1989.avser

Partistöd DifferenserParti Grundstöd1989 +
mandatbundet mandatbundet Absolut Procent

35.9 34.6 1.3 3.6m - -
24.9 26.2 1.3 5.2+ +C

fp 22.9 24.3 1.9 8.3+ +
86.3 72.4 -13.9 -16.1s
11.2 15.4 4.2 +38.0+v

kds 3.8 6.8 3.0 +79.0+
15.211.3 3.9 +34.5+mp

övr 3.7 4.7 1.0 +27.0+
200.0 200.1Summa - -

Källa Kommunförbundet

framgår två partierärtabell det skullesom 8av som
på partietförlora grundstöd och förstnämndas m. Det

på miljgör förlust kr 16.1 procent medan förlusten14en
Övrigauppgår till miljför partierkr. göram 1.3 skulle

vinst; mindre partiernaprocentuellt skulle vinnadeen
mest.

jämförelse partierna imellan utfallen och för1986 1989En
påliggervisar förförlusten kvaratt skommunerna en

årnivå, två tidigare.hög högreprocentenheter än tre
Förlusten till vinst.omvandlats Omvänt harför harc en
vinsten till mindreomvandlats förlust. För deför m en

frånminskatvinstenpartierna haskulle 68sammantagna
till procent.procent 401986
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partistöd ifördelningenmellanJämförelseTabell av9.
mandatstöd ochpå mandatstöd ochenbartlandstingen baserad

milj Grunddatakr.totalbeloppet,procentgrundstöd 25 av
1989.avser

DifferenserGrundstödPartistödParti 1989 +
Absolut Procentmandatbundetmandatbundet

2.10.418.819.2 --m
6.40.9 +14.9 +14.0c
6.50.914.7 ++13.8fp

-16.28.141.849.9 -s
+47.32.68.1 +5.5v
+36.40.83.0 +kds 2.2
+62.33.38.6 +5.3mp

109.8109.8Summa --

landstingsförbundetKommunförbundet,Källa

påförlust drygtframgår göraskulle stabell 9 ensom av
Övrigamåttlig förlust.göraskullemilj mkr, medan8 en

partiernamindrevinster, degörapartier skulle
procentuellt mest.

partierna iföroch 1989utfalletmellan 1986jämförelseEn
liggaför skullesförlustenvisar bl attlandstingen a

nivå, ettpå i falläven dettahög parkvar en
skulleVinsten för fphögre än 1986.procentenheter

partiernamindreFör deprocentenheter.femnärasjunka med
reducerasprocentuellt settvinstenskulle enoch vkds

partiet.förstnämndaför detfrämstdel,hel

beräkningarredovisade ävenFörtroendeuppdragsutredningen
på förprocentgrundstöd 25ettkonsekvenserna avav

beräkningarEnligt dessai kommunerna.perioden 1977-1986
fåttperiodenundersocialdemokraternaochskulle centern

nuvarandejämfört medpartistödet,mindre andel aven
mindreförgrundstödetreduceringförreglerMed avregler.
övrigalikablivit stor.inteminskningen hapartier skulle

partistödet med ettfått andelstörrepartier skulle aven
för dereduceratsdockskulleandelenökadegrundstöd. Den

reduceringsregler.funnitspartierna detminsta om
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låtit beräkningar konsekvensernautföraKommittén har avav
årspåpå baserat 1988procentochgrundstöd 15 255,

års ipartistöd utankommunerna,mandatställning och 1989
förgrundstödetreduceringförrespektive reglermed av

reduceringsregler härbilaga Medpartier 5.mindre avses
förmåste visst mandatantalerövratparti etthaatt ett

visar främst sBeräkningarnaerhålla attgrundstöd.att
vidsamtligai fall utomförloraskulleäven mmen

då göraskullevid mmandat,reduceringsregler tre en
vinna ipartierSamtliga övriga skullevinst.mindre

vinstenstörstaprocentuelltgrad.varierande Den
på grundstöd utanvid procentkds 25registreras

partiernastörstaför deFörslustenreduceringsregler.
grundstödets andelsänkningviddelsreducerasskulle aven

vid införandestödet, delstotaladet avav
mindreskulle desistnämnda falletreduceringsregler. detI

något.minskavinstför kdspartiernas undantagmed --

tagitinteberäkningarnaredovisade hardeI manovan
mandatbundnavid sidan detför stödtill beloppenhänsyn av

omfattarstöd, blpartistödet. Detta som a
partigruppsmöten ochtillbidragutbildningsbidrag,

miljtilli 34uppgick kommunernainformationsbidrag, 1989
milj i mandatbundetkrjämföras med 200vilket skallkr,

något väsentligtinte iövriga tordestöd. stödetDet
påverka iutfallet stort.avseende

kommunnivåpå4.2 Utfallet

på nationellutfallethittills har avsettRedovisningarna
införandepartiernaförnivå, effekternasamladedvs de av
studeraemellertid ävenskäl attfinnsgrundstöd. Detav

nivå. redovisaspå bilaga 6lokal Ikonsekvenserna
stödnivå ipå mandatfördelning ochbaseradeberäkningar en

fullmäktige.irepresenteradesju partierfiktiv medkommun
på olika sättvarieratsvillkoren har

tvåpå olikapå lagtsgrundstödet harProcentsatsen
nivåer, respektive procent;1025
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ettgjorts hurberäkningarnivåernaPå båda har av
förgrundstödfulltmindre ängrundstöd dvsreducerat

% slå;skullemandatfyramindre änmedpartier
i2x

partierförreduceringsreglereffekternaSlutligen har av
reduceringsreglerMedberäknats.mandatmindre än fyramed

antalvissterövrat ettintepartietthär att sommenas
stöd.blir helt utanmandat

grundstödettredovisas utfalleti bilagan avexempel 2I
ärframgår tabellentotalbeloppet. Som avpå procent25 av

detochstörstaför detdramatiskaomfördelningseffekterna
procent.respektive +121.5partiet -15.8minsta

på procentgrundstöd 10ettutfalletvisasexempel av3I
i storthärharOmfördelningseffekternatotalbeloppet.av

parti.enskiltvarjeförhalveratssett

alltså givnavissa mengrundstöd harettInförande av
attmeningeni dentröskeleffekterönskvärdaintekanske

fårfå ettnågra mandatellerettendastparti medett
proportionelladenmedjämförelseiutfallgynnsamtmycket

attärdettabotemedel motradikaltfördelningen. Ett
undermandat,visst antalvid ettreduceringsreglerinföra

utgår.nivå grundstödingetvilken

hurberäkningarFörtroendeuppdragsutredningens av
tvåvidreduceringsreglerpåverkasskullefördelningen av

mildrassettgenerelltvisar attmandateller tre
grundstöd utanmedjämförtomfördelningseffekterna

reduceringsnivå mindredestoju högrereduceringsregler;
grundstödet.följdtilleffekt avomfördelande

redovisat är delsinteförtroendeuppdragsutredningenvad
fördelningenutanför avparti hamnarenskiltett somatt

medjämförtpå procent25förlustgörgrundstödet en
skaparsystemet nydels att enfördelning,proportionell

närmastliggerpartiernapåföljd att sommedtröskel
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på anmärkningsvärt effektersätt.ett Dessatröskeln gynnas
framgår i bilagan.exempel 6av

på mening hittillsireduceringsreglervariant denEn som
grundstödreduceratbetalar ettdiskuterats är att utman

mindre mandat. kanpartier än fyra Mantill har tsom ex
två fårparti mandatsig med eller 50ett etthär tänka att

fårparti fulltmed mandat procentoch tre 75procent av
frånutgår fjärde mandatet.grundstöd, som

sådan visas itillämpningen regel exempelUtfallet av enav
respektiveför grundstödet ärdär procentsatsen 25och 5,4

iskillnadernajämnas delmetod utMed dennaprocent.10 en
ilika falletgrundstöd för alla, mestjämförelse med stort

lågt grundstöd exempel 5.med ett

frånutgångspunkt i bilagan kanräkneexemplenMed man
sammanfattningsvis konstatera

ipartiet förlorarnäst störstastörsta och detdetatt
i grundstödhögtfallet med utanalla exemplen, mest

lågtminst i grundstöd medreduceringsregler fallet medoch
reducering vidireduceringsregler; exemplet med fyra

går jämnt för näst störstaungefär ut detmandat det
partiet;

ivinnerpartierna fallet medmestde mellanstoraatt
minst i fallettröskeleffekten ochreduceringsregler pga

reduceringsregler;lågt grundstöd utanmed

högti medfalletpartierna vinner mestminstadeatt
vidförlorardereduceringsregler och attgrundstöd utan

innebärpartierreducering mindreförsådana förregler som
bliruppnår heltantal mandatvisstinte ettpartiatt som

stöd.utan



46

FÖRSLAGÖVERVÄGANDENocuKOMMITTENSs.

övervägandenAllmänna5.1

årenföregående de senastei underdet harutvecklatssom
i riksdagenanledningmedförekommit bldebatt avaen -

utformning.partistödetsmotioner det kommunalaväckta om-
till utgebegränsad attnuvarande kompetens,Kommunernas

ipartisvarje antal mandatrelation tillipartistödett
begränsad.alltförfullmäktige, hävdats Iär har det --

också åtskilliga stödbeslutatpraktiken kommunerhar om
särskilt stödisidan mandatbundna form tvid det exavav

fria lokaler ochinformations- mötesverksamhet samtochför
service, fördelas efterkostnadsfri stöd annansomannan

mandatinnehav.partiernasgrund än

partistödet betonades atttill nuvarandedetförarbetenaI
främja partiernasskullestödet främst

gångnaUtvecklingen deunder 20informationsverksamhet.
förtroendeuppdragsutredningen haråren emellertid,har som

framhållit, skall etttill stödetattlett somsessnarare
partiernasförbättrasamhälleligt stöd för attallmänt
iaktiv medverkanmöjligheter utvecklaatt en

därigenom stärkaochopinionsbildningen bland medborgarna
demokratin.kommunaladen

uppfattningentill attkommitsin denKommittén delförhar
partistöd börbeslutaattkommunala kompetensen nuden om

sådan ordning bättreskulleutformning.friare Enenges
på statsmakternahurallmännamed denöverensstämma synen

verksamheten.kommunaladenskall reglera

iutvecklasreglering, närmarefriareVidare skulle somen
ocksåi allmänhetmöjliggöra ochspecialmotiveringen, -

grundstödi ochettpartistödet uppdelastill attleda -
också innebäraskullestöd. Det enmandatbundetett

stödformer.renodling nuvarandeönskvärd av
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påallmänna hur den kommunalalinje med denI synen
innebärblbör regleras, attverksamheten en syn som a

kommittén inteanpassning,till lokal harutrymme ges
utformningenanledningfunnit närmare regleraatt av

påmening varjeenligt kommitténs ankommabörstödet. Det
förhållandenautifrånlandsting de lokalaattochkommun

storleksrelationenförutsättningarna bestämma toch ex
stöd.grundstöd mandatbundetoch ettmellan ett

föreslår vilarkommitténkompetensregeldenattGenom som
på likställighetsprincip gäller för all kommunalden som

ändå partifinnas visstgarantier för attverksamhet bör
Kommitténmissgynnas.otillbörligtinte ellergynnas

föreslår likställighetsprincipenanknytning tilldennaatt
itill kompetensregeln.uttryck denkommer nya

på vissa reglerpunkter lagtextenettBara ompar ger
vilkenutformning. tiden stödetgäller förstödets Det

utgå medsamordningen kompetensregelndenskall och nyaav
föreskrivet politiskaär sekreterare.vad omsom

statligadirektivenlighet gäller förmed deI som
ekonomiskakommitténutredningar övervägt dehar

därvidKommittén harförslagen.konsekvenserna av
någrainte behöver medföraförslagenattkonstaterat

landsting. Förändringarkostnadsökningar för kommuner och
inom oförändradegenomföraspartistödets former kanav

kostnadsramar.

i sitt 199024Kommunallagskommittén betänkande SOUhar
redovisat för bl denvad betyderkommunallag EGNy a

inte funnitKommitténi harsjälvstyrelsen stort.kommunala
landstingens skullebefogenheterochkommunernasatt

speciellapåverkas gällerNär det deregler.EGsav
innebäraeventuellt kommer attdärhänseenden, EG

till justingenfinnsförändringar, referens
partistödssystemet.



48

föreslår kommittén följandeallmännadenna bakgrundMot
lagtext.

Lagtext5.2

får ilandsting tidoch under denKommuner avsessom
till partierstödbeslutet stöd ärge som

i fullmäktige tillförrepresenterade deras kommunen
fårrespektive landstinget Stödanknutna verksamhet.

utgå året partietäven fördock efter det att
iupphört fullmäktige.att representeratvara

tillfullmäktige.stödet beslutas Det skall syftaav
möjliggöravarje partiför verksamhetatt avsessom

fåri inte otillbörligtförsta stycket och gynna
någotmissgynna parti.eller

politiskapartistöd anställandeOm genom av
Utgårsärskildafinns bestämmelser.sekreterare

bestämmandesådant vidstöd skall det beaktas av
stöd.annat

specialmotivering5.3

föreslås iersätta kapaktuella lagtexten 29 §Den nu
alltså landstingsreglerar kommuns ochkommunallagen. Den

partistöd.beträffande kommunaltbefogenhet

enligt rättlandsting kap kommunallagenoch har 4Kommun
ersättningar tillvissa andraarvoden ochutgeatt

får utgå vidersättningar ävenförtroendevalda. Arvoden och
utbildning ii partiernasdeltagandeförtroendevaldas

frågor partigruppsmöten förberedelsersamtkommunala som
Ersättningari fullmäktige nämnder.sammanträden ochför

åtisin uppdraggrund derastill förtroendevalda harde
partistöd.intelandstinget utgörochellerkommunen



principiellaförsta stycke uttrycker denLagtextens
regleringen stödkompetensen. Med begreppet markeras attav

fårinte partiernas föratt avlasta egetsyftet vara ansvar
framgårsin vidarefinansieringen verksamhet. Det attav
utgår tillär stödetgrunden för kompetensen att verksamhet

till kommunenlandstinget. följerDäravär anknuten attsom
till partierstöd är begränsadrätten utge deatt som genom

i fullmäktige aktivrepresentation utövar irollen
landstingets självstyrelse.respektivekommunens

på parti bedriva tillskallatt ett kommunenKravet en
landstinget anknuten verksamhet böreller anses vara

påupptagitförst valsedlaruppfyllt valbarom namn person
Några gåendefullmäktige.tagit i längreplats kravsom

inte ställas.kunnatorde

politiskt parti enligt praxis varjeMed vedertagenmenas
sammanslutningpolitisk väljareeller grupp av som

i särskild partibeteckning.uppträder val under För att ett
måsteparti bidrag emellertidskall uppbärakunna det vara

måstepartietjuridisk dvs kunna förvärvaen person,
sigrättigheter ikläda skyldigheter. enligtäroch Det fast

rättspraxis politiska sammamslutningenfallet den ellerom
antagitväljargruppen stadgar och valt styrelse.

alltså inte parti intepartistöd ärkanBeslut avse somom
två partier vidjuridisk eller flera samverkarOmperson.

partibeteckning utan attanvändaett attval gemensamgenom
juridisk torde därförför denna samverkan,skapa personen

fåpartistöd samverkandedekommunaltbeslut avseom
sig.partierna förvar

på såparti sättutbrytning attsker ettfalldeI ur
mandatperiodfullmäktige lämnari löpandeunderledamöter

övergår till ellerannatparti representerar ochdedet
några avgörandenregeringsrätten iparti Rnybildat har

partistödet ävenfastslagit210 att1978197690,
utgå vilketparti förtill defortsättningsvis skall det

andraEnligt praxis saknar det medgällandeblivit valda.
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partistödetfördelningen ledamotförbetydelseord omav en
mandatperioden.partiparti undersitt eller byterlämnar

således politisktdefinitionenenligt förPartistödet skall
erhållitiutgå deltagitparti valet ochtillparti det som

fullmäktige.imandat

vidare 210 att ettRegeringsrätten uttalat R 1978har
ombildatsmandatperioden helt ellerochparti, undersom

parti, kunnaskulledelvis med annatettersatts anses
deltagit irepresentationsvillkoret det detuppfylla om

erhållit idärvid flera platserellervalet ochsenaste en
fullmäktige.

Någon i hänseendenanämndaförändring rättsläget de nuav
lagstiftning.avsikteninte med dennaär

således politiskapartiStödberättigat är den
väljargrupp förutom uppfyllasammanslutning atteller som

på politiskt parti enligt den vedertagnakraven
sådant erhållitpå tagitmandat ochdefinitionen ävenett

fullmäktige.iplats

på fullmäktigeirepresentation harFrån principen kravom
fårpartistödbeslutundantaget attdetmedgetts om

år utgårövergångsvisså ettstöd underattkonstrueras
fullmäktige upphört.representation iparti,till vars

föreskrivs kraveti gällande lag harlikhet vadmedI som
tidanknutits till beslutetpå representation den omsom

stöd avser.

föreslå någon regleringinteKommittén valt atthar av
alltså utgå i olikaStödpartistödet. kanförformerna

varandra.kompletterarformer som

följeri lagtexteninledningsmeningen stycketandra avAv
regleraskallprincip uttömmandeifullmäktigeatt

omfattning former.ochpartistödets



i tillfortsatta texten andra stycket ansluter denDen
likställighetsprincip enligt kap kommunallagen2 2 Ssom

Enligtför kommunal principengäller all verksamhet. den
i landstingskall kommun och alla medlemmar lika,behandlas

någotinte finns sakliga skäl fördet annat.om
Formuleringen andra förtydligastycketav avses

tillämpninglikställighetsprincipens beträffande kommunalt
påpartistöd inkräkta frihetutan att den bestämmaatt

tilllegatverksamhetens former grund försom
utformning.kommunallagens

partistödets fördelninglagreglerade hittills varitDet har
till i fullmäktige.helt knutet antalet mandat Den

förhållandetfördelningen tillansluter väl judet att
uppnått,representation partistörre ett störredesto

partietkan sin tillkostnader ha förantas kommunen eller
landstinget proportionellanknutna verksamhet. En

ocksåfördelning påiär förankrad den gängse synen
partiernas i demokratiskaroll det systemet.

slåsutformninglagtextens emellertidI fast stödetattnya
till varje i fullmäktigeskall syfta att för representerat

parti möjliggöra tillverksamhet knuten kommunen eller
landstinget. i intesyfte allmänhetDetta kan anses
uppfyllt stöd fördelasenbart mandat.genom som per

vid sidan partistödetdet lagreglerade växthar framom
andra stödformer. delvis varitkan ha föranlettDetta av

praktiska bidragandeskäl.rent orsak har dockEn
otvivelakigt varit striktastödetsdet lagreglerade
anknytning till mandatfördelningen. kompletterandeDe

praktikendärför i tillstödformerna har ofta syftat det
blir nämligenlagfäst, mindreävenatt garanterasom nu

möjlighet till informativpartier opinionsbildandeoch
verksamhet.

utformning förutsättningarskapas förMed lagtextens nya
utgåpartistödet tillrenodla dels mandatbundetattatt som

naturliga principengrundstöd. förstöd, dels Densom
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idå fördelning delika mellanärgrundstödbestämmande av
partierna. konsekventheltrepresenterade Enfullmäktige

framstår inte ettsådan princip docktillämpning somav en
fårpartiernaminstarättvisekrav. allrasjälvklart De

grundstöd än demindre behovnämligen ha ett avanses
nivå parti ettmedförtill lägresättsstödetstörsta. Om

ringafullmäktigeförsamlingens storlekförhållande tilli
i siginte uppfattasdärförbör detta somantal mandat,

sådant parti. börDäremotmissgynnandeotillbörligt av
intepartinågot fullmäktige företrättiuteslutande av

självfalletifråga grundstöd ochgällernär detkommakunna
stöd.mandatbundetgällerinte när detheller

tillpartistöd kommervilka formerOavsett somav
totalalandsting skall deteller ettanvändning i kommunen

bedömningentill förligga grundfördelningpartistödets om
Härvid skalluppfylls.styckei andralagtextenskraven

också fria ochlokalertill värdet annanhänsyn tas av
landstinget lämnar.ellerkostnadsfri service kommunensom

nödvändigt typdennaemellertid inte att avtordeDet vara
åsättspå ettsättinterndebitering annatellerstöd genom

pris.exakt

specialregleradeerinrar dentredje styckeLagtextens om
politiskatjänsterinrättandepartistöd somform avsomav

isynsättet kravenattmedkonsekvensutgör. Isekreterare
detbeträffandeuppfyllasskallstyckeandralagtextens

uttryckligenifördelning lagtextenharpartistödetstotala
skallpolitiska sekreterareistöd formattangetts av

partiinnebär attstöd. Detannat somvid beslutbeaktas om
måste accepterapolitiska sekreterarefår i formstöd av

ettgäller attbidrag. Omväntreducering kontantav
avlösaskanpolitisk sekreterarestödexisterande genom

bidrag.kontantökatgenom
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RESERVATIONER

Reservation NorbergLarsav

Allmänna synpunkter1.
Kommitténs allmänna kapitelöverväganden under har5.1
allvarliga brister. redovisar ej vilka premisserklartMan

vägledandekommittén skall för kommunernasansersom vara
partistöd.beslut om

framgårkritikengrundläggande lagstiftningdagensDen av
föreslås fåindirekt frihetendast att kommunerna attgenom

sitt tillstöd politiska partierna iuppdela de ett
partistödgrundstöd proportionelltoch ett antaletmot

partiet erövra i fullmäktige.mandat lyckats Bakgrunden
varje parti finnstycks att att det förvara man anser

viss likagrundläggandebehov är förverksamhetav en som
partier.alla

utgångspunkteni varje rimligabordeDetta fall denvara
definitionen Kommitténför grundstöd.begreppetav ger

sådan påemellertid ingen definition. Detta tyder en
intellektuellbetydande slapphet.

kommittén sina formuleringarTvärtom antyder attgenom
liksom tidigaregrundstödet det mandatstödet skall kunna

respektiveantalet mandat partiergöras beroende somav
erövrat.

min mening grundstödEnligt bör begreppet rent
lika fördefinitionsmässigt mandatoberoende stöd,ettvara

frånutgår rimligen ärparti, verksamhetervarje de somsom
såsompartivarje utsändandetidentiskatämligen för av

annonsering,viss förberedelservalprogram och valsedlar,
interpellationer.motioner ochför

tidigare är att detmotiv mot grundstödanförtsEtt som
småpartier därigenompartistödet till ochtotalaökar det
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småpartier försvårarisken för skulleökar uppkomstensom
stabila majoriteter. motiv tillAtt med detta nekaav

införandet emellertid säregengrundstöd antyderav en syn
på Kommittén diskuterardemokratiskaden dockprocessen.

åmöjligen ej varit motivvarföraspekt den fördenna
skrivningarkommitténs qrundstöd.mandatberoendeom

skrivningar i kapitel kommitténsina öppnar5.3 dockGenom
möjligheten till införa mandatberoende grundstödatt ett

mandatproportionelltkombinerat direkt stöd.med ett

Ändringsförslag2.
till jagdet anfördaMed hänsyn yrkar

på börjarsidan fördelningedet stycke Denatt 51 som-
sig... partiernas ioch slutar roll detansluter som

utgårutgår.demokratiska nästa styckesystemet. ordetI
emellertid.

på sidan helt konsekventstycket Enatt 52-
ifråga. utgå.til1ämpning...inte kunna skallkomma

definitionföljandeborde begreppet grundstödställetI av
i kapitel ekonomisktinförts Grundstödet är ettha 5.1

parti itill politiskt sätestöd medannateller
lika varjefullmäktige storlekvärde är förtotalavars

sådanadelvisparti täckaoch helt ellerattavsersom
nödvändiga varjeför politisktbetraktaskostnader som som

sådanaparti i fullmäktige. kostnader ärsätemed
exempelvis tillutsändandet och valsedlarvalprogramav

hushåll annonsering,i visssamtliga kostnaderkommunen,
interpellationermotionervid utarbetandet och etc.av



55

Reservation PerssonMagnusav

såsomPrincipen partistödetutforma det kommunala delsatt
igrundstöd, dels mandatbundet stöd är stadfäst

betänkandet.

framgårPartistödet betänkandet Allmännaska, 5.1som av
samhälleligtöverväganden, allmänt förett stöd attses som

möjligheter aktivpartiernasförbättra att utveckla en
i opinionsbildningen bland medborgarna ochmedverkan

demokratin.därigenom stärka den kommunala

V samtliga politiska partier, efter allmänna ärvalsom
i fullmäktige, likaharrepresenterade grundkostnader och
sitt i sittför deltagande förgrundbehov och ansvar

opinionsbildning samhällsinformation.och är denDetta
utgångspunktenbärande för partistödetatt del utformasav

lika stödberättigade partier.grundstöd, för allasom

möjliggöra reducering grundstödetAtt för enstakaav
bådepartier är därför förslag är inkonsekventett ochsom

frånoriktigt likställighetsprincipen.ett avsteg
möjligheterFullmäktiges undvikautforma stödet,att att

finnaoönskade konsekvenser och att fungerande stödformer
förutsättningar tillfyllestärlokala tankarefter utan om

grundstöd.reducerat

bådeavvisar idén reduceringdärför grundstödJag om av
skrivningar i betänkandet fördesamt argumenterarsom en

sådan möjlighet.
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Kommittédirektiv

Dir. 199146

Översyn kommunalt partistödreglerna omav

199146Dir.

regeringssammanträde 1991-06-13Beslut vid

statsrådet Johansson, anför.Chefen för civildcpartementet.

Mitt förslag

tillkallas med uppgift reglernaJag föreslår kommitté överatt omatt seen
kommunalt partistöd.

Bakgrund

stödja politiskoch landstingen rättSedan år har kommunerna1969 att
får sålunda eko-lämnakommunalt partistöd. Deverksamhet att utgegenom

bi-tid beslutetunder denpartierpolitiskanomiskt bidrag till omsom som
så.fördelasfullmäktige. Bidraget skallrepresenterade i attdrag äravser

fullmäk-ipartiet harför varje platsfår beloppvarje parti lika stortett som
kommunalt parti-lagen 1969596funnits ihittillstige. Dessa regler har om

partistödslagen.denstöd. s.k.
särskiltpartistödet harkommunaladet ettdet utformningengällerNär av
redovi-förtroendeuppdragsutredningen,bedrivitsutredningsarbete somav

198847 Kommu-SOUbetänkandetibedömningarnaförunderlagsade ett
partierna.politiskatill destödnalt

frå-iöverläggningarförtill grundhar legatbetänkandedettaBland annat
överläggning-riksdagen.partierna ipolitiskaför deföreträdaremellangan

i partistödslagen.till ändringarförslagiresulterat nagradock intehararna
kommunal-i denarbetatspartistödslagenharbakgrunddennaMot nya

rskr. 360KU38.l99ll91ll7.antagit prop.nyligen harriksdagenlag som
1992.januaridenkraft lträder ioch som

riksdagenkommunallagen hardenmed behandlingensambandl nyaav
förutredning göraparlamentarisk attskall tillsättaregeringenbegärt att en
berednings-uttalanden hörriksdagensEnligtpartistütlslztgen.översyn aven
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inriktning på riksdagenskyndsamt medfråga bedrivasi denna attarbetet
redan under 1991.höstenfråganbeslut iskall fatta

Uppdraget

förändratnågra riktlinjer för hurinteRiksdagen har närmare ettgett
Förtroendeuppdragsutrcdningen harutformas.partistöd börkommunalt

olika stödformer ochbetänkandetförut angivna övervägtemellertid i det re-
alternativa lösningar.konsekvensernadovisat av

betänkandeförtroendeuppdragsutredningensbör delKommittén ta av
utformat.partistödet börkommunalatill hur detförslagoch lämna vara

kommunerna och lands-kommittén beaktaöverväganden börl sina att
också andra formeri mandat-partiernas verksamhet änstödjatingen kan

särskilda tjänste-landstingen anställafår ochSåledesstöd. kommunerna
biträdepolitiskt leda-med uppgift lämnapolitiska sekreteraremän att--

århar underDeti de kommunalasuppleanterochmöter senareorganen.
stöder partiernaslandstingenkommunerna ochockså vanligareblivit allt att

någon månlokalbidrag iutbildningsbidrag ochverksamhet samtt.ex.genom
partierna.tilloch informationsanslagadministrativa bidrag

bedrivandeArbetets

september 1991.utgångenredovisas föreskallUppdraget av
direktiv tilli regeringens samtligabeakta vadKommittén har sägsatt som

utredningsförslagens inriktningangåendesärskilda utredarekommittéer och
utredningsverksamhetenEG-aspekter iDir. och beaktande19845 avom

198843.Dir.

Hemställan

regeringenjag he-vad jag har anfört hemställerhänvisning tillMed attnu
kommitté med högstcivildepartementet tillkallachefen förmyndigar att en

l976kommittéförordningen l 19omfattasledamöter skalltio avsom --
partistöd.kommunaltreglernauppgiftmed översyngöraatt omen av

tvrdförande.ledamöterna attatt utse varaen av
och biträdesekreteraresakkunniga.besluta annatexperter.att om

kommittén.
skallkostnaderna belastabeslutarregeringenjagVidare hemställer attatt

Utredningarhuvudtitelns anslagtrettonde m.m.



59

Beslut

Regeringen föredragandensansluter tillsig överväganden och bifaller
hemställan.hans

Civildepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTHAL
Stodthoin 1991



Bilaga 2
betänkandetGVshuåupAgurnlm

Bakgrund

bedömaochredovisadirektivenenligtUtredningen ska
kommunaladetkonstruerasättolikakonsekvenserna attav

börfrn,utredningen tarmaterial,partistödet. Det sm
partier-mellanöverläggningargrund förkunna ligga till

partistödsfrågan.riksdagenina om

parti-kommunaladetsåväl statligadetöversyn somEn av
sedanpartistödsutxedning,Ars som1971gjordesstödet av
1972.riksdagentillpropositionlåg till grund för en

stödet.statligadetförändringarföreslog vissa avDen
statligadetgrundstöd iinfördesBland ettannat

fåttejpartierföravtrappningsregler smstödet, samt
utjäm-vissinnebarÄven enregler,representation. som

partistödet.statligadetiinfördesi tiden,ning

några för-intepartistödsutredningenföreslogDäremot
Hotionsförslag ompartistödet.kommunaladetändringar av

harpartistödetkommunaladetförreglernaiändringar
riksdagen.fråga iåterkommandeårligtvaritdärefter en

detdelviss avallt attframförkräver enMotionerna
likagrundbidrag,utgå ettskapartistödetkommunala som

alla partier.för

partistödstkommunaladetutvärderingochOmfattning av

ökatdelkommunernasförharpartistödetkommunalaDet
stö-1986.kr.161,6 milj.till1971från milj. kr.28,4

socialistisktkommunstorlek.medökarmandatdet per
kom-detgällerdetnärgenerösaärkommunerstyrda mer

har-ökatafrån, 9,34stödLandstingenspartistödet.munala
Totslseloppens1906.kr.milj.86,4till1971kr.milj.
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invå-medsambandstarktharstöd ettlandstingensför
narantalet.

utbildningsbi-såsomstödformer,andrainävenRäknar man
landsting.ochkommunernasuppgicklokalbidrag etc.drag,

210till1906partiernapolitiskadetillstöd caens
41blir dettaröstberättigadutslagetkr. camilj. per

kr.

visarpartistödet attkommunaladetUtvärderingarna av
mellanvals-partiernasbetydelse förhafthar stordet en

förutsätt-nödvändigvaritPartistödet haraktivitet. en
ellerutvecklaspartierna ska motinteför merning att

partistödetkommunalarenodlade valapparater. Detmindre
administrativademedfört stark ökning resurs-har aven

nivå.på lokalför partiernaerna

stödformerandra

bidragsformerår andrautvecklatsunderharDet senare
stödformerpartistöden. Dessavid sidanpartiernatill av

ochkomunernasrespektive 71986 10 8utgjorde av
partierna.tillbidragtotala ekonomiskalandstingens

lokalbidragochutbildningsbidragfrämströr sigDet om
informations-ochmin bidragnågon administrativaisamt

17,1kommunernaanslogTotalttill partierna.anslag
ända-till dessakr.milj.5,1och landstingenkr.milj.

mål 1986.under

tillstödlandstingensochkommunernasdelviktigEn av
får ipartigruppernaockså de somär resurserpartierna

på hel-förtroendevaldapolitiska sekreterare,form sv
skrivhjaipdeltid, m.m.och samt
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partistödetkommunalautformningar detAlternativa av

nandatbundet ochkommunala årpartistödetnuvarandeDet
utgår tillutgår Stödetbelopp mandat.visstmed ett per

fullmäktigelandstinget.är iparti representeratsom

Förslagfördelas.föreligger stödet skaOenighet hurom
anslagkommunenslandstingetshar väckta 25 8att avom

ska för-utgå grundstödtill börpartistöd ett somsom
återstoden fördelasska ut-delas mellanlika partierna.

ifrån antalet mandat.

litenmycketockså medpartiväcktsFörslag har attom
grund-till heltska berättigatrepresentation inte vara

påfått representationÄven inte harbidrag. parti, som
börutgör,valkretsindelningspärrgrund den som enav

få partistöd.förelag delenligt ett av

år för-underför grundstöd harHotiveringarna ett senare
partiernafrån förinformationskostnadernaskjutits att
lokaler.förkostnaderbetona likatilllika,är att mer

förslag väcktsharskrivservicepersonal, Dessutomm.n.
kommunala parti-detutjämningsregler införs iattom

skulleval,går itillbakakraftigt ettPartistödet. som
förlusten.hårt ekonomisktdrabbas likadärmed inte av

förslagöverväganden ochutredningens

synpunkterPrincipiella

partistödetkommunaladetvår bör sesbedömningEnligt
de poll-stärkaförstöd attsamhxlleligtallmäntettsom

däri-ochopinionsbildningeniställningpartiernastiska
kan intedemokratin. Detkommunaladenstärkaattgenom

partierna.tillinformationsbidragenbart ettsee som
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Konsekvenser grundstödav

Ett grundstöd i det kommunala partistödet skulle kunna
uppsplittringgynna en partierna i olika småpartier,av

och stimulera framväxten lokala partier.av Detta skulle
i sin kunnatur innebära problem för arbetet i de parla-
nentariska församlingarna.

Beräkningar visar denatt ekonouiska effekten vid en
övergång från dagens helt igenom nandatbundna koununala
partistöd till stöd,ett där 25 anslagetav ges sn
grundstöd, skulle bli onfördelningen frånpartistödetav
de större till de mindre partierna.

förhållandeI till det nuvarande stödet skulle grund-ett
stöd ned påspärrar l respektive 2 mandat fortfarande
missgynna de större partierna, främst socialdemokraterna,

i mindremen grad än det någoninte finnsom spärr alls.

Konstruktionen det kommunalaav partistödet har sannolikt
bidragit till det iatt Sverige förhållandevisfinns få
lokala partier och att antalet sedan början 10-taletav
har varit ganska Vårkonstant. hypotes är skulledetatt
ha funnits fler lokala partier viss del parti-om en av
stödet hade utgått i form grundstöd.ettav

spärrar snåpartiernot

detNär gäller problematiken snåpartierned lokala är det
många nasteaspekter vägas väsentligson En för-samman.

förutsättning den kommunala demokratin är de kon-att
nunala har möjlighet i rimligorganen utsträckningatt
följa konsekventa handlingslinjer.

långtgåendeEn partisplittring skulla kunna reducera des-
nöjligheter. vlgnästarlägen,s.k.Isa där finnsdet inte



småpartiernågon flera kom-kan ellerklar majoritet, ett
få inflytande över deoproportionerligt stortatt ettma

Även finnas skälkan över-detkommunala besluten. attom
kommunfull-vid val tillinförande spärreglerväga ett av

såda-pakallatär meddet f.n. intevimäktige, attanser
regler.na

hörvi dettaNär det gäller bidragssystenet attanser
så framväxtstimulerarkonstrueras det inteatt aven

vlramåpartier. få enligtpartistöd skaförvillkoret att
imening hittills partiet är representeratattsom vara

fullmäktigelandstinget. därför skäl tillsaknas attDet
och ii landstingenavtrappningsreqlerinföra särskilda

modellenligt denkommuner valkretsindelningmed som
finns vid riksdagsvalet.

statliga kanslistödetDet

kommunala parti-i detgrundstödmotioner hurI ettom
till kon-oftakonstrueras hänvisasstödet skulle kunna

Vipartistödet.struktionen det statliga attanserav
skiljer inteMotionärernadenna parallell är missvisande.

kanslistödmellan statliga stödet utgörden del i det som
del partistöd.och den utgörsom

tvåfrån skildabörjanPartistödet och kanslistödet var
partiatödetoch inteföreteelser. är kanslistödetDet som

utgårbestår likamedgrundstödtill viss del ett somav
representerade ipartier ärbelopp till samtliga som

proportionelltpartistödet är däremotriksdagen. själva
dvs. mandatbundet.

kommittidendock medkanslistödet harPartistödet och
någonförekommerdet intehelhet, eftersomatt ses som en

bidragitkan haanvänds.medlen Dettakontroll hurav
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detgrundstöd ifinns ettdetuppfattningen atttill
partistödet.statliga

måste emel-diskussionenfortsattadenförUtgångspunkten
parti-detochkanslistödet, nyasenarelertid attvara

ipartigruppernaförtillkommit atthar gegruppsstödet,
riksdagsledamöternasförbättraför attriksdagen resurser

arbetsförhållanden.

partigruppsstödkommunaltFörslag om

partierna,tillserviceolika formerdeVi att avanser
visochpå sättdagilandstingoch ger,kommunersom

partigruppsstö-ochkanslistödetstatligadetmotsvarar
formerolikamedpraxis,föreslår dendärför attVidet.

många kommuneriförekommeri dagpartigruppsstöd somav
kmmunallagen.iinskrivasbörlandsting,och

fortsattatill det ar-anslutningföreslår det iVi att
be-detövervägasbör omkommunallagenmed denbetet nya

partigruppsstöd,kommunalt somregelgenerellhövs omen
sekreteraresåväl politiska an-somregleringentäcker av

kom-detsidanvidpartiernatill avstödförformerdra
motsvarig-sådan regel ensomsespartistödet. Enmunala

bi-kanslistödet samtstatligadetreglernatillhet om
partigrupperna.tilldraget

ärpartier, re-samtliga somockså övervägasbör omDet
haså skafallifullmäktigelandstinget,ipresenterade

dessutombörpartigruppsstöd. Detsådanttillrätt ett
konst-börpartigruppsstödkommunaltettövervägas om

stödet.statligadetpå sätt somsammarueras

gällerdetnärfördelningsprincipinteförordarVi en
kom-detgällerden sommotsvararpartigruppsstöd; som

utifrånfördelasskastödetdvs. attpartistödet,munala



sådan regel skulle kunnade olika partiernas styrka. En
försvåra fördel-de ofta komplicerade förhandlingar om

val.olika följer efterningen ofta ettposter somav

Förslag utjömningsreglerom

föreslår kommunala partistödetreglerna detVi att om
mandatbundethelt igenomskaäven fortsättningsvis vara

föreslårutgå Vimandat.visst beloppoch med ett per
förlorarför partierdock utjämningareglervissa man-som

dat 1 val.ett

10-talet,börjanär i dag, jämfört medPartierna merav
ekonomi. Visinpartistödet fördet kommunalaberoende av

ekono-finnsdetdärför det Ir rimligt ettattattanser
de parti-förkommunala partistödetskyddsnät i detmiskt

går val.tillbakakraftigt i etter som

föreslår mandat i detförloratparti, senasteVi att som
fårpartistödetdet kommunalavalet, vid beräkning av

vid nör-hadeantal mandat partiettillgodoräkna sig det
åretföregående valet.efter Be-val under förstamast

utgå fullmäkti-vadmedenlighetmandat ska iloppet per
året.kommandegelandstinget för detbeslutar
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Bakgrund

Utredningen ska enligt direktiven redovisa och bedöma
konsekvenserna olika sätt konstrueraav att det kommunala
partistödet. Det material, utredningen fram, börtarsom
kunna ligga till grund för överläggningar mellan partier-

i riksdagen partistödsfrägan.na om

översyn såvälEn det statliga detav kommunala parti-som
stödet gjordes års1971 partistödsutredning,av sedansom
lag till grund för proposition till riksdagen 1972.en

föreslogDen vissa förändringar det statliga stödet.av
Bland infördesannat grundstödett i det statliga kansli-
stödet, samt avtrappningsregler för tättpartier sjsom

Ävenrepresentation. regler, innehar viss utjäm-som en
ning i tiden, infördes i det statliga partistödot.

Däremot föreslog partistödsutredningen nägrainte för-
ändringar det kommunala partistödet. Iotionsförslagav m
ändringar i reglerna för det kmmunala partistödet har
därefter ärligt återkommandevarit fråga i riksdagen.en
Hotionerna kräver framför allt viss del detatt en av
kommunala utgåpartistödet ska grundbidrag, likaettsom
för alla partier.

Omfattning och utvärdering det kommunala partistödetav

kommunala partistödet har förDet kommunernas del ökat
från 28,4 milj. kr. 1971 till 1986. stö-161,6 milj. kr.
det mandat ökar med kommunstorlek. Socialistisktper
styrda kommuner är generösa km-när dat gäller detmer

frånmunala partistödet. 9,3Landstingens stöd har ökat
milj. kr. 1971 till 86,4 milj. kr. Totalbeloppen1986.
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invå-medsambandstarktettharstödlandstingensför
narantalet.

utbildningsbi-såsomstödformer,andrainävenRäknar man landsting-ochkommunernasuppgicketc.lokalbidragdrag, 210till1906 capartiernapolitiskadetillstödens lldettablir caröstberättigadutslaget perkr.milj.
kr.

attvisarpartistödetkommunaladetUtvärderingarna av mellanvals-partiernasförbetydelsehaft storhardet en förutsatt-nödvändigvarithar enPartistödetaktivitet.
ellermotutvecklas merskapartiernainteför attning partistödotkonunalaDetvalapparater.renodlademindre

administrativa resurs-deökningstark avmedförthar en
nivå.på lokalpartiernaförerna

atödformerAndra

bidragsformerandrautvecklatsårunder senareharDet stödformerDessapartistöden.sidanvid avpartiernatill
ochkommunernas87respektive av10 t1986utgjorde

partierna.tillbidragekonomiskatotalalandstingens

lokalbidragochutbildningsbidragfrämstsig omrörDet informations-ochbidragadministrativamånnågonisamt 17,1kommunernaanalogTotaltpartierna.tillanslag
ända-dessatillkr.milj.5,1landstingenochkr.milj.

1986.mål under

tillstödlandstingensochkomunernasdelviktig avEn får ipartigruppernaockså somde resurserärpartierna på hel-förtroendevaldasekreterare,politiskaform av
skrivhjälp m.m.deltid, samtoch
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Alternativa utformningar det kommunala partistödetav

Det nuvarande kommunala partistödet är mandatbundet och
utgår med visstett belopp utgårmandat. stödet tillper
parti är isom fullmäktigelandstinget.representerat

Oenighet föreligger hur stödet ska fördelas.om Förslag
har väckts 25att kommunenslandstingetsom av anslag
till partistöd utgåbör ett grundstöd ska för-som som
delas lika Återstodenmellan partierna. ska fördelas ut-
ifrån antalet mandat.

Förslag ocksåhar väckts partiatt med mycket litenom
representation inte ska berättigat till helt grund-vara

Ävenbidrag. parti, fåttinte har pårepresentationsm
grund den spärr valkretsindelningav som utgör,en bör
enligt fåförslagett del partistöd.av

Hotiveringarna för grundstödett har årunder för-senare
frånskjutits informationskostnadernaatt för partierna

är lika, till betonaatt lika kostnader för lokaler,mer
personal, skrivservice Dessutom har förslag väcktsm.m.

utjämningsreglerattom införs i det kmmunala parti-
gårstödet. Parti kraftigt tillbakasom i val, skulleett

därmed inte drabbas hårtlika ekonomiskt förlusten.av

Utredningens överväganden och förslag

Principiella synpunkter

varEnligt bedömning bör det kommunala partistödet ses
allmänt samhllleligtett stöd för stärka de poli-som att

tiska partiernas ställning i opinionsbildningen och däri-
stärka den kommunalaatt dmokratin. kan integenom Det

enbart informationsbidragett till partierna.ses som
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Konsekvenser grundstödav

qrundstödEtt i kommunaladet partistödet skulle kunna
uppsplittring småpartier,partiernagynna i olikaen av

och partier.stimulera framväxt lokala skulleen Dettaav
i sin kunna innebäratur problem för arbetet i de parla-
mentariska församlingarna.

Beräkningar visar den ekonomiskaatt effekten vid en
övergång från dagens helt igenom mandatbundna kommunala
partistöd anslagettill stöd,ett där 8 av ges som

bliqrundstöd, skulle omfördelning frånpartistödeten av
de större till de mindre partierna.

förhållandeI till det nuvarande skullestödet grund-ett
stöd påmed spärrar 1 respektive 2 mandat fortfarande
misagynna de större partierna, främst socialdemokraterna,

i mindre grad än någondetmen inte finns spärr alls.om

Konstruktionen det kommunala partistödet har sannoliktav
bidragit till förhållandevisdet i fåSverigeatt finns
lokala partier och antaletatt börjansedan 10-taletav
har varit ganska Vårkonstant. hypotes är det skulleatt

funnitsha fler lokala partier viss del parti-om en av
utgåttstödet hade i form grundstöd.ettav

småpartierspärrar mot

När det gäller småpsrtierproblematiken lokala detmed lr
väsentligmånga måsteaspekter vägas för-Ensom samman.

utsättning för den kommunala demokratin är da kom-att
munala har möjlighet rimlig utsträckningiattorganen
följa konsekventa handlingslinjer;

långtgåendeEn partisplittring des-skulle kunna reducera
möjligheter. vågmästarlägen, finnss.k. där det inteIsa
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någon klar majoritet, kan småpartiereller fleraett kom-
fåatt oproportionerligtettma inflytande överstort de

kommunala Ävenbesluten. det kan finnas skäl över-om att
väga införandeett spärregler vid val till kommunfull-av
mäktige, vi det f.n. påkallatatt såda-inte äranser ned

regler.na r

Når det gäller bidragssystenet vi detta börattanser
konstrueras så det inteatt stimulerar framväxten av
småpartier. villkoret fåför vårpartistödatt ska enligt
mening hittillssom partiet åratt ivara representerat
fullmäktigelandstinget. saknasDet därför skäl till att
införa särskilda avtrappningsregler i landstingen och i
kommuner med valkretsindelning enligt den modell som
finns vid riksdagsvalet.

Det statliga kanslistödet

motionerI hur grundstödett i det kommunalaom parti-
stödet skulle kunna konstrueras hänvisas ofta till kon-
struktionen det statliga partistödet.av Vi attanser
denna parallell är missvisande. uotionärerna skiljer inte
mellan den del i det statliga stödet utgör kanslistödsom
och den del utgör partistöd.som

Partistödet och kanslistödet från tvåbörjan skildavar
företeelser. år kanslistödetDet och inte partistödet som
till bestårviss del utgårgrundstödett med likaav som
belopp till samtliga partier år representerade isom
riksdagen. Själva partistödet är därmot proportionellt
dvs. nandatbundet.

Partistödet och kanslistödet har dock med tiden kommit
eftersomhelhet,att någondetses inte förekommersom en

kontroll hur medlen används. kan ha bidragitav Detta
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detgrundstöd ifinnsdet ettuppfattningen atttill
partistödet.statliga

måste emel-diskussionenUtgångspunkten fortsattaför den
parti-detochkanslistödet,lertid nyaatt senarevara

ipartigruppsrnaförtillkommithar attgruppsstödet, ge
riksdagsledamöternasförbättraförriksdagen attresurser

arbetsförhållanden.

partigruppsstödkommunaltFörslag om

till partierna,serviceformerde olikavi att avanser
på visochsättdagoch landsting ikommuner ger,som

partigruppsstö-ochkanslistödetdet statligamotsvarar
formerföreslår olikamedpraxis,denVi därfördet. att

många kommuneriförekommerpartigruppsstöd i dagsomav
komunallagen.ibör skrivas inoch landsting,

fortsattaföreslår till detanslutning ar-det iVi att
det be-övervägasbörkommunallagendenmedbetet omnya

partigruppsstöd,kommunaltregel somgenerellhövs omen
såväl politiska sekreterare an-regleringen somtäcker av

kom-detsidanvidtill partiernastödformer fördra av
motsvarig-sådan regelpartistödet.munala En som enses

bi-kanslistödet samtstatligareglerna dettillhet om
till partigrupperna.draget

ärpartier,också samtliga re-övervägas sombörDet om
haså skafallifullmäktigelandstinget,presenterade i

dessutombörsådant partigruppsstöd. Dettillrätt ett
konst-partigruppsstöd börkommunaltövervägas ettom

stödet.statligapå detsätt somsammarueras

gällerdetnärfördelningsprincipinteförordarVi en
kom-gäller detdenpartigruppsstöd; motsvarar somsom

utifrånfördelasstödet skapartistödet, dvs.munala att
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sådan skulleregel kunnastyrkapartiernas Ende olika
fördel-förhandlingarförsvåra koupliceradede ofta on

val.efterföljer ettoftaolika posterningen sonav

utjänningsreglerFörslag om

partistödetkommunalaföreslår detreglernaVi att on
nandatbundetigenomheltfortsättningsvis skaäven vara

föreslårVinandat.utgå beloppvisstoch med ett per
förlorarpartierförutjånningsregler nan-dock vissa som

val.dat i ett

10-talet,börjanjämfört ned nerör i dag,Partierna av
viekonomi.sinförpartistödetkousunaladetberoende av

ekono-finnsdet ettrimligtIrdet attdärför attanser
parti-deförpartistödetkouunaladetskyddsnät iniskt

val.går tillbaka ikraftigt etter son

i detnandat senasteföreslår förloratparti,Vi att son
fårpartistödetkommunaladetberäkningvalet, vid av

vid når-hadepartietantal mandatdettillgodoräkna sig
året valet. Be-efterföregående förstaundervalnast

fullnåkti-vadutgå nedenlighetimandat skaloppet per
året.koandedetförbeslutargelandstinget
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PARIlSTÖDOFFENTLIGTl OCH POLITISK STABILITET

årDe svenska väljarna har under blivit allt självständigare i förhållandetsenare

till sina politiska partier. tid förbi förstagångsväljamaDen och soffliggarnaär när

utgjorde de osäkerhetsfaktoremaavgörande i partiernas valrörelser.nästan Idag

får partiernas valstrateger, partiledare, kampanjkonsulter och valarbetare stundtals

hårt för uppbåda lojalitetkämpa och stöd valdagen till och frånmedatt

partiernas traditionella kämtrupper. Partibyten och delad röstning mellan

riksdags- och kommunalval blir allt vanligare. Vid valet 1988 kunde val-

undersökama registrera inte mindre 20,2% partibyten, hittillsvilket tycksän vara

Mellan 1956rekord. valen och 1960 partibytenantalet endast 7%. Tidigarevar

partibyten framförallt problem mellan de borgerliga partierna underettvar men

val har tendensen spridit sig i väljarkåren och drabbar i högre eller mindresenare

Vidutsträckning samtliga partier. valet 1988 kunde konstateras 17%även att av
väljarna splittrade sina mellan riksdags- Motsvarandeoch kommunalvalen.röster

6%.siffra valet 1970 Preliminära uppgifter visar väljarnas rörlighet iattvar
Ökningenform partibyten och röstsplittring har fortsatt 1991.öka i valetattav

så fördubblingen frånstark den höga rörligheten valetkan 1988vara som en av

konkurrensen väljarna deltarI antal aktörer. Det inteärett stortom numera

enbart etablerade riksdagspartierna. dagens ljuslängre de Nya partier och denser

opinonsbildningen innebärpolitiska stadd i förändring. Detär senare en
denstrukturomvandling där den partipolitiska dagspressens roll i politiska

opinionsbildningen ytterligare försvagas. stigande utsträckningI sker åsikts-

fristående radio-bildningen etermedia där utbud och TV-ett stortgenom av
och professionelltkonkurrerar publikenskanaler organiseradegunst,om genom

1 105-Gilljam 1990 13ochHolmberg.



79

kampanjer vilkai olika media och tekniker mixas för beställarna fåska deatt

effektiva och svenskaslagkraftiga resultaten. De väljarna har börjatmest

beställarna inteupptäcka alltid politiska partier, i ökande grad mäktigaäratt utan

opinionsbildare intressen i någotskuggan politiskt parti ellerav mer anonyma-
krafter vill manipulera människor.som-

Rörligheten i väljarkåren har konsekvenser inte enbart i och nedgångarupp-
förändradeför enskilda partier, skapar villkor för hela partisystemet.ävenutan

Från ha varit tvåstabilt partisystem där konkurrerande politiska block ochettatt

regeringsaltemativ kunnat urskiljas, kommer tendenser visar på stårviattsom nu
infor tid instabilitet. Väljarnas rörlighet samspelar intrikat sätten av ettnya

med stelheten utformningeni de offentliga partistöd de etableradeav som
partierna såi hög grad beroende kan valkampen handla vinnaär attav nu om

Småeller försvinna partier, inte minst inom den icke-socialistiska gruppen av
partier, har haft framgångar både i opinionsundersökningar ioch valresultat

under år, medan etablerade partier fått vidkännasstörre väljarnassenare

missnöje. Socialdemokraterna har under lång nedåtgåendetid haft trenden
särskilt i storstäder och inte minst har nedgångaruppseendeväckande i stöd

kunnat registreras i opinionsmätningar under innevarande mandatperiod.

skiljelinjenDen dominerande valmanskåren mellan arbete och kapital -
och höger i bestått,svensk politik har blivit allt mindre tydlig i sinavänster men

konturer samtidigt dimensionerandra och strömningar aktivt sökt attsom
etableras förespråkare partieroch ekologi, etik, missnöje, populism,genom nya

lokala och regionala intressen. Idag tillhör frågor tänkbara regeringsdugligaom

och regeringars frågornakonstellationer varaktighet, de vitala i diskussioner om
författningen.den svenska

de klassiska lösningarna påTill instabilitet i partisystemet och detmer -
i hör förändra frånpolitiska valsystemet proportionella val isystemet ston att-

majoritetsval,riktning Valkretsar-na införaoch eller höjagöra störremot att att att
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författningspolitiskasmåpartispärrar politiska församlingarna. Men till detill de

for offentligtstabilitetenåtgärderna för öka hör reglernaäven attatt anpassa

så minskarpolitiska partier partistöd proportionalitetenekonomiskt stöd till att

ekonomiskafördröjning genomslagskraften vad gäller deviss sker ioch

helavalresultaten. Detta de etablerade partiernakonsekvenserna settgynnar urav
slår förSkilda fördelningsgrunder olikaperspektiv.partisystemets gynnsamt

effekten i partiernastotala blir viss kluvenhetenskilda partier i Densystemet. en

ståndpunkter och ageranden.

balansgång målsättningar. Detpågår olikademokrati ständig mellanI enen
handlingsdugligheteffektivitet, stabilitet,å och behovkan sidan kravena vara av

å andra sidanfinns demokratikrav denSamtidigt starkai det politiska systemet.

politisklevandepolitiska alternativ,förordar konkurrerande partier och ensom
väljarkâr,väljarkår. rörlig ökatkunnig Endebatt självständig ochsamt en

frisk-enfrågerörelser kanåsiktsröstande, politiska partier och ettvaranya
politiskaförstabilitetsproblem detför demokrati,hetstecken systemet.ettmenen

offentligadenstuderaär närmareSyftet med denna attuppsats

Vilkastabiliteten i partisystemet.relation tillfinansieringen partier iav
grund förmålsättningar ligger till departistrategiskaochprincipiella argument

och i andrai Sverigefördelning partistödentillämpas vidskilda regler avsom
sjunkande politiskstrategiema i läge medaktuellademokratier Vilka deär ett

den offentligaforskningpå min tidigaredelsstabilitet Uppsatsen bygger om

studier och under-jämförandeSverige, delspartier ifinansieringen av

länder.sökningar i andra
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2 PARTIER OCH PENGAR ETT DEMOKRATISKT PROBLEM-

den ställning ochMed de politiska partierna demokrati,har iansvar som en
fråganblir hur partiernas finansieras och hanterar sina interna ekono-om

förhållandenmiska de grundläggande demokratifrågoma. Det ären av

framför allt problem förknippat förhållandetmed partier ochtre pengar som

ständig uppmärksamhetkräver

Ojämn fördelning bristande mellan dekonkurrensav resurser;
politiska partierna i kampen den politiska makten.om

Hot2 det demokratiska manipuleringsamhälletöppnamot genom
väljarna. stårVäljarna har vilka intressenrätt att vetaav som

bakom partierna.

3 Korruption och mutor

Egenskapema hos frågavalsystemet bestämmer delvis problemstrukturen i

partifinansiering. I majoritetsvalsystem två partierdär huvudsakligenom

makten finnskämpar och där det finns starkt inslag personval,ettom av

benägenhet problem korruption ochstörre uppkommer.att typen mutorav
fåI de proportionella flerdär partier har möjlighetsystemen, atten

parlamentariskt inflytande, finns det sannolikhet partier kanstörre atten nya
intressenfram vilka finansieras eller mindre respektablaväxa merav

för partiernaVarje partisystem risken konkurrensen mellanär utsatt att

tillgångpå grund partierna har olika bl.a.minskar attav resurser,

på skillnader medlems- och intressegrupper vadberoende mellan partiernas

förmåga tillgångar vilja finansiera sina respektive partier.gäller och att

2 1989Gidlund.
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Ingrepp i villkoren för konkurrensen kan lagstiftning,även göras dgenom
Det kan fråga lagstiftastaten. bidragsnivån påv s av attvara om om

donationer från individer eller finansiering från företag ochgrupper,
fackföreningar eller restriktioner vad gäller kostnader. Denna typ av
lagstiftning och kontroll partiernas inkomster och utgifter har i de länderav
där förekommerde inte enbart haft till syfte få till stånd rättvis balansatt en
mellan partierna vad gäller ekonomiska Snarare har intentionernaresurser.
varit komma tillrätta med de problem uppståttatt ekonomisktnärsom
starka intressen påverkasökt och få politiskt inflytandeatt attgenom
finansiera partier och kandidater. Det har varit erfarenheter trovärdig-av

korruptionsskandalerhetskriser med anledning och affärer och andraav
moraliska problem kan uppstå starka beroendeförhållandennärsom växer
fram mellan sådana mäktiga intressen och partier.

Från demokratiskt perspektiv någotden tillspetsade fråganett är Kan

vinna val fundamental. Om så falletett skulle nämligenpengar vore
offentliga uppdrag och politisk makt till salu för högstbjudande Nuvara
inte verkligheten så enkel. Den amerikanske forskaren Alexander Heard

1960 korn till den fortfarande valida slutsatsen råderdet komplexatt en
relation mellan valkampanjkostnader och valresultat. Under vissa om-
ständigheter kan bli utslagsgivande, under andra kan ingapengar men
ytterligare i valkampanjen ändra resultatet för den förlorar. Ettpengar som
problem med i detta sammanhang osäkerhetsfaktom. Hurär skapengar man

hur mycket behövs för vinna deveta nödvändiga marginal-attpengar som
rösterna Det verkar marginalnyttan sjunker vid given punktsom om en
och det finns vilkengräns inteatt över kan användasen mer pengar

1972.Alexander,
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effektivt motståndarekandidat för vinna sinöverattav en

1980-taletUnder kom dock antal studier visade harett attsom pengar en
signifikant effekt i valen. Forskare fann skillnader i kampanjkostnaderatt

kandidatermellan sökte återväljas och deras bestämdeattsom utmanare
valenframgångarderas i Trots Jacobsen kunde konstatera bevisenatt att

för kampanjkostnader hade klara effekteratt valresultaten till den

amerikanska kongressen tillade han följande

Partiets styrka i regionen, den nationella valarbetarkadem, och,
viktigt, karaktäristiken hos de individuella kandidaternamest

och kampanjema också kritiska.är Karnpanjpengar är mest
produktiva för vinnare i kampanjer där dessa andra faktorer gör

möjlig finns tillgängliga Jacobsen 1986605seger om pengar

Sammanfattningsvis inteär generellt utslagsgivande i partiernaspengar

kamp den politiska makten, de ekonomiska förutsättningarna kanom men
under vissa omständigheter mycket betydelse.stor

I de demokratiska har effekterna massmedia i politiken,staterna denav
accelererande utvecklingen kampanjteknologin och professionalismenav

inom partiorganisationema, stärkt betydelsen i politiken särskiltav pengar -
Årvad valrörelsema°.gäller ekonomiska i erfarenhet harresurser av

möjligtdemonstrerat i länder där det köpa tid i radioär och TVatt tillatt

propaganda för kandidater och partier tycks behovet utanav pengar vara
gräns.7någon övre

1974Weldi.

1980.Jacobsen 1985,1986;Johnston1986

1972. l977Dunn Adamany

Pinlo-Duschinsky,1981;OShaughnessy1990

7
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Generellt kommer och i framtiden spela huvudroll förpengar attnu en- -
de politiska partierna i karaktäriseras hög politisk medialise-stater som av

lågring, partiidentiñkation, partiorganisationer och allt störresvaga en
väljare bestämmer sig i valrörelsens elfte timme. I sådangrupp av som en

politisk miljö kommer också bli allt mindre utbytbartattpengar mot
frivilligt arbete från medlemmar och sympatisörer. Det metodvar en som
spelade utomordentligt viktig roll under förra hälften 1900-taleten närav
partier ofta saknade tillräckligt med ekonomiska därresurser, men
medlemmar ställde frivilligtmed arbete påoch det isättetupp stor
utsträckning kompenserade de ekonomiska bristerna.

Partistöd problemlösningsom

Systemet med offentliga anslag till politiska partier har flertal ländersettav
politiska beslutsfattare metod ifrånkomma de ellersetts attsom en mer
mindre allvarliga komplikationer uppkommit traditionellamed demsom

privata paniflnansieringen. Den privata finansieringen hafthar problem

alltifrån korruption och oegentligheter med beroendeförhållanden där stora

bidragsgivare involveradevarit till partierna inte tillräckligtkunnatatt-
mycket frivilliga bidrag för klara kostnadsökningarna för partiverksam-att

heten. Förutom lagstifta och förhållandetsöka kontrollera mellanatt att

partier och har den offentliga finansieringen instrumentsetts ettpengar som
för problemlösning. De verkligt kostnadsökningarna skedde i flerastora

länder 1960-under och 1970-talet inom opinionsbildningen och den snabba

budskapet.och expansiva medialiseringen det politiska Särskilt i de fallav

där partierna bekostade radio och TV reklam accelererade kostnadema och

penningpung blev medlemsñnansieradekälla Deösastatens atten ny ur.
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medlemmarfrånsmåmånga bidragfrämst varit beroendepartierna avsom
ochbidragsbenägenhetenökasvårighetersympatisörer haftharoch attstora

ambitioneroch dekostnadskarusellenmedmedlemsavgiftema i takt som

verksamhetenshaft förpartierna

iriksdagenvästvärldens länderblandpionjärema närtillhördeSverige

socialdemokrater,beståendemajoritetbred1965 meddecember aven-
till destödstatligtinförabeslutadekommunisterochCenterpartister ettatt-

vidfinansiering partierOffentligrepresenterade partierna.i riksdagen varav

mångabåde och itanke härkontroversiellutomordentligttidpunktenden en
Även medelsågs införandet partistödi Sverigeländer. attandra ettsomav

socialde-för partierna. Detlångsiktiga problembåde akuta ochlösa mer
nämligenbehovet, skapaakutapartiet hade detmokratiska attmest resurser

Menarbetarrörelseanknutna dagspressen.stödja denoch rekonstrueraför att

minst hadepartier, intehos andrabehoven ävenstorapengar varav
partiorganisationemaeller förstärkaambitionerna byggapartierna att upp

valrörelserna.inivåer och kunnaadministrativt olika satsa mer pengar
År anslag tilllandsting beviljaoch1969 riksdagen kommuner rätt attgav

partistöd. Beslutet kankommunaltpolitiska partier, lagen sesgenom om
decentralise-frnansieringssystemet ioffentligadetutbyggnad ensom en av

rad riktning.

Sverige väljarnastillkomst ioffentliga partistödensVid tiden deför var

ställning ipartiernasfortfarande hög ochpartiernatrohet till de etablerade

frågai första handVäljarrörlighetenstark.svenska folkstyrelsenden envar

borgerliga partierna. Men deövergångar demellanbetydande nyaom
förändringar istrukturellaregisteras Vissabörjade kunnaorosmolnen

5 19891963;AlexanderHeidenheimer

9 1983Gidlund,
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riktning post-industrielltmot välfärdssamhälleett partierna signalergav om
det politiska arbetetatt inte längre kunde bedrivas i spår.gamla Mest

märkbart TVs framträdande roll inte minst ivar valrörelserna. Mennya -
partierna kunde vissaäven effekter socio-ekonomiska förändringar ise av
valmanskåren. Det gällde för partierna bryta sig in hos dåatt nya grupper
intressebaserrta successivt försvagades och det gällde även att vara
uppmärksam på värderingar och politiska sakfrågor, konkurrerandenya nya
politiska aktionsgrupper utnyttjade media och effektivtsom ett sätt.nytt
När det kommunala partistödet infördes kopplingen tillstark devar
genomgripande förändringarna skedde det lokala planetsom genom
indelningsändringar kommunerna den k kommunblocksreformen.av s

I den officiella argumenteringen for offentligt stöd till partier varimer

Sverige, liksom i flera andra länder, partiernas funktionercentrala i den

representativa demokratin framträdande. I regeringens motivering till statligt

partistöd betonades i propositionen 1965 174 inledningsvis den svenskaatt
demokratin folkstyrelse partier och differentieradvar en attgenom en
opinionsbildning nödvändig för väljarna skulle kunna ställning iattvar

frågor.politiska Det naturligt medlemmarna partiernastöddeatt.var

ekonomiskt. Men partiñnansiering enligt departementschefen, ettvar,
samhällsintresse. Det intresse för alla, inte bara för de politisktettvar

organiserade, partierna hade tillräckliga för omfattandesinatt resurser
opinionsbildning. Den övergripande målsättningen med det kommunala

årpartistödet fyra enligt propositionen politiskastärka deattsenare var

partiernas ställning i den kommunala demokratin

Åtgärder i syfte stärka den kommunala demokratin måste haatt
utgångspunktsin i det demokratiska system accepteratsom

vårti land. Detta karaktäriseras medborgarnassystem attav
inflytande de politiska partierna,utövas i deytterstgenom
allmänna valen Prop 1969126.

10
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offentligaDen finansieringen såledesblev instrument föräven deett

etablerade partierna behålla och förstärka sin position i den politiskaatt

offentligastyrelsen. Det finansieringssystemet i Sverige byggdes underupp
dåtid bärande i samhällsdebattenett samhället skulleargumenten attvar

påstödja verksamhet eller ansågs samhällsnyttig,sätt inteett annatsom

minst gällde folkrörelserdetta och andra till partierna närstående organisa-

tioner opinionsbildningen.samt

dåvarandeI Sverige hörde högerpartiet och delen folkpartiet tillstörre av
de motståndarnaskarpaste till statligt partistöd. Det synnerligen hårda

debattklimatet riksdageni och med anledning förslaget beroddepressen av
framförallt på två faktorer. Den första förhållandet partistödstankenattvar

bådeoch upplevdes främmande och skrämmande. Den andravar ny att

debattklimatet påverkades förslaget fick starka kopplingar tillattav ett
kritiserat förslag införande presstöd; i själva verket gjordes dettaettom av

alli hast föregående utredning till förslag partistöd.utan ettom om- -
Debatten handlade parti stödets tänkbara konsekvenser för demokratin,om

partierna och panisystemet; frågor villkoren för opinionsbildningen,om
näringsliv,partiernas beroendeförhållande till och partiernas inre livstat

konsekvenser för frivilligt arbete, frivilliga bidrag, risken för byråkratise-

ring, partisystemets utveckling risken för konservering strukturenav
etc.°

1° Gidlund.1983

11
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FÖREKOMST3 OFFENTLIG FINANSIERING OCH UTVECKLING-

Ett tjugotal demokratier i någonvärlden har form direkt offentligtav
partistöd till sina partier. Det kan allt ifrån generella bidrag tillvara
partiernas politiska verksamhet till eller mindre klart specificerademer

till någonanslag speciell aktivitet eller funktion partierna utför ksom s-
bidrag.selektiva I tabellen nedan kan länderlistan studeras.närmare

Tabell Stater år 1988 någonhade form direkt offentligt stöd tillsom av
partier.politiska

Costa Rica 1954
Argentina 1955
Västtyskland 1959
Österrike 1963
Frankrike 1965
Danmark 1965
Sverige 1966
Finland 1967
Israel 1969
Norge 1970
Brasilien 1971
Nederländerna 1972
Italien 1974
Kanada 1974
USA 1976
Japan 1976
Spanien 1977
Mexico 1978

1978Venezuela
1983Turkiet

11 Alexander.1989

17 ConceptualAlexander,Herbert.MoneyandPoliticsRethinking Frame-a
1989 ComparativePoliticalFinance l980s.work. 14i Alexandei-.Hred. in the

12
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Årtalet inom främst det år då bidragetparentes började utbetalas, ianger
några fall kan det fråga årdet då beslutet Listan skullevara om togs. var
längre dessutom med de länder erhåller olika formertogom man som av
bistånd betalas i indirekta former. Det kan förmånersigrörasom om som
.avdragsrätt för bidrag till politiska partier, fri radio- och TV-tid, fria

eller fri och andra utsändningsförmåner.transporter Dåporto- skulle listan

Storbritannien.exempelvisäven uppta

Bidrag till parlamentsgruppema tillhör det vanligast förekommande

selektiva stödforrnema. Forrnema och storleksordningen varierar mellan

ländema, i flera länder och i Europaparlamentetäven levermen

parlamentsgruppema högst välmående liv och bidragen har expanderatett

inslagstörre eller insyn utifrån.utan Expansionen dessaprotesterav av
interna anslag till partiernas parlamentsgrupper betraktaär att som en
framgångsrik metod de redan etablerade partierna förhållandei tillatt gynna
partier och politiska konkurerar stårmaktengrupper som om men som
utanför de politiska församlingarna

ÖsterrikebådeI Västtyskland och har parlarnentgruppsstöden byggts ut
till omfattande stödsystem för partierna på skilda nivåer. Så exempelvisger
uppgifter från 1986 vid handen partigruppema i tyska Bundestag erhöllatt

60 miljoneröver D-mark och det delstatsnivån utgick näraatt ett nog
lika belopp. Tillväxttakten har varit utomordentligtstort hög. Under en
tjugoårsperiod ökade bidraget till partigrupperna i Bundestag motsvarande

ursprunglsvärde13 gånger sitt och den regionala delstatsnivån var
gånger.siffra imotsvarande genomsnitt 8 Båda länderna förutomhar ett

13 Ibid;Pinto-Duschinsky1981

1987;FrånAmim mitten 1980-taletharparlamentsgruppemai Bundestagskyldighet tillvon av att
talmanneni Bundestagårligeninlämnaekonomiskaredovisningar hurmedlenhar Sclmeideröver använts
1989.

13



nivåer selektiva stödför parlamentgruppsstöd olika ävengeneröst system

forskningsverksamhet. Dessa medel handhastill partiernas utrednings- och

partistiftelser.särskildaav

partigrupperekonomiska relationerna mellan ochDe organisatoriska och

mångaI länder harövriga panistrukturer ofta oklara till sinär

fristående ställning ibåde relativtstark ochdock parlamentsgruppema en
bådeförhållandeförhållande till den övriga partiorganisationen; ett som

går då iAnslagenekonomiskakräver och skapar behov av egna resurser.

I EG-iinte vidare till partiorganisationenregel utan stannar grupperna.

tackekonomisk situationpartigruppemaparlamentet har varegynnsamen

respektive europeiskafrån Partigruppemasekonomiska bidrag parlamentet.

beroendeförhållande partigrupper-står tillpartifederationer i ekonomisktett

behålla sinpanigruppema lyckatsvilket i sin medverkat till atttur attna
federationema.förhållande tillrelativt oberoende position i

partiorganisationer där intetraditionellt starkaI Sverige med sina

partiför sittdriver kampanjer inomenskilda kandidater ramenegna
kanslistödentidigt de administrativaocheller kommittéer tenderadeegna

partistödslagensstatliga partistödet. Medintegreras i det generellaatt

kanslistödetregleras komstatliga partistödettillkomst 1972 där det att

Både och utbe-statliga ansökangenerella stödet.inkorporeras med det

blevtill riksorganisationernafrån partibidragsnänmdentalning gemensam
Även nya bidragetkanslistödsdelen. detdet kför partistödet och s

1970-talet förvaltadesfrånpartigruppema mittenbidrag tillbenämnt av

respektive partis riks-några år partiernasflesta partier underde avav
1988 meddetta stöd blreformeringenoch medorganisation. I aav

15 1987Nassmacher.

15 1982; 1988.Hrbek.Köhler Mynzik.
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betydande höjningar parti grundbidrag och mandatbidragav samt
rekonstruering kontorshjälpsbidraget numeraen stöd till assistenter förav

ledamöterna med höjning med 50%, har dessa medelen striktmera
kopplats till panigruppema i riksdagen. Bidraget till partigruppema inkl

kontorshjälpassistent till ledamöter har frånökat blygsamma 2,4 miljoner

kronor för 197677 till 52,0 miljoner 199192.kronor budgetåret

I exempelvis både Finland och Danmark respektiveär parlament-

gruppsstöd strikt knutna till partigruppema och ledamöterna parlamenten.av
I Finland introducerades parlamentgruppstöd år 1967 då totalt 240.000

FIM anslogs for detta ändamål. Motsvarande siffra för 1989 låg på 9,8

FIM. Det innebär stödet räknat i fast penningvärdeatt knappt har ökat

något alls, förhållande i internationellett jämförelse mindreärsom en
förekommande.vanligt I Danmark däremot har ökningstakten vissa

likheter med den svenska. När stödet infördes 1965 anslogs 57.262 Dkr för

ändamålet. 1990 hade stödet ökat till 42,6 miljoner Dkr. Bidraget räknat-
folketingsledamot åroch hade med andra frånper ord ökat 1.600 Dkr-

1966 till 240.000 Dkrnästan under 1990, vilket innebär 150% ökning;en
ökningstakt enligt bedömningar svår finna ien är andra delarsom att av

sektom.den danska offentliga

Även i Norge anslås medel för sekreterarhjälp dyl till parlaments-o
där har dessutom regleratsgruppema, och byggts försystemetmen ut

ochilokalpartigrupperna regional nivå. Förutom generellt stöd tillett

partierna på kommun och fylkesnivå jmf det svenska kommunala

panistödet införde särskilt tillstöd partigrupperna i respektiveettman

17 Riksdagstrycket.Se Gidlund1991.även tabell41 33.s
15 Wiberg.1991.

19 Pedersen Bille. 1991.
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församlingar.politiska

Åtskilliga utbetalats i statligt, generellt partistöd till partiernamiljoner har

Medlen betalas till partiernas riksorganisationer.i nordiska länderna.de ut

granskas för Norge, Damnark,tabellen kan totalbeloppenI närmareovan

bidragsnivån för iSverige. Sverige det statliga stödetFinland och toppar en

haft någonsvenska stödet har däremot knappastnordisk jämförelse. Det

fast penningvärde. Danmark har den jämförelsevisegentlig tillväxt, imätt

hittills anslagits år inkluderar tillnivån. De 30 miljoner Dkrlägsta persom

erhålla bådepartierna berättigade40 % de bidrag äräven attsomca

nivå.regional och lokal

utvecklingspotential harñnansieringens ochDen offentliga expansions-

finna ii deninte legat de statliga partistöden dessa länder. Den kan man

offentliga finansieringen skett. Upp-förgrening denutbyggnad och somav

beslutsfattarnapartiföreträdama vad gäller byggafinningsrikedomen hos att

såvälskyddsnät offentliga ekonomiska bidrag direktavittförgrenatett av -
nivåer närstående organisationerskilda ochindirekta för partiersom -

närstående tidskrifter, bidrag tilldagstidningar ochexempelvis presstöd till

inrättandepartiservice ochoch andra strukturer,ungdomsorganisationer nära

obegränsad. Dennai dettjänster tyckspartipolitiska närmaste varaav
varierandeSverige finns iinte barakaraktäriserarutvecklingstrend utan

ländema.också övriga nordiskai deutsträckning

2° Svåsand.1991.

21 Danmarksaknasdock1991.Vadgällerå Bille1991;Mogensen1991;Svåsand1991;WibergGidlund
presstöd.offentligt
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Tabell Utbetalat statligt partistöd i de nordiska länderna i löpande
penningvärde och i respektive lands valuta

År Norge Danmark Finland Sverige

1966 24,4
1967 24,4
1968 10,0 24,4
1969 9,6 24,5
1970 8 10,0 24,5
1971 8 10,0 26,1
1972 10 9,6 30,9
1973 1l 16,0 38,8
1974 13 16,0 38,8
1975 14 18,0 36,7 a
1976 18,2 18,0 52,9 7576
1977 19,6 26,0 52,8 7677
1978 19,6 32,0 68,8 7778
1979 21 34,6 69,2 7879
1980 21 38,1 68,7 7980
1981 27,5 43,0 68,9 8081
1982 31,3 47,4 79,7 8182
1983 34 50,7 79,3 8283
1984 36 49,9 79,4 8384
1985 39 52,4 95,2 8485
1986 43 54,5 95,5 8586
1987 49 30,2 56,3 95,7 8687
1988 55 30,2 60,1 109,8 8788
1989 56,7 30,2 64,7 113,9 8889
1990 58,7 30,2 68,3 131,8 8990
1991 58,7 132,1 909l

Beloppen utbetalas till partiernas riksorganisationer. För Danmarks
vidkommande inkluderas partistödet för lägre partinivåer i totalsumman,
vilket innebär totalsumman bör exkluderasatt med 40% för bliattca
jämförbar med de övriga länderna.

Budgeterat belopp.
a 1975-01-01--1975-10-14.
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Källor Wiberg ed The Public Purse and Political Parties. Public
funding of Political in Nordic countries 1991.Parties
Sverige Protokoll från partibidragsnämnden

Den offentliga finansieringen inkomstkällahar bl inneburit atta en ny

förkunnat mobiliseras partierna och beroendet dessa har snabbtav resurser

småvuxit. Ett generellt partier i högre grad medelstoramönster är änatt

ofta 80-90%och partier skapat totalt beroende mellanstörre nära ettnog

mångapartierna i fall haftde totala inkomsterna. Ett annat attav

svårigheter behålla finansiärer.gamla, alternativt mobilisera privataatt nya

nivåPartistöd för regional lokaloch

anslåår 1969När riksdagen kommuner och landsting rätt attgav egna

medel till politiska partier, Sverige först med detta koncept. Idag finnsvar

partinivåeri världen olika former offentliga anslag till utöverrunt om av

offentligfederala USA och Tyskland finnsden nationella. I stater som
Även provinserna före-finansiering i flera delstater. i de kanadensiska

Österrike partieroffentliga partistöd. de offentliga anslagen tillkommer I är

från 1980-taletdelstatsnivå, enligt uppgifter slutet tillomfattande ettav -
nivån.gångertotalbelopp fem den federala

anslåså för offentligahar valt olika modellerVad gäller Norden attman

partinivåer. utläsa skandinaviskFör det första kanmedel till lägre man en

offentligaDanmark har denfinsk modell. I Sverige, Norge ochoch en

paitinivåer, medan itill gälla lägrefinansiering byggts ävenattut man

nivå. Ser påanslår medel nationellhittills endastFinland närmareman

u 1989.Alexander.
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kden skandinaviskabörjar olikhetema och de länderspecifikas dragen att
framträda tydligare. Det svenska kommunala partistödet introducerades i

samband med kommunblocksrefomten fickoch den decentraliserademest
utformningen i den meningen kommuner och landsting fårsjälvaatt besluta

anslagen och dess storlek, inom för denom mandatbundnaramen
fördelningsprincip fastställde.riksdagen i lagsom

NorgeI och Danmark däremot valde koppla de lokala ochattman
regionala panistöden till den statliga nivån; partistöden beslutas och anslås

folketinget respektive stortinget och i praktiken betraktaav är att ettsom
statsbidrag. I Norge där beslutet statligt partistöd till lägre partinivåerom

1975 föregicks beslutet offentligtogs utredning. Enligt kommitténsav en
mening skulle handha stödet därförstaten därmed undvekatt attman
skillnader i kapacitet eller vilja hos lokala politiska församlingar skulle

resultera i olikheter mellan kommunerna. Risken för orättvisa mellan partier

i olika delar landet således det bärande för dennaav var argumentet mer
centraliserade lösning. Till skillnad från de övriga länderna har inte Finland

något partistöd till lägre partinivåer. Krav detta har regelbundet rests,
framgång. Skillnadernaännu mellan de nordiskamen utan länderna i detta

sammanhang speglar i utsträckning graden lokal självstyrelse.stor Vadav
beträffar landsting.Finland saknar dessutom därman

I Norge liksom Sverigei kom den regionala nivån automatisktatt
inkluderas i partistödssystemet någon egentlig koppling till denutan-
huvudsakliga argumenteringen för bådastödet i fallen särskilt gälldesom
kommunerna. I Norge fanns inte stödet till den regionala nivån med iens

det ursprungliga frånförslaget kommittén. I Sverige primärkommunenvar

23 Svåsand,1991; 1991;Viberg. Pedersena Bille,1991;Gidlund,1991.

74 Gidlund,1991.
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denindelningen kommunernaägde iden omstruktureringoch avsom rum
manifestareformen. Deutgångspunkten för argumenteringennaturliga av

stärka denpartistödet skulledet kommunalamålsättningarna attvar
informationmedborgarnaspartierna ökademokratinkommunala genom att

Landstingskommunernai valrörelsen.frågor inte minsti kommunala

landstingochFöreställningen kommunermarginellt.nämndes däremot om
ocksåföreställningbeslutsfattarna;präglatlikformiga tycks ha somensom

1977.i kommunallagenkommunalrättsligtkodifierades

partiersina hospartistöden föroch fylkenansöker kommunerI Norge om

organisationer ochtillbåde generellt partiernasdet anslagstortinget, ärsom
försam-politiskatill partigmppema i degäller anslagformelltdet som

partiernasbidrag tillsedan 1978inkluderaslingarna. Dessutom ett

små inivå. beloppenregional De totalaungdomsorganisationer är

året 1976partistödet Sverige. Förstakommunala idetjämförelse med

Nkr partinivåer. När dettill lägre22,4 miljonerstortingetutbetalade

utgångs-året 1970utbetalades förstapartistödetkommunalasvenska var

primärkom-för37,7 miljoner kronor detendastblygsamytterstsumman -
ökarMen sedanpartistödetlandstingskommunalamunala och sammantaget.

År stortinget totalt1989 utbetaladedramatiskt.ländernamellanskillnaderna

nivå vilket ska jämföraspå regionalungdomsstödetinklmiljoner Nkr64,7

landstingochsvenska kommuner309,9 miljonertotaltdemed som
utgårstödsmå selektivaden floraår exklusiveutbetalade somavsamma

partistödenl vadländernasigskiljerVisserligenordinariedeutöver
partierna harnorskaderöstberättigade,och antalfolkmängd attgäller men

ganskatordekollegorsina svenskapotentialekonomisk änlägre varaen

25 1991.1991;Gidlund.Svåsand.

15 lbicL
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uppenbart. I tabell 3 kan totalbeloppen årenöver närmare studeras för de
båda länderna

Tabell Offentligt partistöd till partiernas lägre nivåer i Sverige och
Norge. Totalbelopp i löpande penningvärde och i respektive
lands valuta

År Norge Sverige

1971 40,2
1974 54,5
1977 17,8 94,6
1980 22,7 150,5
1983 32,3 198,7
1986 46,5 248,0
1989 64,7 309,9

Norge inbegriper både det generella stödet till partiorganisationema och
stödet till panigruppema på dessa nivåer. Fr 1978 inkl ungdomsstödom
regional nivå.

Sverige Totalsumman inbegriper det kommunala partistödet bådedvs det
primärkommunala och det landstingskommunala stödet, exkluderar demen
smärre selektiva bidragen dessautöver

Källa Svåsand 1991, Gidlund 1991

Hur beroende då partiernaär lokal och regional nivå det kommuna-av
partistödet Tyvärr finns inga aktuella data tillgängliga. Det vadsenaste

gäller kommunal nivå härrör från utredning 1979. Då 23 deen angav av

21
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tillfrågade kommunorganisationer de tillpartiorganisationema änatt mer

partistödet. Underhade bekostad det kommunala90% sin verksamhet av
partiorganisationema.valår sjönk antalet till 14 av

organisationer från börjanpartiernas regionalaI min undersökning avav

beroendeni-Demokratiberedningen framgick1980-talet inom för attramen
inkomstema.vån låg i 40-70%intervallet av

föremål för särskiltpartistödet har varitDet kommunala störretre

l970-talet.påtvå i slutet Dessutomutvärderingar, i början och en

regionala partiorganisa-landstingskommunala stödet och destuderades det

1980-talet. frånStudierna sjuttiotalet kunde visationema i början av

använde delar deeffekter. främst partiernadirekta Först och storaatt nyaav

administrativaeller förstärka sinabygga apparaterattresurserna upp

studiekanslier. Forsell kunde i sin tidigaanställa och inrättapersonal göra

1970. Enför trycksaker i valetiakttagelsen kostnaderna ökadeatt

partinivåema ide lägrebidragande orsak till kostnadsstegringen att envar

studien påmaterial. I dencentralt producerathögre grad fick betala senare

aktiviteten ipartistödet hade ökatl970-talet kunde konstateras att

mellanvalsalctivitet,förutsättningar förpartiorganisationerrla och skapat att

partistöd och ökatkorrelation mellan ökatstatistiskt säkerställddet fanns en
partiorganisatio-frågor i de undersöktainformation i kommunalautbud av

nema.
effekter i detsamband ochsäkerställabetydligt lättareDet dockär att

finns andraperspektivI längrei det längre.perspektivetkorta än ett

27 198115.Gidlund KnGidlund Ds

u C 19858GidlundDs

39 197252;sou 197518souForsell

3° C 19858GidlundDs

22



influenser kan bidra till olika utvecklingstendenser.som

Grundläggande principer

För förhindra godtyckeatt vid beslut förändringar reglerna förom av
partistöden, majoriteter i olikaatt politiska församlingar missbrukar sin
makt och förändrar partistödets regler till fördel, omgärdas iegen
demokratier världen deöver offentliga partistöden ofta rigorösav en
lagstiftning.

I den svenska riksdagsdebatten statligt partistöd 1965 framkomom detatt
fanns stark för partistödsreglemaen att godtyckligt kundeoro förändras av

riksdagsmajoritet. Krav framställdesen på sådana risker måsteatt
elimineras. Företrädare för folkpartiet drev linjen tryggandetom av
partistödsreglema och där farms förespråkareäven kunde detsom attse
kunde bli nödvändigt skriva grundlagen.in reglernaatt i I och med
översynen reglerna 1971-1972 lagenav statligt stöd tillantogs politiskaom
partier SFS 1972625 där fordelningsgrundema och handläggningen av
stödet lagfästes. Dessutom har grundläggande principer fastlagt försex de

offentliga generellatre panistöden; principer härrör från förarbeten tillsom
lagarna det statliga respektive det kommunalaom partistödet SFS
1969596

De fastlagda principerna har följande lydelse

Bidrag bör utgå endast till parti har inte obetydligtett stöd isom
väljaropinionen, manifesterat i allmänna val.

31 Alexander1989.Gidlund1991

37 Gidlund.1983.
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fördelas enligt fasta regler, inteschematiskt ochBidrag bör beräknas som
tillåter någon skönsmässig prövning.

stå styrka.i relation till partiernasBidragens storlek bör

inte förekomma.medlen används börNågon offentlig kontroll hurav

partistöd bestämmesomfattningen kommunaltInförandet och avav
i givnagrundval den lagsjälvalandstingen och kommunerna av

konstruktionen.

efter-omfattning och konstruktion börbidragensStörsta enighet om
strävas.

partistödi propositionen statligtfanns med redanfyra första reglernaDe om

fråga fördelas mellanhur partistöden skai1965 inriktningenoch omanger
partistödetbehandlar det kommunalaSverige, femtepartierna i den som

tillfördessjätte sista regeln1969 och den ochpropositioneninfördes i av

klara tillförhållandevis enkla och1971. Reglernapartistödsutredningen är

bliicke obetydligt stöd kanframförallt kravetDetsin är som

stå istorlek börtillämpningen. Bidragenföremål tolkningar vidför skilda

intefördelningsgrundenden exaktapartiernas styrka,relation till angesmen

principdeklaration.i denna
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BERÄTTIGADE OFFENTLIGT PARTI-TILLVARASKAVILKA4

STÖD

partiernamellankonkurrensen ärförvillkorenfråga vad gällerviktigEn
Är de partierdet endasttill stöden.berättigadeskapartiervilka varasom

parlarnentaris-erhållit mandat i dedeväljarnasådant stödfått attett avsom
kvalaMåste partiernatillgång anslagenfå tillbörförsamlingarnaka som

Är rimligttillgång medlentill detförstyrelsenpolitiskain i den attatt

försam-i politiskarepresenterade deintepartiertill ärsompengarge
smâpartier Vilka avtrappningsregler kandetlingarna Bör spärrar motvara

så delexempelvis i valsystemetmildrainföras för spärrarna att avatt en

väljarna, intefått stödtill partier somstödet kan avsevärtett menavges

mandatlyckats

beslutsfattare blivit alltmer medvetnaländer harI Sverige och i andra om

rådandefinansieringen kan konservera denrisken offentligaför denatt

införsvåra politiska partier kommaförpartistrukturen och attnya

fråninfördes i Sverige och medstatliga partistödetväljararenan. När det

i riksdagen och1966 innebar varje partidet representeratatt somsom var

tillerhållit valet andra kammareni detminst 2% rösterna senaste varav

kritiken 2%-spärrblev dennaberättigat till partistöd. I dagspressen mot

exempliñeringar partierrådde brist ochmycket stark. Det ingen av nya

KDS 1964utanför bidragssystemet. bildadesskulle ställasgrupperingar som

etablera borgerligt samarbeteMedborgerlig samling sökteoch ettatt

tidpunkt företrädareSverige och hade vid denna iföreträdesvis i södra

politiska fömyelsen hindras,skulle den detriksdagen. Med riksdagsbeslutet

existerande partierna byggde skyddsmurardebevittnade att motman var
frånkritikerna. I argumenteringenkonkurrenter, menade deuppdykande
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socialdemokratiska företrädarna för partistöd och 2%-spärren i riksdagen,
betonades det nödvändigtatt medvar spärrar småpartier förmot slå vaktatt
kring demokratins arbetssätt och parlamentarismen. Det endastvar ett par
företrädare för partistödet i riksdagsdebatten bestred partistödsfor-som att
slaget skulle försvåra nyetablering partier. Däremot skilde sig åsikten,av
främst mellan folkpartister och socialdemokrater, huruvida denna effekt var
negativ eller demokratin.positiv för

SverigeI kom bestämmelserna parti måste ha fåttatt ett minst 2%om för
erhålla stöd bort iatt sambandatt tas med den enkammarriksdagen ochnya

det valsystemet. Valsystemets 4%-spärrnya kom gälla detatt även statlig
partlstödet. l samband med översynen partistödsreglema 1971av som
resulterade i partistödslagen 1972 infördes bl bestämmelse ka en om s

statligt partistöd. Det innebäravtrappat parti inte blivitatt företrättett som
i riksdagen kan partistöd med så många mandatbidrag partiet fåttsom
tiondels procentenheter 2,5%röster över väljarkåren i hela riket vidav

valet. Detta vissSenaste markeringvar medvetenen attav man var om
problematiken med alltför höga ekonomiska nybildadespärrar småochmot
partier.

I det tidigare Västtyskland har författningsdomstolen gång efter annan
haft anmärkningar formerna och reglerna förmot det offentliga partistödet.

Vad frågangäller vilka ska berättigad till offentligadetom som vara
valkostnadsanslaget fastslog domstolen på 2,5%spärren för hög ochatt var

0,5%.konsekvens detta sänktes tillspärrensom av

Våra nordiska grannländer valt olika former och regler för den detsom

generella offentliga partistödet har löst fråganäven ochspärrarom

33 Gidlund.1983.

3 sou 197262;Frief,1984;Nassmacher.1987.
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avtrappningsregler olika Av de nordiskasätt. länderna har Danmark den

och Finlandgenerösa den minstmest inställningengenerösa till vilka som
få partistöden.bör del de statligaav

Danmark först 1987 anslog statligt generellt partistöd harsom stadgat i
lagen ekonomiskt stöd till politiska partier partiom eller oberoendeatt ett
kandidat deltagit i folketingsvalet har till 5 DKr årsom rätt för varjeper

erhållits..fåttpartietröst i valet. Minst 1000 måsteröster hasom Varje

bidragsmottagare skyldig årligenär insända försäkranatt föregåendeatten
års anslag har till politisktanvänts arbete. Sedan lagen har dockantogs
kontrollen skärpts se under avsnittet kontroll.om

Norge har till frånskillnad flera andra länder skärpt sina regler. Mellan

åren 1970 1977 måste parti för berättigad tillett partistödatt ställavara-
med lista i minst hälften valdistrikten vidupp stoningsvalet.av senaste

Därefter har 2,5%spärr i valet införts.röster Skärpningen komen i

samband med den utbyggnad den offentliga finansieringen gjordesav som
under andra hälften 1970-talet, först till partiernas lokala och regionalaav
nivåer och sedan till partiernas ungdomsorganisationer. I det ursprungliga

förslaget till statligt partistöd från majoriteten i 1968 års partifinansierings-

kommitte fanns 2,5% med,spärren detta fick inte regeringens gillande.men
någraEfter års erfarenhet, EC-strid och stark utbyggnad det offentligaen av

finansieringsystemet ville skapa barriär hindrade fragmentise-man en som
ring och framväxt partier.ökat antal mindreettav

Vad gäller Finland det endast erhållitär partier mandat enligtsom
dHondts fårmetod del medlen. Inga avtrappningsregler finns ochsom av

den mandatgrundade fördelningen det statliga partistödet mellan partiernaav

35 Pedersen Bille, 1991;Wiberg.1991.

35 Svåsand.1991.
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Finland.således partierna ide störregynnar

nivåSärskilda for regional och lokalregler

avtrappnings-då införa särskilda ellerVilka behov har funnits spärraratt

nivå De lokalaregional och lokalregler för offentliga partistöd

riksnivån. Påspegelbilder det lokala planetsällan exaktapartisystemet är av

partierpartier inte minst lokala ochdet finnas olika uppsättningarkan av -
en-frågepartier. Spärrar i ivalsystemet ochad hoc betonade rätten att

försvåra och förhindraerhålla framförallt metoderpartistöd innebär att

Sverigesmåpartier. Iandra icke-etableradeframväxten lokala partier ochav

frågan valsystemetproportionaliteten iprövade kommunalvalskommittén om

likhet i dessa avseendenåstadkommaoch det gick störreatt genom enom

till ordningen vid riksdags-vid kommunalvalenanpassning valsystemetav
nivåernaskillnaderna mellan hadeKommittén kom till slutsatsenvalet. att

på 4%spärreglergmndlagsförändringen ochblivit väsentliga efter att a
landstingsvalen. Förslagetfullmäktige ochinföras iskulleäven om

sådana småuteslutahårt kritiserat, hävdadesblevspärrar att attgenoma
Vad gällerförsvagas.opinionermedborgarnaspartier skulle avspeglingen av

eller särskildainföra enderapartistödet har krav spärrkommunaladet att

förekommit. till valetAvsaknaden spärravtrappningsregler avav

regler har grund-valsystemetsskenkommunfullmäktige att enger av
erhålla mandat ochbådesmå partier, kunnagenerositetläggande taattmot

37 1991.Wiberg.

3° sou 19714.

39 sou 198847, 54ff.s
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del det kommunala partistödet. Svårighetema kanav dock stora attvara
uppnå mandat för små partier beroende Drömlägetvalkretsindelningen.

partierför små kommunär Denendautgör valkrets ekonomiskaen som en
situationen ändras dramatiskt representanterparti fårnär inett till
fulhnäktige, det visades inte minst miljöpartiet-denär fick valfram-gröna

1988.4gångar

När det statliga partistödet föremål för reformeringutredning ochvar
1972 frågan panistödsutredningentogs det kommunalaupp om
partistödet konstruktion skulle förändras i likhet med det statliga, med

avtrappningsregler och successiv anpassning till valutslag. Enligt ut-
redningen fanns inte tillräckligt vägande skäl för komplicera deatt
kommunala detta.partistöden med Förtroendeuppdragsutredningen 1988

kom fram till slutsatsen det saknades skäl tillatt införa särskildaatt
avtrappningsregler för kommuner och landsting. Bidragssystemet får inte

utformat på sådant det stimulerarsätt till framväxtvara småpartier,att av
utredningen.hävdades i

I Norge infördes tidigare 2,5%nämnts för offentligaspärrensom
partistöd i läge blnär byggdesett till gällasystemet regionalut ävena att
och lokal nivå. Dessutom krävs partierna registreradeär enligtatt vallagen

och har särskild organisation i kommunen respektive fylket.en Kravet

registreringen innebär partiernaatt är representerade lägresom
partinivåer måste registrerade nationell nivå; förhållandevara ett som
innebär lokala och oberoendeatt frånutestängs medlen risk förochgrupper

°° mdigbearbetat frånmaterial pågåendemin projekt Partiemasförändringssuategierom

sou 197262.

42 sou 198847.
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partisystemet.nationalisering av
låga ifinns mycket trösklar kanske de lägstaI Danmark -

på nivåoberoende kandidat regional och lokalvärlden för parti elleratt ett-
amtrådsvalg utgårfå Till visst beloppdet offentliga stödet.ska del ettav

fått minst 500 i valet. I kommunstyrelsevalget krävsröst rösterom manper
uppnåtts Fredriksberg100 I Köpenhamn ochbara harröster motsvaran-att

pådock tid500 liberala bestämmelser harde röster. Dessa ytterst senare
kontrollinstrument.kompletterats med legala

3 Svåsand.1991.

19919401986;Pedersen BilleLovpartiertil politiskeLov ekonomiskstone nr.m.v.om
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PARTISTÖDENS FÖRDELNING5 MELLAN PARTIERNA

När offentliga kom in i partiernas liv skulle kanskepengar kunnaman tro
alla konvulsioner och problem medatt beroendeförhållanden upphörde. Men

inte offentliga medel helt opartiskaär till sinens Villkoren för den

offentliga finansieringen regleras lagstiftning. Där bestämsgenom
fundamentala frågor; vilka partier ska berättigade, vilka för-som vara
delningsgrunder ska gälla, hur beloppen ska hur kontrollensom stor vara,

medlen ska ske. Här gäller för lagstiftama hänsynav till författningenatt ta
och demokratiska krav för den politiska styrelsen. Men de beslutar ochsom
lagstiftar partiföreträdareär även och eller mindre hänsyn tilltar vilkamer
effekter besluten kan ha för det partiet. Frågan hur gårär detegna att
kombinera dessa hänsyn detnär gäller konstruktionen de offentligaav
partistöden

Även de ideologiska skillnaderna i på offentlig finansieringom synen
stod i fokus för debatten i Sverige 1965 kom frågornaäven för-om
delningen medlen särskilt uppmärksammadeatt aktörerna.av Närvara av
det kommunala partistödet beslutades i riksdagen debattklimatetvar
förändrat och de ideologiska konflikterna lyste med sin frånvaro. Partierna

redan beroende de offentliga medlen och det inomvar även vissaav om
partier fanns principiella dubier kvar, accepterades det ñnansieringssys-nya

Den kvarvarande helt överskuggandetemet. frågan för samtliga partier var
hur skulle fördelas. Det har alltid funnits tendens partiernapengarna atten
fört fram förslag fördelningtill skulle för detsom gynnsamtvara mer egna
partiet. Det mandatbundna partistödet forordats socialdemokratemasom av

exempelvis särskiltär för partier. En konstruktiongynnsamt medstora

grundbelopp lika för alla partier på 25% kompletterat med en pro--
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till medelstora ochmandatbaserad däremotportionell del ger mer pengar

sådan konstruktionborgerliga partier. Ensmå partier förordadesoch ärav

får iför parti förskjutningar valresultatockså ett storasommer gynnsam
partistödet.förlora delarriskerar omedelbartoch att avarmars

gåtttiden mellanintressemotsättningarna harde viktigasteEn överav
sig diskriminerade ochsmå små partier haroch partier; ansettsettstora som

gåttutsträckning till partier redan hari alltför högbidragenatt som

ekonomiskabetydande resurser.

Konstruktionen

starktländer,flesta andraoffentliga parüstöden, i desvenskaDe är som

erhåller imedelparlarnentariska styrka. Partiernapartiernaskopplade till

i för-framgångsrika de varit i valen. Det kanförhållande till hur vara

både fast grundbe-röstetal eller därmandat i valet,hållande till ettvunna
fordelnings-ingår. Proportionaliteten iproportionell delrörligochlopp en
lika-för-alla-egalitäraproportionalitet denHeltvarierar. ärreglerna utan -

partier,allalika förgrundbidrag,medprincipen, sedan kommer ettsystemet

olika formerDärefter kommerproportionell del.rörligkompletterad med en
påbaseradepartiernas styrkaefterfördelningsgrunderproportionellaav

införasreglersyfte kanstabiliseranderöstetal. I ävenmandat ellerantal som

så ekonomisktvå valresultatskillnader mellanjämnaroch attfördröjer ut

minskadeoch därmedvalförlustertill eventuellakan skeanpassning

viktigadärför flerapartistöd finnskonstruktionenVidoffentliga avresurser.
mellan.väljastrategierfem olikai principochavvägningar göra attatt

-5 1933.Gidlund.
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några kontinuerligahuvudfältnedan enbart deI figuren anges

så konstruk-dimensionerna. Ett grundstöd kan liten omfattning attvara av

såtionen mycket direkt proportionalitct, ellerligger nära omvänt stor

omfattning partierna tilldelas lika mycket storlek.nästanatt oavsettpengar

Utjämningen något år, ocksåpartistödet kan enstaka ellerav avse enmen

mandatperioder.ett par

Låt hypotetiskt finnsdet demokratisk medanta att stat ettoss en

partistödssystem där alla partier deklarerade sin avsikt med iattsom vara

till parlamentet ñck likavalet istor staten att satsaen summa var av

valkampen oberoende partiernas parlamentariska styrka och storlekav-
S3. Dessutom kunde partierna andra privata bidrag detochta emot

öka sin ekonomiska kapacitet.sättet Det offentliga panistödet skulle med

andra ord helt sakna proportionalitet. sådantI fall skulleett statens

övergripande målsättning behandla samtliga spelare exakt likaattvara -
slags barnbidrag i partistödssammanhang. Det verkligt problemetett stora

i falldetta bristen hänsynstagande tillär partiernas Omstyrka. anslagen

den omfattning deär spelade roll i partiernas ekonomier innebärattav

denna egalitetsprincip partierna organisatoriskt skulle kunna överlevaatt

med frånminimalt stöd väljarna,ytterst dvs den politiska konkurrensen

skulle sättas spel och partierna skulle kunna kvittera sina pensionsme-ur ut
och fortsättadel ställa kandidater i val. Men den egalitära modellenupp

skapaskulle ambivalenta effekter partisystemet eftersom sådantett

generös stimulerade ökat antal mindre seriösa partierl-system även ett

kandidater fram påträda den politiska då sållasHur skaatt scenen. agnama
från vilka ska bli berättigade till medlenvetet;
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Figur Strategierför konstruktionen offentligt partistöd utifrånav
dimensionerna proportionalitet och genomslag. A visar
utgångspositionen för de kommunala partistöden.

Proportionalitet

Direkt S1 Aé- - -
prop. I

l
KGrund- s4 s2 I

stöd

l

v
Lika S3
stort

Utjämning Direkt

Genomslag

flerpartisystemI med proportinalitet valsystemeti sådanskulleett en
egalitär fördelningsstrategi fortfarande förutsatt de offentliga anslagenatt-

den storleksordningen de betydelse för partiernasattavvar var av

ekonomier inkonsekvent och bidra till situation bådedärvara en-
mumifiering och populism befrämjades. Om däremot mindrestaten gav en

lika för alla partier ställde i val skulle naturligtvissumma pengar, som upp
sådana effekter uppstå,inte fortfarande svårtskulle det attmen vara

floranförhindra lyckosökare ställa i val och erhålla anslag.attav upp
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I USA lagstiftamahar sedan 1970-talet utvecklat för offentligaett system
anslag till presidentvalen den proportionalitet till parlamentariskutan styrka

den vanligen förekommande.är Syftet med införasom annars offentligaatt
medel huvudöver täcka de luckor uppståtttaget att efter årvar som av
rigorös negativ lagstiftning med förbud och begränsningar för plutokratisk

bidragsgivning och förtak partiers och kandidaters valkostnader. Förutom

federala tillanslag presidentvalen har olika former offentligt stödav
utvecklats i tjugutal delstater. På federal nivå går offentligaett anslag till

kandidaternas kampanjkommittéer. Partiorganisationema får endast sådana

medel för organisera nomineringskonvent. Innan tvåatt de konkurrerande

huvudkandidatema utsedda pågårär kampanjperiod där kandidateren
finansieras mixade former privata och offentliga bidrag. Mengenom närav
så kvalificeringsomgången klar och denär avgörande valkampanjen mellan

bådade presidentkandidaterna börjar, erhåller varje huvudkandidat lika stor
staten.frånsumma pengar

Den vanligast förekommande principen för de offentliga partistöden är
dock medel ska efter partiernasatt styrka i förhållande tillges vunna
mandat eller röstetal, dvs A S1.och Det princip harär lill syfteen som att
undvika perverteringar styrkeförhållanden och partiernas marknadsvär-av

de hos väljarna. Denna princip särskilt viktig förär de partistöd ärsom av
generell gåroch till partiernasnatur allmänna politiska verksamhet.

Av de nordiska länderna har både Norge och Danmark fördelningen av
de generella förhållandestöden i till röstetal. Detta gäller de statligaäven

anslås för partierna lokal och regional nivå i respektivepengar som

länder. Tysklands offentliga partistöd formellt ersättning tillges som
partiernas valkostnader i samband med tillval Bundestag, delstatemas

45 Alexander,1989.
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parlament och Europaparlamentet. Författningsdomstolen förklarade tidigt

generella partistöd grundlagsstridiga, i praktiken fungerar stödetsom men

generellt eftersom någonstöd definition inte finns vad skaettsom om som
ingå valkostnader.i Valkostnadsersättningen med fixerat beloppettges

för varje giltig utöver 0,5% erhåller.partiernaröst som

Finland har sitt generella stöd fördelat enligt fördelningmandat den-
således särskilt partier. Förvirringen hur det svenskastorasom gynnar om

stödet konstruerat omfattande. En vanlig föreställningär helaär att

partistödet sågrundstödsbaserat, inte fallet. anslårär Riksdagenärmen

formellt enligt lagen statligt stöd till politiska SFS 1972625partier,om

det tvågenerella stödet i fomrer, nämligen 1 utgårpartistöd, vilket som
mandatbidrag 2 kanslistöd. Detta utgår dels i form grundstödettsenare av
lika för alla, dels Grundstödetmandatbaserat. 1972infördes och iärett

praktiken liten del det totala anslaget till partierna. Grundstödeten av var
199091 4,8 miljoner kronor, dvs totalt 28,8 miljoner pådet totala stödetav

kronor.132,1 miljoner Skillnaderna mellan relativagrundstödets

betydelse för respektive litet parti dock slående. tabellenIärett stort ett

redovisas frånendast de belopp betalats partibidragsnämnden till detutsom

budgetåretrespektive det minsta partiet för 19901991 för denstörsta att

åskådliggöras.relativa betydelsen ska kunna

7 Partibidragsmumdensprotokoll.
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Tabell Utbetalat stöd till Socialdemokraterna och Miljöpartiet-de gröna
för budgetåret från199091 partibidragsnänmden

Socialdemokraterna

Partistöd 43 151 450 kr
Kanslistöd, grundstöd 4 800 000 kr

tilläggsstöd 2 090 400 kr

Summa 50 041 850 kr

Miljöpartiet-de gröna

Partistöd 4 672 450
Kanslistöd, grundstöd 4 800 000 kr

tilläggsstöd 402 000 kr

Summa 9 874 450 kr

Källa Partibidragsnämndens protokoll.

Mandatbidrag 274 850 kr, grundstöd 8004 000 kr, tilläggsstöd för varje
mandat 13 400 kr för parti företrätt i riksdagenvunnet är och 20 100som

kr för parti.annat

I småsynnerhet partier världen har alltsedanöver för detstarten nya
finansieringssystemet undantagslöst förnästan dispro-argumenterat mer
portionerliga och för dem fördelningar de offentligamer gynnsamma av- -
medlen. Grundbelopp lika för alla kompletterat med rörlig del, haren- -
ofta varit den konstruktionsstrategi föreslagits S2. Argumenten harsom
framförallt varit proportionell fördelning orättvisatt är omoralisk därfören

de de partierna Partier böratt arbeta efter likartadestora villkor.gynnar

Vidare alla partier har oberoende storlek vissaatt grundkostnader som- -
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lika, och samtligaär partier nåvill till alla väljare. Företrädare förut

grundstödsaltemativet har hävdatäven denna konstruktion mildraratt

effekterna vid valnederlag, dvs de ekonomiska konsekvenserna slårinteatt

såigenom snabbt. Stora partier har lika ihärdigt fonekat likhet i kostnadsbe-

hov och dessutom för sådan konstruktion skulle kunnavarnat ökaatt en
småantalet partier. Synen på det demokratiskt goda med främjaatt

uppkomsten fler småpartier har inte minst i Sverige varit skiftande frånav

de etablerade partiernas sida. Det tycks toleransen varit förstörresom om

smâpartier kommunal nivå tiksnivå och i riksdagen.än

I Sverige argumentationen grundstödetär och kraven förändringom om
det kommunala partistödets fördelning väl dokumenterade, inte minst iav

återkommandede regelbundet utredningarna också i det övrigamen
Sedanriksdagstrycket. kanlistödsdelen i det statliga stödet förändrades till

grundstöd och tilläggsstöd har ytterligare tillkommit. Deett argument

främsta motståndarna har varit socialdemokraterna behållavelat desom

mandatbundna stöden regional och nivå.lokal

införa grundbelopp kombineratAtt med exempelvis mandatbunden delen

fördelningsprincip i generellt partistöd innebär visst frånett ett avstegsom

full proportionalitet och kanden kravet hanterasättett attvara en-
väljarkårosäker och instabil där riskerna för förskjutningar ärstora stora

småbåde för och partier.stora

väljarkårstrategi rörligför hantera införa kEn äratt atten sannan

slårså valresultaten inte direkt igenom i ekonomisktutjämningsregler, att

S4. innebär de utbetalda partistödsbeloppenS1, Detavseende att

för underlätta partiernastill partiernas valresultatsuccessivt attanpassas

I Sverige detframförallt försämrat läge. statligaanpassning till är

så mandatbidrag1972 antalet bestämsutformat sedanpartistödet

två föregående ordinarieutgången deårligen tillmed hänsyn närmastav
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1972625,valen paragraf 3. Några sådana regler finns däremot inte i de

nordiska grannländema.

Förslag införa sådan regler för det kommunalaatt partistödet har

förekommit. I undersökning vid mitten 1980- talet inom fören av ramen
demokratiberedningen studerade jag konsekvenserna för minskat partistöd

på grund valförlust för den regionala partiorganisationen och kundeav

konstatera dessa organisationer sårbaramycketatt för ekonomiskastörrevar
förluster i form kommunalt partistöd. Först och främst handlade detav om
personalindragningar för de drabbades. Undersökningen visade ocksåsom

partiföreträdama vid förfrågan vilkaatt i budgeten skulleposterom man
skära i detta skulle bli nödvändigt, framförallt lönerarvodenresorom angav
och annonsertrycksaker. Däremot tillhörde aktivitskostnader det minstman

på.allt ville skära nedav

Ett problem med partiorganisationer starkt beroende offentligaärsom av
bidrag de tycks svårigheterär ha någonatt skapa buffert ochatt att
mobilisera andra inkomstkällor. Det verkar lättare initiera höjningarattvara

partistöd eller införa eller höja andra selektiva offentligaatt anslagav till

partierna få fram privataän medel. Gör sigatt eller mindremera man mer
oberoende andra privata medel svårtdet plötsligtär begära uppoff-av att
ringar och insatser valförlusten faktum.när På det harär partiernassättetett

ekonomiska sårbarhet ökat med det offentliga ñnansieringssystemet.

I svenska kommuner och landsting har utvecklingen den offentligaav
finansieringen varit utmärkande i främst två avseenden. Tillväxttakten av

kommunala partistödetdet kanske detär iögonenfallande,mest men
hardessutom politikerna sökt olika anslå ytterligaresätt medel tillatt

partier.sina Främst har det sig utbildningsbidragrört till förtroendeval-om

e GidlundDs C 19858
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tillhandahålleradministrativa bidrag. Därutöveri vissa fall lokalbidrag,da,

fallservice för parti i vissa haroch landsting visskommuner grupperna, man

tjänstemäntillsvidareanställda ochinrättat tjänster politiska sekreterare,som

företroendevalda. Detför depolitiska funktionärer att gemensammaserva

partistödet detordinarieflora utvecklats vid sidan deti den är attavsom
såledesDet finnsförmåner till fullmäktigegruppema.gäller och bidrag ett

fall kanskestrukturer i vissa hari dessastarkt behov somav egna resurser

partiföreningar partiorganisationemaochregelbunden verksamhet änmer

fullmäktigegrup-nivå. Liksom parti i riksdagen harkommunal grupperna
besluteninnankoordinerings- och beredningsarbetebetydandeperna

partiorganisa-Frågan dock de traditionellt starkaformellt fattade. ärär om

villkorskapa sig ekonomiskatillåta partigruppema detionema vill att som

maktoberoende ochbidrar till ökat

förhållande tillpartistöd två former, dels imed inorska modellenDen

representantstödgrundstödfullmäktigegruppstödröstetal, delsstyrka +

partiorga-bådetillgodoserexempel modellmandatefter entalet är som

partigruppemainomverksamhet och behovetnisationemas av egna resurser

nivå. jmfoch regionallokal ävenförsamlingarnai de politiska

SOU 198847förslag,Förtroendeuppdragsutredningens

kommunaladetdå avregleringeffekter skulletänkbaraVilka aven
fåskulleinte baraoch landstingfå vill kommunerDetpartistödet säga att

hurstödet,och storleken äveninföraspartistödet skulle utanbesluta avom
partierna.fördelas mellanskullestödet

principfrån denväsentligtskulle innebäravregleringEn avstegett som

enligtpartistödetfördelarlandstingochkommuner1969fastlades enatt

grundläggande tankelag. Enriksdagen ifastlagtskonstruktion avsom
riksdageni lagfördelningsgrundema fastläggesförhållandetbakom avatt

departierna röroffentliga medel tillfördelningfråganär att avom
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spelreglernademokratiska i samhälle. Det handlar villkoren förett om
partiernas arbete, och har vidare beröringspunkter med valsystemetstora

målsättningoch den proponionalitet där finns. Fråganom som om
fördelning offentligt partistöd mellan partier inte teknisk ochärav en
administrativ fråga sådan dignitet denär kräver rättslig grundutan attav en

framför allt legalt skydd för minoriteten.ett-
Det ingen tillfällighetär fördelningsreglema föremål förhar varitatt

särskild lagstiftama i länder offentligmed finansiering. Iomsorg av

politiska författningsdomstolhar bevakningensystem dessaärsom av
frågor rigorös. Men i parlamentariskaäven bådeexempelvis Norgesystem,

och Danmark har bestämda lagstadgade regler även för för-belopp

delningen stöden till lägre partinivåer.av
Frågan vilket skydd maktmissbrukär och parti igodtyckemot ett

opposition kan uppbåda politisk majoritet Risken för partistrate-mot en att
giska fårhänsyn alltför spelrum torde betydligt politikerstort större närvara
och administratörer i 24 landsting och 284 kommuner med varierande

partikonstellationer söker sin egen lösning för fördelning partistöd ochav
förmåner,andra för partierna inom riksdagen. Detän finns riskstor atten

enskilda partier rekommendationer och allmänt skrivna lagreglertrots om-
rättvis fördelning svårthamnar i underläge i förhandlingssituationer där-
partistödet förmånermed andra och bidrag.sammanvägs Det möjligtär att

rättsläget någraklarnar efter år överklaganden informellaochav mer
förhandlingsprocesser där inte minst partiernas riksorganisationema fåkan

ökade uppgifter biståvad gäller partivänner i kommuner och landstingatt

sig för godtycke eller i övrigt fått dåliga avtal.utsattsom anser

Handläggningen partistödet i kommuner årenoch landsting har medav

fått alltmer administrativ och intern Under första hälftenen av
1980-talet blev indexuppräkning partistöden allt vanligare. I min under-av
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14års Cl9858för 1983 Demokratiberedning Dssökning angav av

partistödet knötsmed därlandets kommuner tillämpade ett systematt man

allmän försäkring förbasbeloppet enligt lagentill viss procentsats omaven

år. indexuppräkning tillI vissa kommunerbestämt använtsattett angavs

åren. indexuppräkning tycks haifrån Landstingensoch under de senaste

12 landsting denna metodomkring 1977 och 1984 attstartat uppgav

landsting harkommuner ochUppgifter nuläget saknas. Itillämpades. om

adrnini-till internsåledes frågan partistödens storlek utvecklats en merom

tagits fullmäktigefråga formella visserligenstrativ där de besluten av

för debatt kringförutsättningar insyn ochrespektive landsting därmen

storlek reducerats.anslagens

Kontrollen

principen inte börrått uppslutning kring detSverige har bredI att varaen
6 ianvänds pkt denågon offentliga partistödenoffentlig kontroll hur deav

överenstämmelse med den dehelt iprinciperna. Dettagrundläggande är

ekonomiredovisning partiernasoffentligsvenska partiernas överavsyn
införaslagstiftning inte bör däremotnågon tvingandehuvud taget; att

djupapartierna. Denna policy harmellan rötter.frivilliga överenskommelser

organisationeroberoendefria och tillpåSynen partier staten varsom
Sverige, Ioch Damnark.både i Norge1900-talunder tidigtutmärkande

flera partier tankendjup misstro hosfarmshärmedkonsekvens mota en

utgifter.ochredovisa sina inkomsteroffentligtatt

utredningi offentligaigenom dendettaSverige slogI synsätt som

partiernas offent-frågangranska1940-talet föritillsattes slutet att omav
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liggörande inkomster och utgifter lagstiftning.och behovetav av
Utredarna framhöll partierna upprätthöll sådanatt position i demokratinen

de inte skulle föremål för administrativatt kontroll ochvara övervakning

myndigheter. Det grundläggande demokratiskav betydelsevar en att
partiernas frihet och oberoende upprätthölls, hävdade utredarna. Man
uppmärksammade partier frivilligaatt organisationer och inte hadevar

krav lämna uppgifter sin ekonomiattsamma företag ochom som
ekonomiska föreningar. Vidare framhölls diskretionen i bidragsgivandet. En

offentlig redovisning bidragsgivare skulle kunna skada partierna ellerav
innebära obehag för bidragsgivarna i fall minskavärsta bidragen.-
Dessutom kunde sådant förfarande stå i stridett med andan och meningen

i författningen, eftersom bidragsgivandet kunde analogt med röstandet,ses
vilket innebar påkrav skydd för bidragshemligheten. Utredarna tvivlade

vidare på det praktiskt möjligtatt kontrollera efterlevnadenvar att av en
sådan lagstiftning. Någon lagstiftning ansågs sammanfattningsvis inte vara
nödvändig, i stället rekommenderades frivilliga överenskommelser mellan

partierna. Det skulle dröja till 1980 innan riksdagspartierna slöt frivilligen
överenskommelse offentligt redovisa inkomster ochatt utgifter för partierna

riksnivå dvs tillhandahålla sådana uppgifteratt blankett vid

förfrågan.

Detta således konfirmeradessynsätt slutet 1940-talet komsom av att
lägga grunden för officielladen policyn partifinansieringsynen om en
lång tid framöver. I förstället med lagstiftning och kontrollett försystem

reglera förhållandet partier och föredrogsatt minimumettpengar av

9 sou 195156.
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överenskommelser.frivilligalagstiftning i kombination med

legalaetiskakonsensusstrategi byggerDenna än normer.snarare

offentligaså småningom allra främst gälla dekomLagstiftningen att

partistöden.

vidi detta sammanhang undantagenoch Norge tillhörSverige en-
dominerandealternativa, och den alltjämförelse. Deninternationell mer

förhållandet partiermellan ochstrategin i regleringen ärpengarav

förlegala delagstiftningsstrategin. Den bygger nätverkett normerav

länder, exempelvisinteragerar denna I fleraolika aktörer arena.som
ochbittra erfarenheter korruption,Västtyskland, Japan, harUSA, mutorav

beroende-starkamäktiga bidragsgivare skapatandra oegentligheter där

kravkandidater, förstärktförhållanden partier och inte minst enskildatill

kontroll.lagstiftning och

storleksordningeninte skakats skandaler i deni länderMen även attsom

rättsliga strateginfinansieringen betydande har denoffentligadär denoch är

5° överenskommelserresulterati följandeKoncensusstrateginhar

Överenskommelse etablerademamellan r

världskrigetunderandratrycktapropagandanl Att minskaden

från 1980.nivåpånationellinkomsterredovisasinutgifteroch2 Att offentligt

mgbeslutEnsidigg

riksnivå1971,helafrån Folkpartietföretagdirektabidragmottagandeupphöramedl Att av
1977.organisationeni hela1976.Moderaternaorganisationen

SAPBeslut kongressentillfackföreningsmedlemmarmedkollektivanslutningen av2 upphöraAtt av
1990.1987 gällandefr.o.m.och

51 1989.Gidlund,

5 ma.
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vunnit Exempelterräng. på detta Finlandär och Damnark. Visserligen kan
inte hävdas lagstiftning medatt kontroll partiernas ekonomiskaav
förhållanden har befriat världen från korruption och oegentligheter i fråga

partifinansiering. Det finns åtskilligaom exempel partier sökersom
undvika redovisa viktigaatt delar och söker kryphål i lagstiftningen etc.
Detta till kvarstår det faktumtrots partierna har sådanatt centralen
ställning det kanatt skyldighet i demokratisktses som en samhälleett att

lagstiftning medborgarnagenom garantera visst mått insynett iav
partiernas ekonomiska förhållanden och transaktioner. Ett ytterligare

för detta justargument är den offentliga frnansieringens framväxt och
utveckling ytterligare förstärker incitamentensom för viss insyn ochen
kontroll medlen.av

När Danmark introducerade det generella partistödet 1986 infördes ytterst
liberala trösklar och bestämmelsen bidragsmottagamaatt varje år skulleom

försäkran medlen tillavge en att använts politiskt arbete; konsensusstrategin

sedan lång tid fast förankrat blandvar de danska partierna, dis-men
kussioner reglering området blev allt intensivare.om 1990av besluttogs

reglera betydandeatt delarom partiñnansieringsområdet. För förstadetav
bestämmelsertogs reglerar förhållandet mellan privatasom donationer till

politiska partier. Vad gäller detta förhållande principenär frivillighetom
mellan parti, organisation och medlem grundläggande. Det tillåtet förär
fackföreningar bidrag till partier, åatt andra sidan kan sådanage men
bidrag endast medlemmarna godkänner detta. Varjeges om medlem har
enligt lagen rätt vägra med och betalaatt sådantatt bidrag och kanvara ett

detta i särskilt kontraktformulär. Vidareange reglerades i denna lag
kontrollen partiernas ekonomiska förhållandenav stadgandet allagenom att
partier nominerar kandidater till folketingsvalsom och Europaval har
skyldighet inlämna årliga redovisningaratt till myndigheterna över
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ekonomin, information alla inkornstkällor privata liksom offentliga.om -
Lagen trädde i kraft 1 januari 1991. De danska parliforskama Mogens

Pedersen och Lars Bille förklarade i analys lagens tillkomst denatten av
uttryck för partierna längre siktett behövde betala foratt devar

offentliga medlen tillåta offentlig kontroll insyn.och Partiernaattgenom
påkan detta finansieringen.slags legitimitet försätt den offentligaen

I den lokala politiska miljön frodas småpartier. Enligt beräkningar ställer

kommunalval.110-tal lokala partier årsi 1991 Vissa dagsländor,ärupp

andra kommer bestå under längre tid. Under val haratt detsenare
förekommit partier saknar kandidater i valet till fullmäktige i någonatt eller

flera kommuner, fårdetta och fullmäktigemandatröstertrots även imen

kommunalvalet. I Sverige ställs inga krav for utbetalningnästan av
kommunalt partistöd. Här finns exempelvis inga krav partiorganisationen

förutom utbetalning ska ske till juridisk och inteatt till privat-person
person. Det innebär kommunen inte det överhuvud bedrivsatt vet om
någon verksamhet, finns styrelse och medlemmar. Orsaken till bristen på

krav i detta avseende avsaknadenär legala kontrollmöjlighter.av
råderDet vidare vissa kommunalrättsliga oklarheter vad händerom som

med partistödsmedlen partiorganisationen tvinar bort, eller den endaom om
parti har i fullmäktige slutar delta i fullmäktigesrepresentant arbete,ett att

eller parti med bristande lokal förankring saknar fullmäktigekandi-ettom

dater har mandat i valet serövrat k stolar.tommamen

Frågan transfereringar partistöd d kommunala medel uppåtom av v s
i partihierarkin också intresse iär detta sammanhang. För partiernaav

5 Pedersen Bille. 1991.

5 DagensNyheter.1991-08-26
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själva brukar sådana transfereringar angelägenheterTbetraktas inresom
I extremfallet kan denna fråga bli utomordentligt problematisk utifrån både

moraliska och kommunalrättsliga grunder. Ett nationellt parti kan idag,nytt

några juridiskamöta invändningar,utan att ellertömma mindremer
efemära lokala partiorganisationer de inkomster influtit i formsom av
kommunalt partistöd. I bästa fall för återbetala lån och skulderatt som
ådragits i valet, för detta finns inga garantier. Det strider visserligenmen

både andan och meningen med det offentligamot stödet till partier

regional och lokal nivå, det partiernaär själva står for denmen som som
etiska kontrollen hur användningen sker. Några ändamålsbestänutingarav

ska användas till politisktatt arbete finns inte i lagtextemaom pengarna till

sig det statliga eller kommunala partistödet någonoch kontrollvare finns

inte hur medlen Omanvänds. ändamålsbestämningarav kmv påtypenav
medlen ska användas för viss politiskatt verksamhet i berörd kommun eller

landsting skulle införas skulle sådana interna transfereringar i princip bli

olagliga.

55 Angåendetransferermgsmodelleri de Gidlund.svenska 1985.partierna.se
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6 EPILOG

När väljarnas trohet partierna åsiktsröstandetminskar, och partibytenmot

blir problem för hela partisystemet ökar incitamenten för sökaett att

stabiliserande lösningar, däribland förändringar partiernas ekonomiskaav

villkor. I denna har visats det finns antal ekonomiskauppsats att att

strategier står till buds. De torde ha önskvärd effekt för i månvisssom att

öka stabiliteten i de ekonomiska Men strategiema kan ha andraresurserna. -
inte sig förväntade eller önskvärda effekter för demokratin,vare -

konkurrensen mellan partierna och rättssäkerheten. Följande alternativ är

tänkbara

minska1 Att proportionaliteten i fördelningen av

partistödet. I stället för fördelning efter ellermandat röstetal

införs konstruktion lika påmed grundstöd för allaen ex-

-nivånempelvis l0-25% kombinationdet totala stödet i medav

låtarörlig del. En radikalvariant domineragrundstödetär atten

och omvandla partistödet till egalitärtett system.

frånStrategin innebär den princip bärande för offentligtärett avsteg som

ståbåde Sverige länder nämligen stödet ska ipartistöd i och andra att-
minskadtill partiernas valresultat. Endirekt proportion styrka pro-

partisystemet,till fragmenteringportionalitet i partistöden incitamentger av

får minskatför enskilda partieröka stabilitetenkan även sommen

valförluster.ekonomiskt genomslag av
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2 införa utjämningsregler för mildra ekonomiskaAtt de direktaatt

effekterna valförluster.storaav

Gäller det utjämning under mandatperiod metodentordeen en vara

därför få tillpartierna hinner möjlighet sigatt attgynnsam en anpassa
förändrade förhållanden. I offentligt finansieringssystem beroendetdärett

partistöden högt gäller attdet vinna eller försvinnaär sättettav armars

sällan gällde under de gamla privata finansieringsformema.som

3 nivånAtt höja partistöden inom föravsevärt ramen en
oförändrad konstruktion.

Strategin partierna möjlighet själva skapa buffertar inför eventuellaattger

valnederlag. Svagheten partiernas redan alltför beroendeär att stora av
offentligt förstärksstöd och partisystemet konserveras.att

4 Att avreglera det kommunala partistödet låtaoch kommuner och

landsting själva besluta fördelningen i enlighet medom en
allmänt skriven lag rättvis fördelning.om

Denna strategi innebär olika lösningar och kombinationer tänkbaraäratt

eller möjligen eftersträvade i olika frånkommuner och landsting; det

nuvarande med direkt proportionalitet med direkt utslag, till minskande

proportionalitet med grundstöd utjämningoch tiden. Den riskenöver stora

med denna metod framförallt godtycke frånär och maktmissbruk politiska

majoriteter och ökad instabilitet i de politiska spelreglerna. Risken ären

49



126

reell. Det finns goda belägg i forskningen hur konstitutionella föränd-av
överväganden.ringar Sverigei har starkt präglats partistrategiska Påav

likartat har tidigare partistödsrefomier haftsätt tydliga partistrategiska

inslag. Denna strategi kan mycket snabbt tillutvecklas förhand-att en
underivalårlingsmodell där partierna årkanske varje och speciellt

förhandlar sina totala arbetsvillkor frågan politisk sekreterare,om om ev

Riskernautbildningsbidrag, sammanträdeslokal och kommunalt partistöd.

med strategin torde i kommuner och landstingstörre med mycketvara

stabila majoritetslägen, i politiska miljöer effektivän med politisken
ikonkurrens och balanslägen.

5° Sydow.1989.von
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UPPDRAGET

kommunallagenbehandlingensamband denmedI av nya
till-riksdagen regeringen skulleatt1991900 begärde

parlamentarisk utredning över-att göraförsätta enen
partistöd, kdenkommunaltlagen 1969596 somsyn av

partistödslagen.

tillsattaändamåletregeringen för1991-06-13Den av
ät miguppdragit kommunernaskommittén belysaatthar

kommunalrättsligpartiernapolitiska itillstöd de syn-
vinkel.

partistödförändratriktlinjerNågra för hur ettnärmare
Kommittén harinteriksdagen lämnat.bör utformas har

förtroendeuppdragsutredning-direktivfått delatt ta av
till destödKommunaltbetänkande 198847,SOUens

till dethurpolitiska partierna, förslagoch lämna
utformat.partistödet börkommunala vara

direktiven ienligt sina övervägandenKommittén bör
stödjalandstingen kanbeakta ochatt kommunerna par-

påpekas iDetmandatstöd.tierna iocksä andra former än
fårlandstingenkommunerna ochdet sammanhanget att

politiska sekreteraretjänstemänsärskildaanställa -- åtpolitiskt biträde de förtroen-uppgift lämnamed att
detVidare anförs attidevalda kommunalade organen.

ochblivit vanligare kommunernaär attalltunder senare
tpartiernas verksamhetlandstingen stöder genom ex

någon man admi-ilokalbidragutbildningsbidrag samtoch
partierna.tillinformationsanslagnistrativa bidrag och

följande utred-direktivenfrån denutgångspunkt ärHed
tilllagmotivenredovisningningen i huvudsak par-aven
i sittinsattaolikatistödslagen stödformernadeoch

bakgrundsbeskriv-kommunalrättsliga Eftersammanhang. en
redogörelselämnasning kompetensenkommunaladen enav lagstift-isåsom avspeglasråttsutvecklingen denför

tillämpningeni frågarättspraxis delsning och avom
stödandra formerpartistödslagen användandetdels avav

anslutningorganisationer.partier Ipolitiska ochtill
skillnadenockså mel-kompetensavsnittet redovisastill

och despecialkompetensoch klan kompetensallmän s
lösningenlagtekniska attföregickdiskussioner densom

kommunallagen.iinarbeta partistödslagen den nya

falli ärkommunallagstiftningen flestadeEftersom
i fortsätt-landsting användsochför kommunergemensam

organisationsformerna. En-badaningen förordet kommun
olikaföreligger deanvändsskillnader organensdast när

benämningar.respektive
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KOMPETENSKOMMUNAL

församlingsbegreppkommunal kompetens år ettUttrycket
inte befogenhe-obegränsadevittgåendekommunernas men

allmäninnefattar delskompetensenkommunalater. Den
special-ellerspecialreglerad kompetenskompetens dels

kompetens.

sysslai vissa med,får fall skallkommunerna ochvad
regeringsformarstillkomsten 1974skall efter angesav

nämligenregeringsformen skalli Enligtlag. kap §8 5
övrigti ochföreskrifter befogenheterkommunernasom

i lag.åligganden meddelasderas

utvidg-handa attårs regeringsform kunde detFöre 1974
olikaaccepteradesningar kompetenskommunernas genomav

statsbidragssystem attutanriksdagsuttalanden eller
lag.uttryckligen regleradedetta genom

stadgan-imöjligt oklartmån dag årårvad dettaI men
kravinnebära ökatfåri ettregeringsformendet anses

vidgas utanförskallpå kodificering kompetensenom
följer kommunallagen,gränserframförallt de avsom

rättspraxis.till ochdennaförarbeten

kompetensensframförallt den allmännabestämningDen av
prejudikatbildningeninnehåll skerochgränser genomsom

utvidgning befogen-inte någonrättspraxis innebari av
iinnehållet kompe-anpassningendastheterna utan aven

regelnföljer attutvecklingen. Dettatilltensratten av
utformadårkompetensenallmännai denkommunallagen om

kom-dei syfte att kunnageneralklausul anpassasom en samhällsutvecklingens krav.efterbefogenheternamunala

specialkompetensochAllmän kompetens1.1

kompe-allmännaregeln kommunernasgrundläggandeDen om
i kap §års kommunallag 2 1ifinns angersom1991tens

sådanasjälva handfår halandstingoch omatt Kommuner
anknytningintresse harallmäntangelägenheter somav

område eller deraslandstingetsellertill kommunens
staten,enbartinte skall handhas avochmedlemmar som någon annan.landsting ellerannatettkommun,en annan

obundendetaljreglerfriHed bestämmelsen avavses en initiativ,takandär kommunerna egnaverksamhetssektor,
kommu-inom densamhälleliga behoven egnavägledda deav också denbenämnasbrukarverksamhetssektorDennanen. kommunalfakultativegenförvaltningen ellerkommunala

lagreglering äningensåledeshar annanverksamhet. Den
emel-omgärdaskommunallagen.i Dennageneralklausulen

kommunernasbegränsarnågra bestämmelserlertid somav allmännabeskrivnaför denhandlingsfrihet inom ramen friapå denkravenuttryckerBestämmelsernakompetensen. rättvistkommunmedlemmarnabehandlaförvaltningen, att
retroaktivaförbudet motlikstallighetsprincipen och

negativ verkan.medbeslut
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befogenhe-kommunernasfullständig kunskapfå omFör att
inte läsaemellertid attdetskyldigheter räckerter och

kommunallagen.

ochövervägdesårs kommunallagmedarbetet 1991Under
pedagogiskt ochi bllagenattförslag alades fram om möjligtsa långtskulleinformativt syfte somge en

befogenheterkommunernasbild reglernaheltäckande omav
rättskällornaspridningenskyldigheter. Genom avoch

vad kommuner-överblick överfåsvårt attansågs det en
skyldiga attrespektive ärfårinte görafår ellerna

göra.
stannadekommunallagtillförslagetslutgiltigadet nyI

uttömmandenågoninte göraemellertid attförman specialregleradedeni kommunallagenbeskrivning av hänvisarsig regelnöjde med somkompetensen utan enman
kommunernassärskilda bestämmelserfinnstill omatt det

skyldigheter.ochbefogenheter
tillhänvisarsåledeskommunallagenbestämmelserDe som

Dennakompetensen.specialregleradedenbrukar benämnas
årskiftandesintill artochomfattandeår mycketsom obligatorisk.frivillig ochnämligentvå typerav

inriktadärkompetensenspecialregleradefrivilligaDen fallvissttill förellertillskottvisstpå ettatt ge förMotivenkompetensen.oregleradeutvidga allmännaden
all-denförvarit gränseratt deharbestämmelserdessa

i kommunallagarna,dragitsmänna kompetensen uppsom situationervissairättspraxisiochförarbetendess
kommu-1969596snäva.visat sig alltför Lagen omhar på sådanexempelettärpartistödslagenpartistödnalt

brukarsådanapå lagarexempel somlagstiftning. Andra -turistbefogenhetsla-smålagar ärbenämningengå under - ochkommunförrätt1975494lagen1968131, omgen katastrof-internationelllämnalandstingskommun att
lands-ochkommunerförrätt19851052hjälp, lagen om Sydafrika,bojkottátgârder motvidtatingskommuner att

ochi kommunerpolitiska sekreterare1983565lagen om kommunalt1989947lagenlandstingskommuner, samt om
ungdomsorganisationer.tillstöd

politis-lagenochpartistödslagen omtvåHed undantag - smålagarnainarbetafrån attavstodsekreterareka man- fleraatttill dettaSkälensjälva vari kommunallagen. föremålårsällanverksamhetsområdendessa somberörav skulledessutomdetattsamtintresseför kommunernas sådanamedkommunallagenförseolämpligt attvara småla-ibestämmelsernamångadetaljföreskrifter avsom bestämmel-medkommunallageniavsnittEttutgör.garna ocksåkanskedärför engekundesmálagarnafrånser med.sysslaregentligenkommunernabild vadfelaktig av



138 4

kommunernaalltid varitsmålagarna attharsyftet med ge
inteuppgifterspeciellavissamöjlighet att sköta som

Detallmänna kompetensen.principerna för dentäcks av frånförändradosannoliktemellertid inte attär synen
ifrågor regleraspå vissasidasamhållsorganens som

denomfattasde attsmålagarna medföra att kommerkan av
specialregleringbehovetochallmänna kompetensen av

upphöra.komma att

påsikte attspeciallagstiftning tarDen andra typen av
obligatoriska för kommunerna.vissa angelägenhetergöra

plan- ochlagstiftning lagarnapå sådan ärExempel om
miljö- ochsocialtjänsten,skolorna,byggnadsväsendet,

sjukvår-ochräddningstjänsten samt hälso-hälsoskyddet,
den.

speci-obligatoriskabeskrivning denNågon uttömmande av
siglåtainteansåg helleralreglerade kompetensen man
ibestämmelsennämndai kommunallagen. Dengöra nyss

föreskriftersärskildatillhänvisarkommunallagen som vissapåskyldigheterochbefogenheterkommunernasom ocksåsåledessmålagarnaområden förutomomfattarandra
specialkompeten-obligatoriskadenreglerarlagarna som

sen.

xonpetenskriterier1.2

allmän-kommunernasföregående uttrycksi detnämntssom
inne-konkretageneralklausulkompetens varsengenomna krav.samhällsutvecklingenshåll efterkan anpassas förramlag. Ramenkaraktäri avseendetdetharLagen av
kri-antalettutgörskompetensallmännakommunernas av

lagändring 1948,senast genomterier bestämdes genomsom sinavårdasjälvafårlandstingochuttrycket kommun
inteinnebärändring i sakNågon nyaangelägenheter.

vilka angelä-beskrivningutförligarekommunallagens av
skalldeattfrågan Förutomskalldetgenheter om.vara
ochområde medlemmarochtillanknytning kommunensha

all-denågon skall vara avinte enbartskötas annanav
intresse.mänt

samhällsintressetellerallmänintressetkommunalaDet
verksamhet ärkommunalmotiv allförhuvudsakligtsom lagstift-utvecklingennärbetydelsefullt genomsärskilt

partierpolitiskatillfrågor stödpraxisning och omav
belysas.organisationer skallandraeller

kommunendelendaståtgärd avkommunal enOm gagnaren kommunmedlemmarmindre antalellerstörreeller ett
attföreligga förmotivsamhälleligtmäste allmäntett

kompeten-allmännainom denfallaåtgärden skall anses inte företas utanfår denmotiv saknasskulle dettasen.
stöd lag.av
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allmänintres-kriterieträttspraxisSåledes har urgenom bid-stöd ochprincipen attförbudutvecklatsset geom
särskilt lag.stödåt enskilda utan avrag

nödvändigt attgjordelikställighetsprincipen detHur
politiskatillstödsärskild kommunaltstifta lag om

pá all-avsnitt.följande Kravetipartier skall belysas
reglernaockså bakgrundmotmänintresset bör omavses

besvärsbestämmel-i kommunallagen ochlaglighetprövning
särskildtidigare äldre lagi lag. I som enangavsserna

orättvispå grund. Kra-vilarbeslutbesvärsgrund att
likställighetskäliginnebära bl attkan sägasvet a

såledesärmedlemmar. Detupprätthålls kommunensmellan
objektivafrångåendeinte tillåtet medatt normerav

sådana.ellerkommunmedlemmarenskilda avgruppergynna inskrivenlikställighetsprincip är somkDenna numeras
kompeten-allmännaför denbegränsande reglernadeaven ochKommuneroch lyderi Kommunallagenkap §2 2sen lika detsina medlemmarbehandlalandsting skall om

beslutettnågot annat. omsakliga skäl förinte finns
skallsärbehandling överklagas,otillåteninnebärsom strider motbeslutetmot grundendet prövasnumera

lag.

PARTISTÖDKOMMUNALTLAGEN OM2.

statligti propositionenÄven par-det redan 1965 omom
samhälls-partifinansiering etttistöd uttalades att var

inte bara förintresse alla ochförintresse, ettd v s
delså kommunernasförorganiserade har detpolitisktde

attkompetensenoförenligt allmännamed den geansetts
partier.politiskabidrag till

iintesåledesingårförfattningsstöd detsärskiltUtan
politis-stödjaekonomisktattkompetensenden kommunala

politiska verksam-organisationer i deraspartier ochka
kanserviceinriktade kommunenallmänthet. somDen

organisations-förenings-övriga ochtillhandahålla det
politiskadegivetvis kommaävenlivet inom kankommunen

partierna till del.

till lagenBakgrunden2.1

partiernaspolitiskaförändrades de1960-taletUnder
ekonomiskaökandei grad.villkor hög Deekonomiska

medlemmarnasmedtillgodoses enbartintebehoven kunde
ansågsnäringslivet kunnafrånbidragbidrag. Direkta

tradi-integritet. Detpartiernashotaifrågasätta eller
försva-partierna ochmellan pressentionella sambandet

för denbetydelseradions och TVssamtidigtgades som påverka-utvecklinginformationen ökade. Dennapolitiska
ekonomiskaökadeambitioner behovmedpartiernasde av

följd.resurser som
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politiskatillbidragoffentliga par-förargumentSom
samhälletfinansiering anfördes, attpolitisktier, ks sågssättpå annatellerettstödja verksamhetbör som

ochexempelvis folkrörelsersamhållsnyttig, somvara propositioneniuttaladesnämntsopinionsbildning. som
partifinansiering ettpartistöd att varstatligt1965 om demokra-svenskadenbetonades attsamhällsintresse. Det

diffe-partier attochfolkstyrelse entin år genomen väljarnaattnödvändig föropinionsbildning arrentierad
frågor.politiskaiställningkunna taska

parti-statligamålsättningen med detövergripandeDen politiskadestärkaregeringen, attenligtstödet var därigenomopinionsbildningen ochiställningpartiernas
demokratin.förstärka

dettaaviseradespartistödetkommunalafråga detI om dennaindelningsreformen. Ipropositioneniredan om politiskadedetdepartementschefen attframhöll var
medborger-stånd bredfå tilluppgift attpartiernas en

detattochverksamhetenkommunaladenförankringlig av intepartiernapolitiska avdeattangelägetdärför var fullgörafrån atthindradesekonomiskapåbrist resurser
uppgifter.sådana

partistödkommunaltRiksdagsaotioner2.2 om
hem-riksdagen 1968imotionerlikalydandetvåGenom bevil-attuttalamåtte beslutariksdagenattställdes, bedrivandeparti förpolitiskt avtilljande anslagav angelä-opinionsbildning ärinformation och enkommunal landstingskom-ochprimarkomunborgerligkgenhet för s

mun.
medkonstaterade,196833KUKonstitutionsutskottet

respek-kommunallagenikompetensregelntillhänvisning
avgörandenantal rege-ett avochlandstingslagentive

lämnaattråttinte harkommunernaattringsrâtten, bidragensåvittpartier,politiskatillekonomisk stöd
verksamhet.partipolitiskstödjaattföranvänds

hänvisadeutskottetvilkettillavgörande 1964ettI stadsbeslutettupphävt enavregeringsrättenhade undgomsorganisationerpolitiskatilldelafullmäktige att fannregeringsrättendåhyresbidrag,kommunalai staden attmothindernågotinnefattadeintebeslutetatt tillanvändesväsentlig deltillellerheltbidragen bidragÄven beslutverksamhet. ompolitiskfrämjande av inteundantaguttryckligtungdomsföreningar därtill olagliga avansettshadeföreningarpolitiskagjorts för
regeringsratten.
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ungdomsföreningar hän-politiskatillbidragfråganI om
tilltillägget 3år §tillvisade 1965 antagnadetKU

ingå iEnligt barna-barnavårdslagen. detta skall det
stödja personlighetsut-uppgifter denvárdsnämnds att

utövasverksamhetsamhällsfostrandevecklande och som
syf-sammanslutningar. Det närmasteungdomens egnagenom attenligt departementschefenlagregleringentet med var

regeringsrättsavgörandenaundanröja hinderdet genomsom
politiskatillkommunalt stöd deansågs föreligga mot

verksamhet.ungdomsorganisationernas

framhöllsärskiltstatligaifråga stödetdetOm omman
demo-samhällsnyttiga stärkanderoll förpartiernas av

behandlingenvidopinionsbildningen fickkratin avoch
motiveramindre för attmotionerna utrymmeaspektdenna

utskottsbehandling-motionerna ochstöd.ett kommunalt I
partiernaspolitiskai stället debetonadesdessaaven infor-spridauppgift det gäller attnärbetydelsefulla

Utskottsmajo-verksamheten.mation kommunalarörande den
ansåg attuppfattning,motionârernasriteten, deladesom partiernabeviljarättvidgning attkommunernasen av in-utvecklinglinjeiligga med denanslag skulle som

politi-till delämna anslagmöjligheten attletts genom
samhällsfostrandeungdomsorganisationerna för derasska

verksamhet.

Kunglhemstållan hosutskottetsRiksdagen anhöll efter
attfrågan kommunrätt förHajt utredning omavom infor-parti kommunalpolitiskt förbevilja tillanslag

mationsverksamhet.

anfördemotionerna,ville avslåutskottminoritet,En som realite-imotionärernas förslagsin reservation,i att
skullepartistödkommunaltinnebar allmäntten att ett

användesbidragennågon kontroll attmöjliggöras, då av
opinionsbild-information ochbedrivande kommunalför av

åstadkommas.ning inte kunde

Departementspromemorian2.3

inom kom-upprättadesriksdagsbeslutetanledningHed av promemoria kommunaltmunikationsdepartementet par-omen
stenciltistöd 19697.K

kommu-deninledningsvis bl attpromemorian anfördesI a
senastedeunderkraftigt expanderatnala verksamheten

i antaluppgifter ökatårtiondena och att kommunernas
irollfråga derassärskilt i sam-betydelseoch om

enligthadeanledning dettahällsplaneringen. Med av
självstyrelsenkommunalainnehållet i denpromemorian

Samti-medborgarna.intresse förvitalareblivit alltav kommunmedlemmarnasattutvecklingen medförtdigt hade
på kommunalainflytandedirektettutövamöjligheter att

mindre.blivit alltbeslut
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årsi med 1965sambandframhöllslikhet vadmedI som promemorianipartistöd framfördesstatligtbeslut nuom folkstyrelsedemokrativår ärståndpunkten attden en
regeringinte beslutbaragälldepartier. Detta avgenom

också beslut.kommunalariksdag utanoch

bakgrundsamhällsutvecklingenbeskrivnaHed den som
förstärkningpromemorianenligtsåledes avförutsatte en

partiernapolitiskademokratin att deden kommunala
frågornakommunalainformation deväljarnakunde omge

ståndpunkter.partiernasoch

ocksåårs anfördesvalfrån 1970valdagenDen gemensamma partiernas ökandetillstödkommunaltförargumentsom åt deuppmärksamhetochutrymmeför attkostnader ge enligtansågsPartiernaifrågorna valen.kommunala
samhållsintresseockså tillgodose ett genompromemorian

på olika sätt.valförâttningenatt underlätta
fåsjälva skullekommunernaförordades attpromemorianI

itill kommunenekonomiskt stöd debehovetpröva av handi förstanämligentordepartierna. Detverksamma
attföråtgärdervidtasjälva attpåankomma kommunerna

idemokrati kommunen.vidmakthålla levandeen
partistödetstatligadetutbyggnadmellanvaletI aven ävenpartiernas behovtillgodosetill resurseratt av

istannadekommunalpolitiska verksamheten manför den
kommunalautvidga densåledes för attövervägandena

kommunaltföreslå bestämmelseratt omkompetensen genom skyldighet utgeattNågonsärskild lag.partistöd i
skulleföreskrivas storlekenochintebidrag skulle

själv bestämma.kommunen

attlikstållighetsprincipen gällerprincipallmänSom
objektivafrångåendefår normerinte medkommunen av sådana.ellerkommunmedlemmarenskilda avgruppergynna fårsårbehandlasskallellernågon kommunmedlemOm grupp

haellersakligt motiveratinte attutandet ske vara
kretsenbegränsaattsaklig grund för avistöd lag. En

attkrävaansågs attpartierbidragsberättigade vara
verksamhetopinionsbildandebedriverpartiet fortlöpande

uppfylltKravet kunde omsina medlemmar. ansesbland respektivefullmäktigeirepresenteratblivitpartiet
valet.föregåendenärmastevidlandstinget det

saklig grundpåkravetLikstallighetsprincipen och
fråganförbetydelseocksåansågs hasärbehandlingför partier.skildatillolika belopputgå medfårbidragom bordepartistödkommunaltettattansågs uppenbartDet stat-detlikhet med1grundproportionellutgå efter en bi-partisvarjeattpromemorian föreslogsEnligtliga.

varjeförlika beloppvisst man-utgå medskulledrag
valet.vid senastefått detpartietdat som



143 9

promemorian också frågan skall för-vadI berörs om som
parti-stås politiskt parti i kommunaltsamband medmed

in i varitDefinitionen lagenstöd. utan att tassom
regeringsrättenvidvägledande antal avgörandenett av

politisktutgår från riksdagsordningens meddär16 §
parti politisk sammanslutningvarje eller grupp avavses

partibeteck-särskildväljare i val underuppträdersom
partitillning. Enligt motiven börbestämmelsen som

våljargruppsammanslutningvarje ellergodkännas som
bidragpå ta emotförekommer valsedlarna. För att kunna

vilketjuridiskmåste vidare partiet en-person,vara en
politiskaligt rättspraxis denär fallet närfast sam-

antagit ochväljargruppen stadgarmanslutningen eller
juridiskintePolitiskt parti ärvalt styrelse. per-som

partistöd kanbidrag beslutinte ochkan uppbära omson
partierparti. två flerainte ellerdetta om sam-avse

partibe-vid användaattverkar ett val gemensamgenom
särskild juridisk förteckning att skapautan personen

partistödfår beslut kommunaltdenna samverkan, avseom
partierna sig.förde samverkande var

Propositionen2.4

iredovisades stort settpropositionen 1969126I en
ipromemorian. Endastienig remissopinion förslagenom

denföreskrifterna delsfrågorna utformningen omavom
grunder-få bidrag delspartier skall kunnakrets somav förelåg deladebidragetberäkningen storlek,för avna

motiv för ut-meningar. anfördeDepartementschefen som
vadproportionellt bidragssystemformningen ett somav

partistödet.statligavid införande dethade anförts av
tillinbjuderundvika systemIntresset att ensomav intesmápartier andrapå medföruppsplittring eller av-

alltså beak-på partiförhållanden bordeverkningarsedda
partistöd. sammainförande kommunaltvid ettaventas av

fråganbedömningocksåintresse betydelse förhade av
partier skulle begrän-bidragsberättigadehur kretsen av

represente-till partier årbegränsningenGenom somsas. ocksårespektive landstingeti fullmäktigerade vann man
garanti stödetattviss förenligt departementschefen en

bedriver opi-fortlöpandepartierutgår tillbara som
och all-sina medlemmarnionsbildande blandverksamhet

mänheten.

uppfattningari övrigt dedeladeDepartementschefen som
avvikelsen attpromemorian med denkommit itill uttryck

årtill detrepresentation skulle anknytaspå somkravet
promemorian,i attinteochbidragbeslut somavserom bidra-uppfyllt närrepresentation skallpåkravet vara

utgår.get

ytterliga-departementschefenunderströkpropositionenI
demokratiska systemeti detrollpartiernas centralare demokratin. För attkommunalabefästa denföroch att

tillfredsställandefungeraskall kunnadetta system
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enligt god kontakt mel-förutsätts departementschefen en
fullödig informationpartiernalan och medborgarna. En

partiernas politik de bästaskulle medborgarnaom ge
påverkaförutsättningarna denna.att

Konstitutionsutskottet2.5

propositionen även femutskottet behandlades förutomI
innehölltill Hotionerna blmotioner i anslutning denna.

utgåbidrag redan förskall kunnaförslag dels atta om
varit blirvalåret till parti inte representeratmensom

visstbidrag utgå grund-skall medefter valet, dels att
ipartier visstlika beloppoch medbelopp för alla

bidragförhållande Hotionerna förtill mandat.antal om
valåret utskottets borger-Däremot föreslogavstyrktes.

proposi-i övrigtliga majoritet, i huvudsak godtogsom
utgåtionen. ettviss del stödet skulleatt somaven

lika grundbidrag.partierför alla stort

tillpropositionens fördel-förslagReservanterna stödde
också riksdagen.ningsprincip antogs avsom,

informationPartistöd anslag för kommunaleller2.6

innehållpartistöd till sitt ochkommunaltLagen somom
årsi kommunallaginarbetadessyfte oförändrad 1991

tillupplysning förinnehåller ingen att stödet årom
partier-opinionsbildninginformation ochkommunal genom

na.
motionerii synnerhet detill ochlagenförarbetenaI

att stö-lagstiftningen starktbetonadesinitieradesom
information. så skrevtill kommunalanslagdet ettvar

attkonstitutionsutskotteti 1968empelvis reservanterna
partipolitiskttillanslagi motionernaförslagen om

innebarrealiteteniinformationsverksamhetför kommunal
möjliggöras.partistöd skullekommunaltatt ett allmänt

behandlingenvidÄven i utskottetreservanterna av pro-
tilllinjeinne påpositionen till lagen mensammavar -grundbidragförslagetoch motlagförslagetstöd för om -

utformningenDå den närmaregällerdetoch skrev av
att fast-partistöd angelägetår detkommunaltregler om

medborgarnasökaattsyftet ärhålla utgångspunkten, att
ipartiernainformation, inte atttillmöjligheter gagna

sig.och för

ärpå främststödetbetoningen attentydigadenGenom
detundanskymdesinformationtill kommunalanslagett

partistöd.frågan ettändåförhållandet att det omvar
utform-lagensochi förarbetenauttalanden genomGenom

det stat-förgrundprincip gällaattning kom somsamma med-huroffentlig kontrollnågonliga att avstödet om bakgrunden ochMot denförekomma.inte skallanvändslen
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opi-denifrågaställs omtill kravdemed hänsyn som kontinuitetenochi kommunenverksamhetennionsbildande medlenävenbli, att omändå slutsatsenmåstei denna, försärskiljasattpartikassan utani lokalain dengär spridaattända syftetdetillgodosersáändamål,detta
frågor.kommunalainformation om

statuskonnunalrattsliqapartistödetsPartiernas och2.7
kommunallageni nya

kommunallagarsföregick 1991betänkandenolika somdeI redovisa ut-kommunallageniattfrågandiskuterades om kompetens somallmännakommunernasvidgningarna av Syf-smålagarna.kdesammanhang si olika genomgjorts informativt. Av-ochpedagogiskthandi förstatet var mellanutplåna gränsernainte attemellertidsikten var specialreg-fakultativadenochkompetensenallmännaden emellertidavstodsid 3 mannämntsskällerade. Av som vadbeskrivninguttömmande avsådanfrån göraatt en med.sysslarespektive skallfårkommunerna
tidi-kommunernaskommunallageniinarbetadesEmellertid

partierna ekono-stödjaatträttspecialregleradegare Dessasekreterare.politiskaanställamiskt attoch specialregleradeintesåledesär numerabefogenheter 1983befogenheter.detaljregleradekommunallageniutan specialkompetenskallade dennademokratiberedningårs kommunal-sittibefogenheterallmännatilltillägg slut-kommunallagsgruppens198529. Ilagsförslag SOU ut-lagtextförslageti en198852 gavsbetänkande DS rubri-underspecialkompetensenredovisningtömmande av
falli vissabefogenheterutökadeken

tydliga mar-partierna bl genomintedå aFrågan är om förrollcentraladerasmotivuttalandenkeringar i om blikommit attdemokratinochverksamhetenkommunaladen övrigadesidanvid somrättssubjekt omkommunaltett för-kommunmedlemmar,nämligeni kommunallagen,nämnts styrelsenfullmäktige samtochanställdatroendevalda, sekreterarnapolitiskadegällerDetsammanämnderna.och ochförtroendevaldamellanmellanställningintar ensom
anställda.

i denställningcentralapartiernasAccepterandet av samhälls-demokratiskadetochverksamhetenkommunala i fullmäk-erhållit mandatdefallsystemet,i vart som kompetensrättsligtidetattinnebäraocksåtige borde allmännaiingå kommunernasmåstehänseende ansesmer arbetei detekonomisktstödja dessaattbefogenheter verk-kommunaladenhelaförbetydelsevitalsåharsom samhällsnyt-derasi förarbetena avBetonandetsamheten.
riktningen.i denpekartiga roll
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Genom den särställning partistödet och rättensom attanställa politiska sekreterare fått, kan ifrågasät-det
tas de tillhörom de utökade befogenheter innebärsomavsteg från den allmänna grundläggande kompetensbestäm-melsen och de kommunalrättsliga grundprinciperna vilket
är utmärkande smålagarna.för Speciallagstiftningen kanockså påverka den allmänna kompetensen. som exempel kan
nämnas kommunernas rätt åtatt politiskastödge ung-domsorganisationer specialreglerades til-som ettgenomlägg till 3 barnavårdslagen.§ barnavårdslagenNär er-sattes socialtjänstlagen fick ingenav denna rätt mot-
svarande reglering. Trots att lagstöd således saknades
fram till den januari1 då1990, lagen kommunalt stödomtill ungdomsorganisationer trädde i kraft torde ingen ha
ifrågasatt kommunernas rätt sådantatt stöd. Befogen-geheten måste ha omfattats det kommunala allmän-anses avintresset hänförts tilloch den allmänt förebyggande
verksamheten inom socialtjänstens ram.
Trots partistödetatt tidigare varit specialreglerat kan

såledesdet med fog hävdas, den på partierna,att syn
kommit till iuttryck lagstiftningsarbetet,som medfört

att det allmänt kommunalt intressenumera anses vara av
åtatt stöd Partistödetdessa. därigenomskullege kunna

omfattat den allmänna kompetensen enligtanses av
grundprinciperna. sammanhangetI kan nämnas att kommu-

förhållande till näringsverksamhet näringsli-nernas och
liksomvet partistödet regleras särskilda rubrikerunder

i kompetenskapitlet. rättspraxisGenom dockhade sedan
gammalt redan fastslagits att befogenheterna på närings-
livets områden omfattades den allmänna kompetensenav .Således finns i idag kommunallagens befogenhetskapitel

detaljreglering såväl viss såallmän kompetensen av som
den formats rättspraxis tidigare i smålag speci-av som
alreglerad utökad kompetens.

Kommunalrättsligt partistödethar motiverats med par-
tiernas betydelse iför medverkan in-och kommunaladen
formationsverksamheten. på partipolitiskadenom synen
verksamheten såhar förändrats att den allmäntanses
samhällsnyttig nödvändig bör inte finnasoch det längre
något partistödbehov att koppla tillett kommunaltav
kommunens informationsintressen kompe-för att göra den
tensenlig.

Rättspraxis partistodslagentillämpningenrörande2.8 av

frågor parti-tillämpningen lagenDe kommunaltom av om
regeringsrätten avgjort huvudsakligenstöd gälltharsom

utbrytningtill partiet splittratsrätten stöd när eller
pågåendefrån parti mandatperiod. Någraskett fallunder

avvikelser från striktahar gällt lagens mandatbundna
någrafördelningsgrund. fall har andra stödformersI

redovisasförenlighet inte härlagen prövats.med Dessa
avsnitt stödformeni följande handlarutan andrasom om
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Partisplittring2.8.1

kommunfullmäktige underR12z§;2Q; ledamot lämnadeEn av
vidmandatperioden partidet han representeratsom

nybildatår övergick partitill ochvalet. hanSamma ett
till utbetala detbegärde honom skulleatt kommunen

i partistöd.utgick årbelopp ochmandat Kommun-som per
hänvisning tillfullmäktige med lagen kommu-beslöt om

partistöd inteframställningen skulle föranledanalt att
någon åtgärd. besvärLänsstyrelsen lämnade ledamotens

bifall.över beslutet utan

majoritet nybildadeansågRegeringsrättens detatt par-
påtiet sitt på bidrag lageninte kunde grunda krav om

blivitpartistöd inte represente-kommunalt eftersom det
Majoriteteni fullmäktige vid kommunalvalet.rat grun-

definitionuppenbarligen sitt pådande beslut den av
sittpolitiskt parti åberopat i yttrandekommunensom

politiskt nämligenparti ansågsöver Medbesvären. en-
varjepropositionen sidligt till 21i lagenuttalande

politisk väljaresammanslutning eller som upp-avgrupp
särskild partibeteckning.iträder underval

frånskiljaktiga villetvå bortseledamöterDen ene av
ipartiet inte deltagit valet utannybildadeatt det

ostridigtpartietgick på lagens ordalydelse att var
fullmäktige övrigt uppfylldei kra-i ochrepresenterat

juridiskpá kunde mottagavet att somen personvara
bidrag.

fullmäkti-skiljaktiga ville upphävaledamotenandraDen
motivering. Ut-utveckladebeslut medges samma men mer

juridiskockså partietgångspunkten att per-var envar
propositionentill i attanslutning uttalandeIson.

juridisk gjorde departements-parti måste personvara en
två eller fleraockså kommentaren att,chefen den om

användapartier vid attett valsamverkar engenom
särskildpartibeteckning skapautan att engemensam

så beslutjuridisk tordesamverkan,för denna omperson
sig.partierna förpartistöd få de samverkande varavse

i valparti uppträtt syntesvid uppsplittring ett somav
partistödsut-årsnaturligt att,det ledamoten 1971som

tvådeettvartredning gjorde, därefter betrakta par-av
mening, eftersomipolitiskt partitierna lagensettsom

vid borde kunnaliksom valsamverkanpartiernade nya
ideltagit val.sig haföranses var

parti eftersitt parti byterellerledamot lämnarOm en
fördelningensåledes betydelse förvalet saknar av par-

fortsättningsvis till detsåledesutgårtistödet. stödet
blivitparti vilket vald.hanför
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bildadesårs arbeta-kommunalvalEfterR121§2;1Q; 1976
utbrytningrepartiet kommunisterna väns-APK urgenom

Vidterpartiet kommunisterna erhöll treVPK. valet VPK
Eskilstuna.fullmäktige i anmäldei 1977mandat I mars

ej längredede tre för valda ledamöterna attVPK repre-
kommunsty-istället Beslutetsenterade utan APK.VPK av

halvåretpartistödet andra 1977relsen föratt betala ut
besvärentill lämnadelänsstyrelsenöverklagades ochVPX

utgårbidragetmotiveringenbifall attutan bl meda
blivit vald.till parti vilket ledamotendet för

fråganenhällig, diskuteradeRegeringsrätten omsom var
delvis ettersatts medombildats helt ellerhade ochVPK

nämligenpartiombildat skulleparti. sådantannat Ett
representationsvillkoret detuppfyllakunna omanses

erhållitdärviddeltagit i valet ochsenastedet en
fullmäktige. Regeringsrätten kon-ieller flera platser

allt-deltagit iinte att VPKvalet,staterade att APR
måletipolitiskt parti detjämt samt attbestod som

påombildats detpartiet valetinte visats efteratt
leda-samtliga valdaAtt förde VPKsätt sagts.nysssom

därförgrundaderepresenterademöterna sedermera APK
parti.partistödinte till för dettarätt

intepartier ledamottillfaller ochpartistödetAtt per-
rättsfall.fastslagits i Isonligen flerahar

kommunstyrelseord-bifall besvärlämnades utan151 enav
partiets stödandelatt hansbegärtförande avsom partiet förkla-själv sedantill honomskulle utbetalas

isigrepresenterade dettainte längreatt han varerat
fullmäktige i andra sammanhang.eller

fördelningsgrundfrånAvvikelse lagens2.8.2

fördelningsgrun-föreskrivnaAvvikelse från lagenden av varje platsbelopp förutgå medskallden att stöd samma
genomgående under-fullmäktige haripartierna harsom

regeringsrättenkänts av
attbeslöti HalmstadKommunfullmäktigeAh1222 §21;R
imandatpartierna, harpolitiskatillerkänna de som

kommunstyrelsensiej representeradefullmäktige ärmen år.kronor000anslag 40extra perettarbetsutskott om
idebestodarbetsutskottetatt avanförde,Klaganden

beslu-attsamtkommunalråden,heltidsanställdakommunen
innebar ettdåorättvis grund, detpå spe-viladetet

politiskavissaendastekonomiskt gynnandeciellt av
partier.

fördel-till striktahänvisade denLänsstyrelsen som hadefullmäktigeansåg attpartistödslageniningsregeln
bid-attinnebardå beslutetbefogenhetöverskridit sin

Länsstyrel-partier.vissatillutgå endastskulleraget gjorderegeringsrättenochbeslutetdärförupphävdesen
ej ändring.
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attbeslötlandstinglänsÖstergötlandsR121§Ah_311; partierpolitiskatill somdeadminstrationsbidragutge Klagandennämnderna.centralai derepresenteradeej var Lands-partistödslagen.stred motbeslutetattanförde intebeslutet grun-yttrande attsittitinget framhöll erbjudaatttillkommit förutanpartistödslagenpådats represente-inte årdeoppositionspartier även omalla - bedri-möjligheter attekonomiskanämndi centralrade - allsi-ärendenatill att ensyftar gearbeteett somva prövning.belysning ochdig
ekonomiskasina domsskäl attianfördeRegeringsrätten landstingfårparti endastpolitiskt avtill gesbidrag Dápartistödslagen.iförutsättningarde angesunder som halandstingetansågskravdessainte uppfyllerbeslutet

regeringsråttenvarför upp-befogenhet,sinöverskridit
beslutet.hävde

varjetillerkännabeslutathadekommunEn
parti, kommunenrepresenteratkommunfullmäktigei som

i formadministrativt stöd ar-avtillhandahållerinte
kommunalråd ochåtbiträdespersonal op-ochbetslokaler

administrationsbidrag medårligtpositionsråd, ett
ordinarievarjeförkronor000motsvarande 3belopp

upphåvdesfullmäktige. Beslutetipartiet harplats som
kompetensöverskridande.som

parti hartillgruppledarbidragbeviljaAttRl2§Q2;1;
partistödslagen.strida motansetts

kundeupphävda beslutenÄven ansesi rättsfallendeom orättvispåvilarlikställighetsprincipenstrida mot
parall-tillämpat denbesvärsinstansernaså hargrund

vilket äröverskriden befogenhet,besvärsgrundenella
kompetensreglerna.strider motbeslutetnormalt om attkommunernaförutrymmet gevisar attRättsfallen

partistödslagenpartierna utanförtillekonomiskt stöd
någramotiveras medinte kanobefintligt stödetär om ilandstinget deochprinciper. Kommunengodkändaandra

stat-uppenbarligen dethafthaderättsfallenredovisade
iinterikdsdagspartier årtillliga kanslistödet som

förebild.regeringsstållning som

STÖD POLITISKATILLAVFORMERANDRA3.
POLITISKOCHORGANISATIONER

VERKSAMHET

partistöd ochstödformernalagregleradesidan deVid av ikommunerdet attförekommerpolitiska sekreterare
politiska verksam-rentdenomfattning stödervarierande

utbildningsbi-såsombidragolika formerheten avgenom lokalbidraginformationsbidrag,gruppmötesbidrag,drag,
ungdomsorganisationer.politiskatillbidragoch
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Även annat stöd förekommer såsom skrivhjälp och annanadministrativ hjälp, tillhandahållande möteslokaleravsamt anstållande förtroendevalda páav hel- och deltid.
detI följande avsnittet skall lagligheten olikadeavstödformerna belysas med utgångspunkt från kommunallagen

och rättspraxis.

Utbildningsbidrag3.1 och gruppnbtesbidrag

Genom arvodeshestammelserna i ars1977 kommunallag blev
det möjligt för kommun att betala arvode och andra kost-
nader för de förtroendevaldas-deltagande i partiernas
utbildning i kommunala frågor. Detsamma galler arvoden
till förtroendevalda vid deltagande i partigruppsmöten

förberedelser ordinarieförsom isammanträden fullmäk-
tige och nämnder.

Befogenheten intekan direkt utläsas i lagtexten mendepartementschefens tillstyrktaKU proposi-genom av
tionsförslag i motiveringen skall ocharvodena kostna-
derna föranledda förtroendeuppdragetanses och kunnaav
ersättas kommunen.av

kommunallagen innebärDen ingen förändring inya berört
hänseende.

Informationsbidrag3.2 lokalbidragoch

Informationsbidrag utanför det lagreglerade partistödet
innebäratorde befogenhetsöverskridanden och skulle san-nolikt upphâvas besluten överklagades. Detsamma tordeom
bidraggälla till partiernas administrationslokaler.

Bidrag till politiska3.3 ungdomsorganisationer

lagstiftning möjliggjordeDen för kommuner attsom ge
atstöd politiska ungdomsorganisationer ihar berörts de

föregående avsnitten. Det är att märka att stödet endast
fick organisationernasför personlighetsutvecklandeges
och samhâllsfostrande partipolitis-verksamhet. rentDen
ka inteverksamheten stödjas inomkunde däremot ramen

i barnavárdslagen.för bestämmelsen

åtskillnad i rättspraxis gjordesDen lagen mel-ochsom
organisationernas politiskalan ochverksamhet den som

stödjafick undanröjdeskommunerna lagengenom
ungdomsorganisationer.till1989977 kommunalt stödom

markeringfår enligt särskildstödet generellt ochvara
i också politisklagtexten omfatta verksamhet.

enligt objektiva någotmåsteStödet lämnas grunder och
ensidigt viss politisk eller rikt-gynnande religiösav
ning får inte förekomma.
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Tillhandahållande nöteslokaler3.4 av

tillgodose behovetallmänna kompetens attKommunens av
iblivit principiellt erkändtidigtsamlingslokaler har

inneburitsådana frågor harrättspraxis. Avgörandena av
likställighetsprincipen.tillämpningstrikt aven

uttalade departe-års kompetensreformsamband medI 1948
på områdetanslagsverksamhetkommunalmentschefen, att

förutsättning den kundetillåten attunderborde vara
inomintresse ochtillgodose kommunenallmäntettanses

rättvistpå objektivt sätt.skedde ett

tillbeviljande anslagfråga upplåtelse ellerI avom partipoli-iakttarlokalhállare att kommunenförutsätts
garantier dettasig förtisk neutralitet eller skaffar

anslagsmottagare.av
samlings-tillhandahållande ochUpplåtelse eller av

såvälvillkorlika försåledes påskemöteslokaler skall
organisationer i kommunen.politiska partier andrasom

hjälpadministrativSkrivhjålp och3.5 annan

till partiernariktadeändamåletSärskilda bidrag för
idet fulltpartistödslagen. årstrida Däremottorde mot

arvodesbestâmmelserkommunallagensmedöverensstämmelse
förtroendevalda ellerenskildaåtbiträdesådantatt ge

full-attdet behövs fördettaförersätta kostnader om
förtroendeuppdraget.göra

politiska sekreteraretillpropositionen lagenI om
politiska sekreterarededepartementschefen, attanförde

tillgångnaturligtvis harkommunenår anställda avsom
administrationsapparat. Hankommunförvaltningenstill

dei natur attliggerockså, sakensatt detanförde
itill dentillgång dennaockså harförtroendevalda
uppdrag.motiverat derasutsträckning kandet avanses

heltid santpå del- ochFörtroendevalda3.6
gruppledarbidragparti-

arvodeatti kommunallagenkap 15 §Bestämmelsen 4 om
inne-uppdraglikalikatill belopp förskall bestämmas

differen-möjligt attinte skulleintebår detatt vara
tiden uppdraget. Itill förmed hänsyntiera arvoden

frånundantagetti paragraf görsstycketandra samma
fullgörförtroendevaldagällerprincipen detnär som

heltid.delbetydandeheltid ellerpå avuppdragen en
fullmäktige hänsynkan taattklargöraSyftet är att

heltids-etthaftförtroendevald hartill hur lange en
full-nårdeltidsuppdrag,omfattandeettelleruppdrag

förtroendevalda.till denarvodetmäktige bestämmer

före-utformassådant arvode enbestämmelse somOm om vissttillgruppledarbidragparti-skrift ellerom partistödsla-stridaemellertid motattparti denkommer
gen.
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till politiskRättspraxis3.7 rörande andra stödformer
verksamhet

redovisatsRättspraxis i fråga de stödformer ovansomom
legalitetssyn-tämligenar När det gäller de ursparsam.

riktar sigtvivelaktigapunkt stödformernamer som
partistödsla-direkt står i stridtill partierna medoch

i avsnittetredovisats rättsprax-har del ovan omgen en
vanligastis vid tillämpningen troligenlagen. Deav

vid sidan mandat-förekommande stödformerna lagensom
administrativtsåsom olika stödbundna stöd former av

till blivit föremålpartigrupperna rätts-sällan förhar
tämligenrâttsfallsmaterialetlig prövning. Däremot år

förhållande tillrikligt detdet gäller kommunernasnar
politiska livet i i och där de över-allmänhetkommunen

innebära ellersägas stöd förklagade besluten kan
organisationerpolitiska ellerdiskriminering olikaav

meningsyttringar.

politiskalandstingens tillstödKommunernas och även
i några rättsfall.ungdomsorganisationer behandlatshar

inomattreferatet fastslogs kommunenI 3 12ZQ;15 I
badesjälvbarnavárdslagen avgöraägdeför 3 § om-ramen

harreferatfattningen för stödet. IIoch formen I samma
organisa-till politiskalandstingbeslut anslagomav

landstingtioner ansettsungdomensför anordnande av
inte gäll-barnavardslagenlagligt. trots attDet senare

landstingens verksamhet.de

RÅ§5z;$§_1j1 sittbehandlatStockholms kommunhadeI
antalpartistöd fördelat efterpolitiska ungdomsstöd som

stödetfullmäktige. dock atti hävdademandat Kommunen
till denallmänt stödettbetraktaatt person-var som

verksamhetlighetsutvecklande samhällsfostrandeoch som
i upphavdaåberopade denorganisationerna och §bedrev 3

lagligt.ansåg beslutetRegeringsrättenbarnavardslagen.

länsStockholmshadeIIrättsfallsreferatI samma
tillinformationsstöd debehandlat ettlandsting däremot
Enligtpartistöd.ungdomsorganisationernapolitiska som

stödja den rentlandstingets attsyftekammarrätten var
handinte i första denochpartipolitiska verksamheten

varförsamhållsfostrande,personlighetsutvecklande och
landstingetslämnadeRegeringsrättenbeslutet upphavdes.

definitionenmotiveringen attbifall med avbesvär utan
politiskainte deomfattadepartipolitisktbegreppet

intedärförungdomsorganisationerna dessaoch att var
partistöd enigttill lagen.berättigade

anslagitkommunhadeR1212Ab_2§§rättsfalletI en
ijubileumsfestival Kommunenkommunen.tillmedel sSUs

allmänhetenstödja föravsikten attmenade att envar
förbevisbördanDakulturaktivitet. kommunen haröppen

omfattningvisa i vilkenpåstående inte kundesitt men övrigt takundeikommunmedlemmarochungdomarkommunens
attregeringsråttenfannjubileumsarrangemanget,del av påinte ankomdetangelägenhetfestivalen somenvar

vårda.attkommunen
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ät samhällskritiskStöd politiskteatergrupp med klaren
målsättning sin iför verksamhet regeringsrättenhar av

tillhöraansetts de kommunala angelägenheterna-
värda ikulturlivet olikaatt dess former. Inom ramen
äsikts- yttrandefriheten ansågs fri-för och hakommunen

självhet teaterverksamhetens inrikt-att bestämma över
ning utformning självoch och bestämma vad slags teater

vill stödja.den

RA12§Q2;11,några besvärsinstan-I rättsfall, bl hara
undanröjt tillbeslut anslag kultur- ochserna om ar-

tistarrangemang i politiskasamband med möten, där upp-
frånträdandenas inte skiljaskulturella karaktär kunnat

politiskaden delen mötena.av

Lagligheten skolstyrelsebeslut antaletatt begränsaav
partier i samhällsinforma-medverkaskulle skolanssom
tion i inne-har bedömts n12§1z;z§_1_ggn_11, Besluten

gjortsfattade begränsningar pä objektiv grund ochatt
likställighetsprinci-inte stridadärför kunna motanses

pen.

4. DEN FRAMTIDA REGLERINGEN AV DET
PARTISTÖDETKOMMUNALA

pä partiernassynpunkter framförts ochDe 2.7som ovan
partistödets kommunalrättsliga huvudsakligenstatus är

diskussionsunderlagavsedda hurför övervägandenasom om
framti-partistödet i olika iformer skall reglerasdess

den.

till i samhäl-Hed hänsyn partiernas rolluttalanden om
let centra-och den kommunala verksamheten och reglernas

partistödet ila organisatoriska intresseoch har nya
tillfått ställningkommunallagen nära anknyteren som

kommunernas allmänna kompetens.

kodificeras olikarättspraxis stödfor-skall och deOm
specialregleralämplighetenlegaliseras kan attmerna av

ifrågasättas. Bestämelser-befogenheterna starktdärför
sinsåledes fortsättningsvispartistöd habörna om

i inte medplats För lagenkommunallagen. att tynga
hållnadetaljföreskrifter så allmäntreglerna görasbör

principernamöjligt kompetensbegränsandemed de somsom
likställig-allmänintressetgrund det kommunala och

hetsprincipen.

således utformasgrundläggande bestämmelsen börDen som
direktivenkompetensbestämmandegeneralklausul deochen

i lagmotiven.ges

politiskatillfråga stödobjekt bör de begränsasI om
erhållnakompetenskriterierpartier. bör förutomsom

politiska sammanslut-fullmäktigei gälla denmandat att
politisktpäningen väljargruppen uppfyller kraveneller

sådant.definitionenparti för ettenligt vedertagnaden
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situationenegendomligavalsystemet kan denGenom upp-
fullmäktigeerhåller i utanpartistå, mandatatt ett

valsedlar-deltagit i attvalet eller utanlokaltatt ha
något på eller att val-upptagit valbar personnamnna

inte förklaratpåupptagit personersedlar somnamn
på attsig i därför ställasvalet. börställa Kravupp

opinionsbildande verksamhetpartiet bedriverfortlöpande
val-uppfyllti kunnakommunen. Detta bör omanses vara

på dessutomupptagit Valbarsedlarna sompersonnamn
tillfullmäktige.i Hed hänsynplatsaccepterat ta

gåendenågra kravkonstitutionella bör längreregler
inte ställas.

tillräck-kriteriernajbör såledeshär uppställdaDe vara
bidrags- elleri motivenliga att bestämmaföratt ange

till kommu-inom ochstödobjekt det normeranderymssom
allmanintresset.knutnanen

likstållighetsprinci-måste vila påFördelningsgrunderna
bidraglikformigafrånavvikelseinnebar atthårpen som

isakligpå objektiv grund.och somskall ske annan
kostnadsfördel-exempelvis VA-lagen därlagstiftning

tjänster skerning kommunalamellan brukare genomav
kommunaltifråga fördelningavgiftsuttag, bör även avom

skälig ochskall ske efterdetstöd kunna gälla att
isåledes lagtextenliknande.rättvis börellergrund

motivenfördelningsprincip uttryckas. Imotsvarandeen
måste tillgodoses för attvilka minimikrav somanges
rättvisaprincipen skälighet skalloch upp-ansesom

fylld .
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5BILAGA
grundstödBeräkning effekterna avav

pi 25 procentoch5, 15grundstöd ev,Effekterna51Bglage av
nllj kronor.1989partistöd 1 kommunernaförtotalbeloppet

övrggg,fn 44.29,,12sen5 11,3 3,711,266,33,822,924,935,91 Is
3,912,112,183,54,423,325,235,7552 Os

13,6 4,313,118,05,624,025,135,28153 cs
4,715,215,472,46,824,826,234,68254 Ge

1 en
+0,3 +0,1+0,9-2.8+0,6+0,4+0,3-0,2eb15Ks-Ge
+7,1 +5,4+8,0-3,2+15,8+1,2 +1,1-0,6Dito procent

+0,6+2,3+2,5-8,2+1,8+1,1+0,3-0,7ab10HS-GS
+22,3 +20,5 +16,2-9,5+47,4+3,2 +4,8-1,9Dito procent

+3,9 +1,0+4,2-13,9+3,0+1,3 +1,9-1,35 ab25M8-Gi
+34.8 +21.Q+37.5-16.1+18.9+8.3+5.2-3.6Dito procent

stödmandetbundet
grundstödGe

ned4 mandatvid 2, 3reduceringereglerEffekter respgigegg 52 av
lllj kronor.19891 konnunernatotelbelop,grundstöd 10 procent av

övreggfp gpvn5ggm

11,3 3,711,286,322,9 3,824,935,91 us
12,9 12,9 4,15,0 80,723,725,435,4Reduc O2
12,7 12,9 4,181,04,323,925,135,13 Reduc 1

12,5 4,012,281,524,2 3,826,036,04 Reduc 2
11,1 3,882,2 11,83,726,2 24,236,5Reduc 35

gigferegseg

+1,6 +0,6+1,5-5,3+1,0 +0,5+0,8-0,23 absolut1 - +14,2 +10,8+13,4-6,1+11,6+3,1 +4,2-0,6Dito procent

+1,2 +0,3+1,0-4,8+1,3 0-0,1 +1,14 absolut1 - +10,6+8,9 +8,1-5,60+4,4 +5,1-0,3Dito procent

+0,4 +0,1+0,6-0,1 -4,1v+1,3+0,6 +1,3absolut51 - +3.6+5.1 $2.1-4.8-2.6+5. +5.+1.7Dito

erhållit mindrepartiinnebäroch ettreducering 1, 2 3 sonReduc
får stöd.ingetmandat2, 3 respektive 4än
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BILAGA 6
fiktiv kommun1grundstöd eneffekternaBeräkningar avav

Inndntfördolning

landatParti

161
102
53
44
35
26
17

dl

mandat10.000 krnandntbundet perPartlstöd

1Ex-pel

reglernuvarandeenligtFördelning

764 532lParti

10.00020.00030.00040.90050.000100.000160.000Belopp

Exempel 2

totalbeloppet25 procentgrundstödvid avFördelning

102.500totaltGrundstöd Os

14.643Grundstödparti

307.500stöd totKsunndatbundet

7.500stödmandatIandatbundet

Fördelning

7654321Parti
l4.64314.64316.643l4.64314.64314.643l4.643GI 7.50015.00022.50030.00037.50075.000120.000Mi 22.14329.64337.14344.64352.14389.643134.643Totalt +l2.l47+9.643+7.l43+4.643+2.ld3-10.357-25.357Diff
+121.5+48.2+23.8+ll.6+4.3-10.4-15.81
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Exempel 3

totalbeloppot10 procentGrundstöd av

.OOO41totaltGi
parti 5.B5768 per

.000369totaltN

.OOO9nnndatMSpor

Fördelning

6 75432Parti 1

5.8515.8575.8575.8575.8515.8575.857GI
9.00018.00027.00036.00045.00090.000144.000NS

14.85723.85732.85741.85750.85795.857149.857Totalt
+4.B57+2.857 +3.857+1.857+857-4.143-10.143Diff
+48.6+19.3+9.5+d.6+l.7-4.1-6.3

4Sxanpol

totalbeloppctGrundstöd 25 procent av
S0 1och 7 15 l6för parti 5,grundutöd respReducera

grundstödheltav

102.500totaltG8
17.826parti 100 UG8 per

307.500totaltMI
7.500mandatpar

Fördelning
6 74 53Parti 1

8.1938.91317.826 13.37017.82617.82617.826Os
7.50022.500 15.00030.00037.500120.000 75.000us

16.41335.870 23.91347.82655.32692.826137.826Totalt
+6.413+3.913+7.826 +5.870+5.326-7.174-22.114Diff

+19.6 +64.1+19.6+10.7 +19.6-7.2-13.93



lxeepel 5

totelbeloppetGrundntöd 10 ev
exempel 4enligtgrundstödReduceret

41.000totaltGe
100 |1.130partiGe per

369.000totaltnu
9.000mandatIs per

fördelning

76C321Parti

3.5653.5655.3487.1301.1301.1301.130G 9.00018.00027.00036.00045.00090.000144.000us 12.56521.56532.34843.13052.13097.130151.130Totalt
+2.565+l.565+2.34B+3.13O+2.13O-2.870-8.870Diff
+25.7+1.8+1.8+7.8+4.3-2.8-5.55

Ixeupel 6

totelbeloppet25 iGrundstöd av2
från landatned fyraochgrundstödReduceringsregal

102.500totaltOs
25.625partiGu per

307.500totaltKs
7.500mandatKe pet

Fördelning
a321Parti

25.52525.52525.62525.625GI
1.50015.00022.50030.00031.50075.000120.000us
7.50015.00022.50055.52563.125100.625145.625Totalt

-5.000-2.500-1.500+l5.625+1.325+625-14.375Dif
-25.0-25.0-25.0+39.1+26.5+0.6-9.08

$,á ibátê-iáiáif7
1991-11 8

SYUJIJKTAOL
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offentligaStatens utredningar 1991

Kronologisk förteckning

Flykting- immigrationspolitiken. 33.och A. BrandenpåSallyAlbatross. 9-12januari1990.Den. Finansielltillsyn.Fi. F6.. Statens vid främjanderoll UD. 34.HIV-smittadeersättningför ideellskada.Ju.export.av -Miljölagstiftningeni framtiden.M. 35.Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperioden. Miljölagstifmingeni framtiden.Bilagedel. sjukpenningförsåluittgen.inom S.
Sekretariatetskartläggning analys.och M. 36.Nykunskapochförnyelse.C.
Utvärdering SBU.StatensBeredningför 37. miljönUt- Räknamed Förslagtill ochnatur-av. värdering medicinskmetodik. miljöråkenskaper.Fi.av
Sportsligochekonomiskutvecklinginom 38.Räknamedmiljön Förslagtill ochtrav- natur-
ochgaloppsporten.Fi. miljöräkenskaper.Bilagedel.Fi.
Beskattning kraftföretag.Fi 39.Säkrareförare.K.av
Lokalasjukförsäkringsregister. 40.Marknadsanpassadeserviceochstabsfunktionerny-10.Aftärstidema.C. organisation stödettill myndigheterochav rege-

ILAffärstidema. C.Bilagedel. ringskansli.C.
12.Ungdomochmakt.C. service- stabsfunktioner41.Marknadsanpassade och ny-13.spelreglerna arbetsmarknaden.A. tillorganisation stödet myndigheterochav rege-

körkortsadminisuationen.14. regionalabil- och K. ringskansli.Bilagedel.C.Den
lilnformationens handlingsunderlagroll 42.Aborteradefoster.som m.m.-styrningochekonomi.S. 43. framtidaIänsbostadsnämnden.Den Bo.

Gemensamma lagstiftning,klassiñkationer16. regler 44.Examination kvalitetskontrolli högskolan.U.som-ochinfonnationsteknologi.S. 45.Påföljdsfrågor.Frigivningfrånanstalt. Ju.m.m.
Forskning epidemiologi,17. ochutveckling kvalitets- 46.Handikapp.Välfärd.Rättvisa.-säkringochSprisutvecklingsprojekt. 47.På exempel förändringsarbeteninomväg-18.Infonnationsstrukturförhälso-ochsjukvården verksamheterförpsykisktstörda.en-utvecklingsprocess. 48.Bistånd internationellaorganisationer.UD.genom

Överenskommelser19.Storstadenstrañksystem. 49.Bistånd internationellaorganisationer.om genom
Göteborgs-trafikochmiljöi Stockholms- och multilateralabiståndetsAnnex Det organisationer.

Malmöregionema.K. UD.
20.Kapitalkostnaderinomförsvaret.Nyaformerför 50.Bistånd internationellaorganisationer.genom

finansiellstyrning. Sverigeochu-ländernaiFö. Annex FN återblick.en-Zlfersonregistrering arbetslivs-,forsknings-inom och UD.
massmedieområdena, Ju. 51.Bistånd internationellaorganisationer.m.m. genom

22.Översyn lagstiftningen träñberråvara. Särstudier.UD.Annexav om
23.Ett BFR Byggforskningenpå90-talet. Alkoholbeskatmingen.Bo. 52. Fi.nytt -24.Visstgårdetan 2 och C. flyget.Del 53.Forskningochteknikför Fö.
25.Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmed 54.Skola skolbarnsomsorg helhet.U.av en- -friarenämndorganisation.C. nationalrapporttill55.Sveriges FNskonferens miljöen om

Kommunala möjligt26. entreprenader.Vad En ochutvecklingUNCED1992.är M.-analys rättslägetochdetstatligaregelverkets 56.Kompetensutveckling utmaning.A.av en-C.roll. S7.Arbetslöshetsförsäkringenfinansierings--27.Kapitalavkasmingeni bytesbalansen.Tre A.systemet.
Fi. turistråd.58.Ett.expertrapporter. nytt

28. i Sverige kartläggningKonkurrensen konkur- 59.Konkurrensförökadvälfärd.Delen av-rensförhållandenai 61branscher.Del1och C. Konkurrensforökadvälfärd.Del
29.Periodiska i vissahalsoundersökningar statliga, forökadvälfärd.Bilagor.Konkurrens C.

kommunalaochlandstingskommunalaanställningar.60.Olika ändålika.Ominvandrarungdomari detmen
Sverige.C.mångkulturellaC.

bostadskredimämndskola. 61.Statens organisation30.Särskolan primärkommunal U. och-en -dimensionering.Bo.3 arkivdepåer. utvecklingsplantill år2000.Statens En
62.Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritets-UNaturvårdsverkets påADB-området.organisation. skyddet Ju.32. uppgifteroch M.
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ochsjukvården.S.Tillsynen hälso-63. över
förvaltakulturmiljöer.U.64.Att

vuxcnstudiestöd.U.samordnat65.Ett
Hemslöjdi samverkan.66.

i i A.Samhallgår,i dag,67. morgon.
försöksverk-Frikommuntörsoket.Erfarenheter68. av

reglering C.frånstatligsamhetenmedavsteg m.m.
försöksverk-Frikommunfötsöket.Erfarenheter69. av

frånstatligregleringsamhetenmedavsteg m.m.
bilaga.C.Särskild

S.Ombudsmanförbamochungdom.70.
1990kosmadsutveckling1975-71.Teaterns

Operan.särskildastudier Dramatenmed av
ochRiksteatern.U.

högskolebiblioteketkreativstudiemiljö72.En som-U.pedagogiskresurs.
Vänersjöfarten.K.73.

utveckling.UD.Krediterför74.
Organiseradrasism.A.75.

förpackningarna.M.76.Miljönoch
förpackningarna.LivscykelanalyserMiljönoch77.

lörpackningsmaterialberäkningför -miljöbelasming.Bilaga.M.av
frånförändring synpunkter78. påKrav -ochanhörigaS.psykisktstörda

txañkslikerhetsarbetet.K.framtida79.Det
partistöd.C.80.Kommunalt
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Systematisk förteckning

KommunikationsdepartementetJustitiedepartementet
Personregistruing arbetslivs-,forsknings- regionala körkortsadministrationen.[14]inom och Den bil- och

överenskommelser[21] Storstadenstraftksystem.massmedieområdena, omm.m.
ersättningför ideell trafik ochMalmö-HIV-smittade skada.[34] ochmiljöi Stockholms-Göteborgs--Pålöljdsfrågor.Frigivningfrån [45] regionerna.anstalt, [19]m.m.

Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritetsskyddet Säkrareförare[39]
ADB-ontrådet.på [62] Vänersjöfarten[73]

[79]Detframtidatrañksäkerhetsarbetet.
Utrikesdepartementet Finansdepartementet
Statens främjanderoll vid [3]export.av Finansielltillsyn.[2]Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Sponsligochekonomisk inom ochutveckling trav-Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom saloppsponen.[7]multilateralabiståndetsorganisationer.[49]Det Beskattning kraftföretag.[8]avBistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Kapitalavkasmingeni bytesbmansen.Sverige iochu-ländemaFN återblick.[50]en- Tre [27]expertrapporter.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom miljö-Räknamedmiljön Förslagtill ochnatur-Särstudier.[51] räkenskaper.[37]förutveckling.Krediter [74] miljö-medmiljön till ochRäkna Förslag natur-

räkenskaper.Bilagedel.[38]
Försvarsdepartementet Alkoholbeskattningen.[52]
Kapitalkostnaderinomförsvaret. formerförNya

Utbildningsdepartementetfinansiellstyrning.[20]
BrandenpåSallyAlbatross.Den9-12januari1990.[33] [30]Särskolan primärkommunalskola.-en

teknikForskningoch förflyget.[53] 2000.Statensarkivdepáer. utvecklingsplantill årEn
[31]

[44]Examination kvalitetskontrolli högskolan.somSocialdepartementet [54]Skola skolbamsomsmg helhet.en- -förvaltakulturmiljöer.[64]AttUtvärdering SBU.StatensBeredningförUt-värde-av
[65]Ettsamordnatvuxenstttdiestöd.ring medicinsk [6]metodik.av

1975-1990TeaternskostnadsutvecklingLokalasjuktörsakringsregister[9]
särskildamed studier Operan.DramatenInforrnationensroll handlingsunderlagstyrning avsom - ochRiksteatern.ochekonomi.[l5].

kreativstndiemiljöhögskolebibliotekEnGemensammaregler lagstiftning,klassifrkationeroch som-- pedagogisk [72]infomtationsteknologi.[16]. resurs.
ochutvecklingForskning epidemiologi,kvalitetssä-- ArbetsmarknadsdepartementetkringochSprisutvecklingsprojekt[17].

Informationsstrukturförhälso-ochsjukvårdenen Flykting-ochimmigrationspolitiken.[1]-utvecklingsprocess.[l8]. spelreglerna [13]arbetsmarknaden.Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperiodinomen [56]Kompetensutveckling utmaning.en-sjukpenningtörsäkringen.[35] ñnartsierings-;arbetslöshetsförsäkringen-Aborteradefoster, [42]m.m. [57]systemet.Handikapp, Rättvisa.Valtllrd. [46] Samhalli i i [67]går. dag. morgon.Pa inomexempel förändringsarbetcnväg rasism.Organiserad [75]- psykisktstörda.verksamheterför [47]
Tillsynen hälso-ochsjukvården.[63]över

[70]Ombudsmanför ochungdom.bam
förändringsynpunkterfrånpsykisktKravpå -stördaochanhöriga[78]
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MiljödepartementetBostadsdepartemntet
Byggforskningenpå90-talet.[23] Miljölagstiftningeni framtiden.[4]Ett BFRnytt - [43] Miljölagstiftningeni Bilaga-del.framtidalansbostadsnamnden.Den .kartläggningStatensbostadskreditnämndorganisationoch Sekretariatets ochanalys.[5]- Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]dimensionering.[61]

konferens miljöSverigesnationalmpporttill FNs om
1992.ochutvecklingUNCED [55]-Industridepartementet Miljönochförpackningarna[76]

Översyn lagstiftningen uäñbenávm.221 förpackningarna.Livscykelanalyscrav om Miljönoch
[58]turismEnnytt förpackningsmaterialberäkningm av-[66]Hemslöjdi samverkan miljöbelastning.Bilaga.771

Civildepartementet
Affärstiderrta.[10]
Afiiirstidema.Bilagedel.[11]

ochmakt.[l2]Ungdom
gar an Del 2och [24]Visst det

försökenFrikommunfötsöket.Erfarenheter medav
nämndorganisation.[25]friareen

möjligtKommunalaentreprenader.Vad Enanalysär
ochdetstatligaregelverketsroll. [26]rättslägetav

Sverige kartläggningKonkurrenseni konkur-aven-rensförhallandenai 61branscher.Del och [28]1
halsoundersökningari vissastatliga,Periodiska kom-

munalaochlandstingskommunalaanställningar.[29]
[36]kunskapochförnyelse.Ny

service-ochstabsfunktionerMarknadsanpassade ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktionerny-organisation till myndigheterochstödet rege-av

Bilagedel.tingskansli. [41]
förökadvälfärd.DelKonkurrens
för välfärd.DelKonkurrens ökad
för välfärd.Bilagor.[59]Konkurrens ökad

OminvandrarungdomariOlika ändålika. detmen
mångkulturellaSverige.[60]

försöksverk-Frikommunförsöket.Erfarenheterav
franstatligreglering [68]samhetenmedavsteg m.m.

Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
frånstatligregleringsamhetenmedavsteg m.m.

bilaga.[69]Särskild
partistöd.[80]Kommunalt
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