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I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om lokalt
kommunalt partistöd. I Oskarshamns kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Oskarshamns kommun utgår, i enlighet med i 2 kap. § 9
andra stycket kommunallagen, till politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
2 § Grundbidrag och mandatbidrag
Det kommunala partistödet består av:
-

Ett grundbidrag till partierna som utgör 20 % av budgeterat anslag.
Ett mandatbidrag per fullmäktigemandat som utgör 80 % av budgeterat anslag.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistödet upphör för ett mandat när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå då det
behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
Utbetalat partistöd ska återbetalas i proportion av tiden som återstår av året.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för ändamålet att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin, enligt 2 kap. 9 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska, enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen, avse perioden
1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
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5 § Årlig utbetalning
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige i samband med att
kommunens årliga budget fastställs. Partistöd betalas årligen ut under januari månad. Har
redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunal-lagen
inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

