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Bestämmelser för politiska sekreterare i Nynäshamns kommun 
Beslutad i kommunfullmäktige 2018-03-14, § 50. 

 

 

1 Inledning 
1.1 

Kommunen kan, enligt vad som sägs i kommunallagen (1991:900), anställa politiska sekreterare att 
biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.  

 

2 Partiernas rätt till politiska sekreterare 
2.1 

Varje parti, som är representerat i fullmäktige, har rätt till politisk sekreterare enligt nedanstående 
regler.  

2.2 

De partier som finns representerar i fullmäktige vid det senaste allmänna valet har partiet rätt till 
politisk sekreterare baserat på erhållna mandat enligt nedanstående fördelning. Ersättningen för en 
heltidstjänst motsvarar kostnad om 45 procent enligt modeller 1 eller 50 procent enligt modell 2 av 
det vid varje tillfälle gällande arvodet för riksdagsledamöter (riksdagsarvodet)1. Med kostnad avses 
kostnad för lön exklusive PO-påslag och arbetsgivaravgifter.  

 

Mandat Pol.sek.i % Lön i kr/månad Cirka kostnad inkl. PO 
m.m.* i kr/månad 

1-3 25% 8 175 14 306 
4-6 50% 16 350 28 612 
7-9 75% 24 525 42 919 
10- 100% 32 700 57 225 
Totalt 250% 81 750 143 062 

*lön, PO och övriga löneförmåner exkl. IT, arbetsplats och telefon 

2.3 

Modellen i punkt 2.2 innebär att respektive parti kan erhålla ersättning för politisk sekreterare per 
månad för lägre sysselsättningsgrad än 40 procent, men det gäller inte för anställningsperioder 
kortare än 3 månader.  

2.4 

Vid anställning av politisk sekreterare görs en samlad bedömning där det avgörs vilka andra uppdrag 
samt uppdragens omfattning som går att förena med tjänsten med hänsyn till dennes arbetsmiljö. 
Bedömningen görs av kanslichef (arbetsgivaren) i samråd med företrädare för respektive parti.  

                                                
1Arvode för riksdagsledamöter är från och med 2017-11-01 65 400 kronor i månaden. Arvodet 
uppdateras regelbundet.  
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2.5 

Rätten till politisk sekreterare får bara räknas för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 
vallagen (2005:837). 

 

3 Anställningsmyndighet 
3.1  

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för de politiska sekreterarna. De politiska sekreterarna 
anställs formellt, efter förslag från respektive parti, av kanslichefen. 

 

4 Lön och övriga anställningsvillkor 
4.1 

Kanslichefen fastställer lön enligt beräkning som anges punkt 2.2 och övriga anställningsförmåner för 
de politiska sekreterarna, efter samråd med företrädare för respektive politiskt parti.  

4.2 

De politiska sekreterarna har rätt att delta i de kurser, konferenser och studieresor som behövs för 
fullgörande av uppdraget.  

Kanslichefen beslutar om deltagandet.  

4.3 

Den politiska sekreteraren har rätt till en sedvanligt utrustat arbetsplats i kommunens 
förvaltningsbyggnad.  

I utrustningen ingår möbler, dator, telefon och annan relevant arbetsutrustning enligt samma regler 
som gäller för kommunens tjänstemän. 

Rätten till utrustad arbetsplats gäller för alla politiska sekreterare. 

Arbetsplatsen som kommunen ställer till förfogande ska anses vara utgångspunkt för olika beräkningar 
av ersättningar med mera. 

4.4 

Av kommunallagen (1991:900) framgår att lagen (2002:249) om anställningsskydd inte ska tillämpas 
för politiska sekreterare.  

4.5  

Av kommunallagen (1991:900) framgår att en politisk sekreterare inte får anställas för längre tid än 
en mandatperiod. Här avses fullmäktiges fyraåriga mandatperiod med start 15 oktober det år då val 
till kommunfullmäktige ägt rum. 
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4.6 

Samma bestämmelser (AB), dvs. kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, gäller för de politiska 
sekreterarna i tillämpliga delar. De paragrafer som reglerar anställningsform, arbetstid, övertid, 
obekväm arbetstid, uppsägningstid och turordning och företrädesrätt gäller dock inte.  

 

4.7 

I Nynäshamns kommun är uppsägningstiden för en politisk sekreterare tre månader. Vid kortare 
anställning än ett år gäller en månads uppsägningstid.  

Uppsägningstiden är ömsesidig för arbetsgivaren och arbetstagaren.  

 

5. Omfördelning av ersättningen för politisk sekreterare 
5.1  

Parti får fördela det årliga beloppet för politisk sekreterare över mandatperioden. Med mandatperiod 
avses fullmäktiges fyraåriga mandatperiod. Omfördelningsrätten innebär att antalet politiska 
sekreterare, eller anställningsgraden för en politisk sekreterare, kan variera över mandatperioden.  

Varje parti ska i början mandatperioden för varje år avisera periodiseringens fördelning av erhållen 
ersättning för politisk sekreterare i syfte att underlätta budgetering.  

Beloppet som är sparat från tidigare år ska inte räknas upp med den procentuella ökningen av 
riksdagsmannaarvodet.  

Två eller flera partier får lägga samman beloppen för politisk sekreterare i syfte att omfördela 
anställningarna mellan sig.  

Respektive parti kan fördela sin totala politiska sekreterarresurs till maximalt två personer.  
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