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Datum

Diarienummer

2019-01-20

KS 2019/28

Kommunstyrelsen

magnus.dahlberg@trelleborg.se

Politiska sekreterare
På uppdrag av den politiska ledningen föreslås att det inrättas motsvarande två
heltidstjänster som politiska sekreterare inom den politiska verksamheten från
2019-03-01.

Beredning
Politisk sekreterare anställs i enlighet med KomL 4 kap 33 – 34 §§
33 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare för att biträda de
förtroendevalda i det politiska arbetet.
Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val
av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.
Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte tillämpas för
politiska sekreterare.
34 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som
behövs för tjänstgöringen
Roll och arbetsinnehåll
Ur förarbetena till KL:s reglering av politiska sekreterare framgår att syftet inte är
att de arbetsuppgifter som i dag ligger på tjänstemännen ska kunna tas över av de
politiska sekreterarna, arbetsuppgifterna ska vara politiska. En politisk sekreterare
ska avlasta de förtroendevalda vissa arbetsuppgifter som de annars skulle haft hand
om. Det är alltså tydligt att det ska vara fråga om ett politiskt biträde åt de
förtroendevalda. Härav följer att de politiska sekreterarna inte ska ha sådana
uppgifter som hänförs till den traditionella tjänstemannaberedningen,
Exempel på arbetsinnehåll i förarbetena:





medverka vid en politisk beredning av ärenden inom kommunens beslutande
organ
större eller mindre utredningar, underlag för förslag eller andra typer av
initiativ i de beredande eller beslutande organen
informations- och samordningsuppgifter mellan dels partigrupperna i de
kommunala organen dels partiorganisationen
utarbeta förslag till motioner, interpellationer, frågor, yttrande, beslut och
reservationer i de beslutande organen
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rena handsekreterarsysslor som är politiskt orienterade, exempelvis att besvara
brev och ta politiska kontakter

Modell för fördelning av tjänsterna:
1. Inrätta två tjänster (200 %) som politisk sekreterare.
2. En politisk sekreterare (100 %) biträder kommunstyrelsen ordförande, (KSO)
som äger rätten att besluta om anställning av sådan. Tjänsten placeras inom
politisk verksamhet.
3. Kvarstående 100 % fördelas mellan övriga partier vilka inte innehar KSOposten eller vice KSO.
Detta sker utifrån den andel respektive partis antal mandat i
kommunfullmäktige motsvarar dessa partiers totala antal mandat.
4. Två eller flera partier kan samverka vid fördelningen av politisk
sekreterartjänst.
Exempel: totalt 51 mandat – 15 mandat, KSO´postens och vice KSO postens partis
mandat = resterande 36 mandat
X mandat/36 = XX %
Beslutad månadslön x XX % = ekonomisk ersättning till parti
Finansiering av och ersättning till politisk sekreterare
Finansiering av politisk sekreterare sker inom politisk verksamhet
enligt följande: Kommunfullmäktiges oförutsedda
Ersättningen till politisk sekreterare på 100 % är för 2019: 45 000kr
I ersättningen ingår övertidsersättning.
Ersättningen räknas upp utifrån modellen för arvoden för förtroendevalda enligt
reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. (Inkomstbasbeloppet)
riksdagsmannalönen
Anställningsform och villkor
Politisk sekreterare anställs på viss tid och för visst arbete enligt kommunallagen
Politisk sekreterare anställs under mandatperioden
Anställningsupphörande: anställningen upphör i samband med mandatperiodens
utgång.
För politisk sekreterare som anställs på mer än 40 % ska Allmänna bestämmelser,
AB i tillämpliga delar gälla:
Allmänna åliggande (§ 6 mom 2), Bisysslor (§ 8), Lön vid förbud att tjänstgöra på
grund av medicinska skäl (§10 mom 4 och 5), Löneform (§ 16), Beräkning av lön i
vissa fall (§ 17 ), Samordning (§ 19), Allmänna ledighetsbestämmelser (§ 25),
Ledighet för studier (§ 26), Semester (§ 27), Sjukdom mm (§ 28), Föräldraledig (§
29), Civil- och värnplikt (§ 30 ), Offentliga uppdrag (§ 31), Enskilda angelägen (§
32), Uppsägningstider (§ 33 mom 3) Ersättning från tredje man mm (§ 37) samt
Avtalsförsäkringar (§ 39)
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Förslag till beslut
KSAU föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
att

tjänster som politiska sekreterare inrättas motsvarande totalt 2 heltidstjänster,

att

tillämpa föreslagen modell för fördelning av tjänsterna

att

finansiering av tjänsterna sker inom politisk verksamhet, genom anslag från
Kommunfullmäktiges medel för oförutsett uppgående till 1 100 tkr
(motsvarande lön och PO), samt

att

heltidslön för politisk sekreterare fastställs till 45 000 kr/månad i 2019 års
löneläge.

