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KSKF/2017:639

Kommunstyrelsen

Förslag till nya regler om anställningsvillkor m.m.
för politiska sekreterare
Förslag till beslut
1. Regler om anställningsvillkor med mera för politiska sekreterare antas enligt
kommunledningskontorets förslag, daterat den 21 februari 2018. Reglerna träder
ikraft den 1 januari 2019.
2. Nu gällande regler om anställningsvillkor med mera för politiska sekreterare,
antagna av kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 323, upphör att gälla den
1 januari 2019.
3. Kostnaden för politiska sekreterare finansieras inom befintlig budgetram för
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommuner kan 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 till kommunfullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Eskilstuna kommuns nuvarande regler för anställning och sysselsättningsgrad för
politiska sekreterare fastställdes av kommunstyrelsen den 25 november 2014, §
323. Det finns önskemål om att ändra regelverket och överläggningar har skett
mellan gruppledarna för partierna i fullmäktige. Utifrån detta har
kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till nytt regelverk för politiska
sekreterare.
Nu gällande regler ger varje parti rätt till politisk sekreterarresurs med en
sysselsättningsgrad på fyra procent per mandat i kommunfullmäktige. Partier med
få mandat har haft svårt att upprätthålla en reell funktion som politisk sekreterare
då sysselsättningsgraden har varit låg. Uppdrag som gruppledare har då ofta
kombinerats med tjänst som politisk sekreterare.
Det föreslås nu att en tydligare renodling ska göras från och med nästa
mandatperiod, vilken innebär att det inte ska vara tillåtet att kombinera uppdrag
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som gruppledare med anställning som politisk sekreterare. Det föreslås också att
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige ska ha rätt till en politisk
sekreterarresurs på minst 50 procent av heltid i sysselsättningsgrad. Större partier
har rätt till ytterligare resurs som politisk sekreterare enligt ett intervall kopplat till
antalet mandat i kommunfullmäktige.
Valresultatet är avgörande för antalet politiska sekreterare och deras
sysselsättningsgrad, men det nya regelverket kommer att innebära en utökning av
den totala sysselsättningsgraden för politiska sekretrare i kommunen. Den ökade
kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör
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Regler om anställningsvillkor med
mera för politiska sekreterare
1. Varje parti som efter allmänna val är representerat i
kommunfullmäktige har rätt till politisk sekreterartjänst
med följande en sysselsättningsgrad: på fyra procent per
kommunfullmäktigemandat.
Mandat i
kommunfullmäktige
1-3
4-6
7-12
13-18
19-

Sysselsättningsgrad
50 %
75 %
100 %
150 %
200 %

Sysselsättningsgraden baseras på det antal mandat som
respektive parti erhållit i valet till kommunfullmäktige.
Om en ledamot byter parti eller blir partilös, eller om ett
partis alla mandat inte är tillsatta fullt ut, ska
sysselsättningsgraden ändå beräknas utifrån antalet
mandat partiet tilldelats i valet till kommunfullmäktige.
2. Ett partis totala sysselsättningsgrad för politisk sekreterare
kan delas upp mellan flera personer. En politisk
sekreterare kan dock inte ha en lägre sysselsättningsgrad
än 50 % eller en högre sysselsättningsgrad än 100 %.
3. Gruppledare för partigrupp i Eskilstuna
kommunfullmäktige får inte inneha tjänst som politisk
sekreterare.
4. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till
utgången av det år då val till kommunfullmäktige förrättas
nästa gång.
5. Beslut om anställning av politiska sekreterare fattas av
kommunstyrelsen. Anställningsbevis/personalrapport
upprättas därefter av ansvarig avdelningschef på
kommunledningskontoret.
6. Lönen per månad för politiska sekreterare är
sysselsättningsgraden multiplicerad med 53 procent av
basarvodet i Eskilstuna kommun. Lönen revideras årligen
per den 1 april från och med året efter anställningsåret.
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Om basarvodet sänks under mandatperioden ska det
basarvode som tillämpades den första dagen av
mandatperioden för kommunstyrelsen gälla som
beräkningsgrund istället för det lägre basarvodet.
7. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för
politiska sekreterare. Allmänna bestämmelser ska gälla i
tillämpliga delar med undantag av paragraferna 20-24. Vid
tillämpningen av Allmänna bestämmelser ska det beaktas
att de paragrafer som i kollektivavtalet ersätter eller
reglerar LAS heller inte är tillämpliga.
8. Tjänsterum, datorutrustning och telefon tilldelas utifrån
rutinen för förtroendevalda och politiska sekreterare som
har arbetsplats i stadshuset.
9. Politiska sekreterare som innehar förtroendeuppdrag i
Eskilstuna kommun har rätt till ekonomisk ersättning i
enlighet med Eskilstuna kommuns bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun
ersättningsreglemente för förtroendevalda
_____
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