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Villkor för politiska sekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Inrätta åtta politiska sekreterare i Borås stad     

Anta villkor för politiska sekreterare    

Sammanfattning 

Politiska sekreterare är en form av stöd till partierna och regleras i 

kommunallagen kap 4 §§ 33-34.  Kommunstyrelsen vill inrätta åtta tjänster, 

vilket innebär att varje kommunalråd kommer att få en politisk sekreterare var.  

I riktlinjen för politiska sekreterare regleras anställningsvillkor, uppsägning och 

lön. Bland annat tillämpas inte lagen om anställningsskydd på politiska 

sekreterare, utan de får inte anställas längre tid än som motsvarar 

mandatperioden. 

               

Beslutsunderlag 

1. Villkor politiska sekreterare 
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Villkor för politiska sekreterare.  

Allmänt  

Politiska sekreterare är en form av stöd till partierna och regleras i 

kommunallagen. Deras roll är att biträda de förtroendevalda i det politiska 

arbetet. Formellt sett är de politiska sekreterarna tjänstemän vid Borås Stad. I 

praktiken är det Kommunalråden i Borås Stad som har den arbetsledande 

funktionen för de politiska sekreterarna. 

Anställningsvillkor  

Kopplingen till förtroendeuppdraget medför att de politiska sekreterarna inte 

får anställas för längre tid än som motsvarar mandatperioden, dvs inte för 

längre tid än till utgången av det år då val av Kommunfullmäktige förrättas 

nästa gång i hela landet. Lagen om anställningsskydd tillämpas inte på politiska 

sekreterare.  

Med tanke på de politiska sekreterarnas svaga anställningstrygghet har de 

samma möjligheter till ledighet från sin ordinarie anställning som de 

förtroendevalda. Anställningsavtalet undertecknas av politisk sekreterare, 

vederbörande partis Kommunalråd, samt signeras av Kommunchefen.  

Politisk sekreterare är anställd av Kommunstyrelsen Arbetsmiljöansvaret för 

politisk sekreterare åvilar Kommunstyrelsen men arbetsmiljöuppgifterna 

fördelas till det Kommunalråd som har arbetsledaransvaret. Allmänna 

bestämmelser ska gälla i tillämpliga delar med undantag av §§ 20-24 (övertid 

och särskilda ersättningar) och § 27 avseende semester samt de §§ som ersätter 

eller reglerar Lagen om anställningsskydd. 

Uppsägning  

Uppsägningstiden från arbetsgivaren för politiska sekreterare är tre månader 

eller den tid därunder som återstoden av visstidsanställningen omfattar. 

Uppsägning från arbetsgivaren kan ske utan angivet skäl, dock ska 

uppsägningen ske skriftligen och undertecknas av vederbörande partis 

Kommunalråd samt signeras av Kommunchefen.  

Lön 

Månadslönen för  en politisk sekreterare sätts utifrån tidigare erfarenhet och 

nivån och utgår ifrån nuvarande blocksekreterares lönenivåer, löneinplacering 

ska/bör ske i samråd med Förhandlingschefen. Lönen uppräknas årligen utifrån 
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samma schablon som ligger till grund för Kommunalrådens arvodesuppräkning. 

En politisk sekreterare har inte rätt till övertidsersättning. 
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