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1 Allmänt om politiska sekreterare
I 4 kapitlet 33 och 34 § § kommunallagen regleras att kommuner och landsting får anställa
politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Enligt 33 § får
politiska sekreterare inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av
fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Lagen om anställningsskydd skall inte
tillämpas för dem.
Syftet bakom denna bestämmelse är främst att avlasta regionråd en del av deras politiska
arbete och därmed förbättra deras arbetsvillkor. Med "biträda de förtroendevalda" avser
man markera att de politiska sekreterarna ska ses som en kompletterande resurs för de
förtroendevalda. De kan användas som biträden åt enskilda förtroendevalda - till exempel
regionråd - eller åt ett partis förtroendevalda som grupp.

2 Politiska sekreterare
Utrymme för politiska sekreterare är från och med år 2019 3,3 tjänster (6 % per mandat i
regionfullmäktige) för politiska sekreterare. Utrymmet fördelas utifrån antalet mandat i
fullmäktige per parti.
Partierna avgör själva om politisk sekreterare ska anställas av regionen eller av partiet under
mandatperioden. Vid anställning i regionen kan flera partier träffa överenskommelse om
samverkan vid sådan anställning samt fördelningen av kostnaderna.
De medel som respektive parti disponerar för politisk sekreterare ska även av partiet kunna
disponeras för arvodering av förtroendevald regionpolitiker med särskilda arbetsuppgifter
enligt respektive partigrupps beslut.
För heltid utgår ersättning för lönekostnaderna med 70 % av basarvode med tillägg för
kostnaden för sociala avgifter. För övriga kostnader utgår ersättning för år 2018 med 66 786
kronor per heltidstjänst. Därutöver utgår ersättning för reskostnad för resor vid fem
tillfällen t ex för att resa till fullmäktiges sammanträden.

3 Uppräkning
Ersättning för övriga kostnader uppräknas årligen från och med 2019 med den procentsats
som regionfullmäktige för varje budgetår fastställer att gälla för uppräkning av övriga
kostnader.
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4 Utbetalning
Ersättning för politiska sekreterare utbetalas halvårsvis i förskott i början på januari och juli
månader. Anställer regionen politisk sekreterare för hela eller delar av ersättningen sker
ingen utbetalning av den del av ersättningen som motsvarar regionens kostnad för
anställningen och övriga kostnader.

5 Ikraftträdande
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2019.
Reglerna är fastställda av regionfullmäktige den 14 februari 2018, § xx

