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REGLEMENTE FÖR STÖD TILL POLITISKA 

SEKRETERARE FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2023 

TILL 31 DECEMBER 2026

1 § 

Syftet med stöd till politiska sekreterare är att bistå partierna i dess inre politiska arbete. 

2 § 

Höganäs kommun tillhandahåller ett stöd utifrån de medel som anslagits av 
kommunfullmäktige för ändamålet. Sammanlagda stödet motsvarar årslön för sekreterarna 
motsvarande 75 % av det arvode som per år utbetalas som grundarvode till heltidsengagerad 
riksdagsledamot. Stödet innefattar även personalomkostnader för arbetsgivaren. Stödet 
fördelas utifrån partiernas procentuella andel av mandatfördelningen i fullmäktige i Höganäs 
kommun. Stödet räknas upp årligen utifrån förändring i det arvode som per år utbetalas 
grundarvode till heltidsengagerad riksdagsledamot 

3 § 

Partier kan efter överenskommelse gå samman för att samutnyttja sitt stöd till en politisk 
sekreterare och således öka en enskild sekreterares anställningsgrad. Överenskommelsen ska 
översändas skriftligt till kommunen och vara undertecknad av partiernas gruppledare i 
kommunfullmäktige. 

4 § 

Kommunen ska tillhandahålla kontorsrum, dator samt telefon för den politiska sekreterare 
som erhåller en årslön på mer än 40 % av det arvode som per år utbetalas som grundarvode 
till heltidsengagerad riksdagsledamot. Kommunen bekostar även utskrifter och kopiering för 
denna. 

5 §  

Politiska sekreteraren anställs av Höganäs kommun efter skriftliga förslag från respektive 
parti eller samverkande partier. Anställningsbeslut fattas av kommunstyrelsen och 
anställningen kan vara som längst till och med den 31 oktober 2022. 

Då partierna själva är ansvariga för löneförhandling med sin kandidat till politisk sekreterare 
ska ett parti eller samverkande partier själva inkomma med förslag på kandidatens 
anställningsgrad. Eventuellt högre anställningsgrad resulterar inte i en högre lön än det stöd 
partiet eller samverkande partier har rätt till enligt mandatfördelningen i fullmäktige i 
Höganäs kommun. 
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6 § 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas inte vid anställning av politiska sekreterare i 
enlighet med kommunallagen (2017:725) 4 kapitel § 33. 

7 §  
Stödet för politiska sekreterare upphör att gälla den 31 december 2026 då även detta 

reglemente upphör att gälla. Samtliga anställningar av politiska sekreterare baserat på detta 

reglemente ska även upphäva detta datum. 

Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2022, § 155 
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