
 
 

Regler för politiska lärlingar  
 

§ 1. För dem som kan tänkas vara intresserade av att åta sig uppdrag som kommunalt 
förtroendevalda, finns möjlighet att under en period följa en nämnds arbete som 
politisk lärling. 

§ 2. Lärling antas för en period om lägst tre och högst sex månader med placering vid en 
viss nämnd. 

§ 3. I samma nämnd får det finnas högst två lärlingar samtidigt. En lärlingsplats tillfaller 
majoriteten och en lärlingsplats tillfaller oppositionen.  

§ 4. Den som antas som politisk lärling ska ha uppnått 18 års ålder, vara folkbokförd i 
kommunen och ha anknytning till ett politiskt parti som är representerat i aktuell 
nämnd.  

§ 5. För varje lärling ska finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget som handledare. 
Handledaren ska tillhöra den nämnd där lärlingen är placerad. 

§ 6. Beslut om lärling delegeras till kommunstyrelsen.  

§ 7. Lärlingen förutsätts närvara vid nämndsammanträden och partigruppsammanträden. 
I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt överenskommelse mellan 
handledaren och lärlingen. 

§ 8. För lärling gäller samma regler som för kommunens förtroendevalda vad gäller 
arvode, förlorad arbetsinkomst mm. Samma ersättningsnivå ska gälla för politiska 
lärlingar som för ersättare. 

§ 9. I de fall en lärling kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter ska samma 
regler gälla som för praktikanter, det vill säga informationen är avidentifierad. 

§ 10. Den som är politisk lärling får inte vara en person som sitter i någon av kommunens 
nämnder eller kommunfullmäktige. Det vill säga någon som redan är förtroendevald. 

§ 11. Om en politisk lärling blir invald i en nämnd, som ledamot eller ersättare, upphör 
genast åtagandet som politisk lärling.  

§ 12. Om handledaren inte har möjlighet att närvara vid ett sammanträde är det 
gruppledaren som är ansvarig för lärlingen.  
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