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Arvodering för ordförandeskap i Uppsala 
Stadshus AB samt Näringslivsrådet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. 1. att ordförande styrelsen i Uppsala stadshus AB ersätts med månadsarvode 

motsvarande 26 procent av månadsarvode för riksdagsledamot från den 1 
november 2022 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val,  

 
2. att ordförande i Näringslivsrådet ersätts med månadsarvode motsvarande 25 

procent av månadsarvode för riksdagsledamot från den 1 november 2022 intill 
dess kommunstyrelsen förrättar nytt val, samt 

 
3. att ordförande i styrelsen för i Uppsala stadshus AB och Näringslivsrådet under 

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan inte har rätt till 
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode för de aktuella uppdragen eller 
andra kommunala uppdrag. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige enligt tidigare praxis valt samma ordförande i Uppsala Stadshus 

AB som i kommunstyrelsen, vilket gjort att arvoderingen för ordförandeskapet i 
koncernmoderbolaget inte tagits upp i ersättningsreglementet. Den 17 oktober 2022 
valde kommunfullmäktige annan förtroendevald än kommunstyrelsens ordförande till 
ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Ordförandeskapet i styrelsen för 
Uppsala Stadshus AB föreslås månadsarvoderas med 26 procent av månadsarvodet för 

riksdagsledamot intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2022 att inrätta det rådgivande organet 

Näringslivsrådet för att genom stärkt dialog utveckla kommunens näringslivsarbete. 

Ordförandeskapet föreslås månadsarvorderas med 25 procent av månadsarvodet för 

riksdagsledamot. 

Kommunstyrelsens ordförande  Datum: Diarienummer: 
 2022-11-15 KSN-2022-01009 
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Föredragning 

Den valde ordföranden för styrelsen för Uppsala Stadshus AB och Näringslivsrådet 

arvoderas i nuläget som gruppledare i kommunfullmäktige med 14 procent av 
månadsarvodet för riksdagsledamot, som gruppledare för parti utan kommunalråd i 
kommunstyrelsen med 26 procent samt som ledamot i kommunstyrelsen med 9 

procent av månadsarvode för riksdagsledamot. Detta i enlighet med Regler för 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 
2023–2026. 

Enligt § 27 i ersättningsregler för 2023–2022 (§ 42 i regler 2019–2022) får summan av 
månadsarvode och eventuellt kommunalrådsarvode inte får överstiga 100 procent av 

månadsarvodet för riksdagsledamöter undantaget kommunstyrelsens ordförande och 

kommunstyrelsens vice ordförande. Om den förtroendevalde som är vald till 

ordförande i Uppsala stadshus AB och Näringslivsrådet uppnår 100 procent enligt ovan 
föreslås även ersättningsreglernas § 28 träda i kraft. Det medför att 
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode inte ska utgå för de aktuella uppdragen 

eller några andra kommunala uppdrag.  

Arvoderingen för uppdragen som ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB samt 

Näringslivsrådet föreslås gälla från tillträdet den 1 november 2022, det vill säga 

retroaktivt från sett utifrån när fullmäktige fattar beslut.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för ersättningarna belastar kommunstyrelsen inom befintlig ekonomisk 

ram. Månadsarvodet för riksdagsledamöter är för närvarande 71 500 kronor vilket gör 
att beslutet medför en årlig kostnad om 437 580 kronor. 

Beslutsunderlag  

• Missiv daterat 15 november 2022 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Erik Pelling   
Ordförande  

 

 


