Sida 1 (2)
Datum:
2019-09-17

Kommunledningskontoret

Diarienummer:
KSN-2019-2538

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Grapp Lena

Initiativärende från Therez Almerfors (M) och
Jonas Segersam (KD) om reglemente för
kommunala nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att lägga informationen om hanteringen och konsekvenserna av förvaltningsrättens i
Uppsala dom att upphäva kommunfullmäktiges i Uppsala beslut att utse tredje vice
ordförande, till handlingarna, samt
att avslå yrkandet om att de som utsetts tredje vice ordförandena nekas att ingå i de
aktuella nämndernas presidier.
Ärendet
Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) har vid kommunstyrelsens
sammanträde den 28 augusti 2019 väckt ett ärende I kommunstyrelsen och yrkat
1. att kommunstyrelsen får information om hanteringen och konsekvenserna av
förvaltningsrättens dom att upphäva kommunfullmäktiges beslut att utse tredje vice
ordförande i utbildningsnämnden, socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, planoch byggnadsnämnden och äldrenämnden, samt
2. att neka tredje vice ordföranden att företräda nämndens presidium eller delta i
presidiemöten.
Föredragning
13 § i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder har följande lydelse:
”Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande och förste vice ordförande
samt andre vice ordförande. Övriga nämnders presidium ska bestå av ordförande och
vice ordförande eller, i förekommande fall, ordförande, förste och andre vice
ordförande. ”

Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade på sammanträde den 10 och 11 december
2018 att utse tredje vice ordförande i utbildningsnämnden, socialnämnden, idrotts-
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och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt äldrenämnden. Reglementet
för kommunstyrelsen och övriga nämnder har inte uppdaterats med anledning av
kommunfullmäktiges beslut.
Förvaltningsrätten i Uppsala beslutade den 19 juni 2019 att upphäva kommunfullmäktiges i Uppsala beslut att utse tredje vice ordförande i utbildningsnämnden,
socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt
äldrenämnden. Förvaltningsrättens dom har överklagats till Kammarrätten i
Stockholm och Uppsala kommun har beviljats anstånd med att inkomma med
grunderna för kommunens överklagande samt grunderna för att prövningstillstånd ska
beviljas, till och med den 19 september.
Förslag till skrivelse till kammarrätten ska behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde den 18 september 2019.
Eftersom förvaltningsrättens dom har överklagats, innebär den ingen skyldighet att
vidta några åtgärder för kommunen med anledning av domen. När det föreligger en
lagakraftvunnen dom måste kommunen bedöma om och i så fall vilka åtgärder som
måste vidtas. Det finns därför inte heller någon anledning att i nuläget revidera
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges beslut
att utse tredje vice ordförande gäller före Reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder, eftersom beslutet är fattat vid en senare tidpunkt.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna besluten medför inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun.
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Initiativärende om reglemente för kommunala nämnder
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Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta 3:e vice ordförande i flera kommunala nämnder.
Detta beslut har överklagats och förvaltningsrätten har bifallit överklagan. Vår fråga är nu hur
kommunen ställer sig till detta domslut och om det överklagas vem som i så fall fattar beslutet.
Under tiden frågan utreds rättsligt är det viktigt att vi följer de reglementen som finns.
Enligt kommunens reglemente består nämndpresidiet av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande. I praktiken strider det nuvarande sättet att arbeta mot reglementet då alla vice
ordförande inkluderas i presidieträffar och liknande, inklusive den tituläre 3:e vice ordförande.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att kommunstyrelsen får information om hanteringen och konsekvenserna av förvaltningsrättens
dom.
Att i enlighet med reglementet neka 3:e vice ordföranden att företräda nämndens presidium eller
delta i presidiemöten.
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