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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2022-04-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 89

Svar på mot ion om stopp för dubbla arvoden
från Tobias Smedberg (V)

KSN-2021-01673

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att Uppsala kommun
snarast upprättar ett regelverk där arvodessamordning sker med andra uppdrag
ledamöter uppbär i rollen som kommunpolitiker i enlighet med motionen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 29 mars 2022 § 108
Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2022
Bilaga, Motion om stopp för dubbla arvoden från Tobias Smedberg (V)

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar:
att bifalla motionen.

Stefan Hanna (-) yrkar:
att utreda hur någon form av avräkning av kommunens arvoden kan göras om en
politiker har 100 procent arvode från kommunen samtidigt som man engagerar sig i flera
andra tidskrävande verksamheter.

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande
om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.

Reservat ioner

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Jag anser att de arvoden som Uppsalas politiker får för sina lokala politiska uppdrag ska
vara jämförbara med jämförbara kommuner. Jag anser inte att heltidspolitiker ska få
belasta skattemedel mer än det heltidsarvode som utgår. Det är fullt rimligt att de
externa uppdrag som anses värdefulla för att fullfölja det lokala förtroendeuppdraget
antingen ska anses ingå i uppdraget som betingar heltidsarvode alternativt att externt
arvode avräknas mot arvode för det lokala heltidsuppdraget. Den senare varianten
tycker jag är lämpligast eftersom ett externt uppdrag sannolikt är förknippat med ett
ansvarsåtagande och därför bör en rimlig ersättning för det uppdraget gå till de individer
som axlar ett sådant uppdrag. Jag beklagar att det inte fanns stöd i kommunstyrelsen för
att utreda hur en lämplig avräkning av arvoden kan göras kopplat till
kommunalrådsarvodet om ett kommunalråd har omfattande externa uppdrag med
kopplade arvoden.

Särskilda yttranden

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Föredragningen i ärendet visar på flertalet praktiska problem med att stoppa arvoden
som förtroendevalda mottar från andra uppdrag ledamöter uppbär i rollen som
kommunpolitiker.
Vi Kristdemokrater skulle gärna se en minskning av den kommunala organisationen
genom lägre partistöd, färre kommunalråd och färre ledamöter i de kommunala
nämnderna. Vi är även för att ledamöter ska redovisa öppet och fritt vad de har för andra
uppdrag men det aktuella förslaget är mer inriktat på att ingen ska få tjäna för mycket,
snarare än att minska en överdrivet stor organisation.
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§ 108

Svar på mot ion om stopp för dubbla arvoden
från Tobias Smedberg (V)

KSN-2021-01673

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att Uppsala kommun
snarast upprättar ett regelverk där arvodessamordning sker med andra uppdrag
ledamöter uppbär i rollen som kommunpolitiker i enlighet med motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2022
Bilaga, Motion om stopp för dubbla arvoden från Tobias Smedberg (V)

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Reservat ion

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Svar på motion om stopp för dubbla arvoden 
från Tobias Smedberg (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att Uppsala kommun 
snarast upprättar ett regelverk där arvodessamordning sker med andra uppdrag 

ledamöter uppbär i rollen som kommunpolitiker i enlighet med motionen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Förslaget skulle innebära att administrationen och felkällor skulle öka.  

Den förtroendevalde skulle själv behöva anmäla (och avanmäla) till löneservice om 

dessa övriga uppdrag. Arvoden från övriga uppdrag kan bestå av sammanträdesarvode 
eller månadsarvoden. Sammanträdesarvoden innebär att den förtroendevalde själv 

skulle behöva anmäla erhållet arvode efter varje sammanträde. Detta ger en möjlig 

felkälla och samtidigt en eftersläpning. Här måste även attestering av genomfört 
sammanträde diskuteras. 

Arbetsbördan för den förtroendevalde varierar beroende av uppdrag och över tid men 
samtidigt kan inte den förtroendevalda avtacka sig ett övrigt uppdrag utan att det 
påverkar uppdraget inom Uppsala kommun. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-02-23 KSN-2021-01673 

  
Handläggare:  

Helena Wottle 
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Förslaget innebär en manuell hantering för förvaltningen vilket alltid innebär en 
felkälla och ökar behovet av separata kontroller. Förslaget skulle därmed innebära en 
ökning av förvaltningens behov av administrativa resurser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2022 

• Bilaga, Motion om stopp för dubbla arvoden från Tobias Smedberg (V) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 

 



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige            2021-05-26 

 

Sätt stopp för dubbla arvoden 
 

Idag kan ett kommunalråd i Uppsala få mer än storleken av ett riksdagsarvode i 

månadsersättning från Uppsala kommun, och samtidigt ta emot mycket stora arvoden 

för andra uppdrag hen har i rollen som kommunpolitiker. Detta är upprörande och 

måste få ett stopp.  

 
En politiker som ingår i kommunstyrelsens presidium i Uppsala har mellan 110 och 130 
procent av ett riksdagsarvode. Utöver detta kan politikern ta emot arvoden från andra 
uppdrag, som också utförs i rollen som kommunpolitiker, i vissa fall även för uppdrag där 
politikern har nominerats av Uppsala kommun. 
 
Exempel på ersättningar som kommunstyrelsepresidialer i Uppsala tar emot från andra 
organisationer där de har uppdrag i rollen som kommunpolitiker: 

- Svenska kommun Försäkrings AB – ordförande 12,5 procent av riksdagsarvodet per 
månad, ledamöter 3,8 procent av riksdagsarvodet. 

- SKR – mötesarvoden om 1800 kr per mötesdag, om någon skulle bli vald till 
ordförande eller vice ordförande i beredning eller gruppledare för sitt parti tillkommer 
procentsats av statsråds arvode på mellan 5 och 20 procent per månad.  

- Inera AB – 25 000 per år i en fast del plus 2275 i mötesarvode. 
 
Detta är några exempel på arvoden kommunalråd i Uppsala tar emot samtidigt som de 
uppbär minst heltidskommunalrådsarvode i Uppsala. Sammanlagda inkomster på långt över 
100 000 kronor i månaden är alltså en realitet idag. Några av kommunalråden har arvoden 
som är fyra eller fem gånger högre än genomsnittsinkomsttagaren i Sverige. 
 
Det är inte orimligt att en ledamot i en styrelse eller beredning får arvode för tidskrävande 
uppdrag. Men det är helt orimligt att politikern på samma arbetstid tar emot arvode som 
kommunalråd. Det enda rimliga vore att en politiker som tar emot arvode för uppdrag där hen 
finns med genom sin roll som kommunpolitiker får ett avdrag av arvodet från Uppsala 
kommun i samma omfattning.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

 

att Uppsala kommun snarast upprättar ett regelverk där arvodessamordning sker med andra 
uppdrag ledamöter uppbär i rollen som kommunpolitiker i enlighet med motionen. 
 

 
Tobias Smedberg (v)  
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