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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 10

Ändring och utökning av kommunalråds
tjänstgöringsgrad

KSN-2020-03541

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 1 mars
2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val,
samt

2. att utse Hanna Viktoria Mörk (V) till kommunalråd på 40 procent av heltid från
den 1 mars 2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa
allmänna val.

Kommunstyrelsen besluta för egen del

3. att Vänsterpartiet tilldelas en politisk sekreterare motsvarande en halv (50
procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022, samt

4. att utreda kommunalrådsorganisationen inför nästa mandatperiod.

Jäv

Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) anmäler jäv och deltar inte i
beredning eller beslut i ärendet.

Sammanfattning

Vid mandatperiodens början utsågs kommunalråd för hela mandatperioden och
tjänstgöringsgraderna reglerades gentemot mot övriga uppdrag så att deras
sammanlagda tjänstgöringsgrad inte skulle överstiga 100 procent. Tobias Smedberg
(V) erhöll då en tjänstgöringsgrad som kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid
och erhöll därutöver 20 procents ersättning som tredje vice ordförande i
äldrenämnden. Förvaltningsrätten upphävde under våren 2020 kommunfullmäktiges
val av tredje vice ordförande. Tobias Smedberg (V) föreslås därför att utses som
kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 2021. Vänsterpartiet föreslås därutöver
erhålla ytterligare ett kommunalråd på 40 procent av heltid samt en politisk
sekreterare motsvarande en halv (50 procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021.
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Protokollsutdrag 2021-02-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 25
Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021

Yrkanden

Erik Pelling (S), Karolin Lundström (V) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till
föreliggande förslag.

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam yrkar, med instämmande från Simon Alm och
Stefan Hanna (-):
att avslå att-satserna 1-3.

Beslutsgång

Ordförande ställer första arbetsutskottets förslag till första att-sats (1) mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats (2) mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Votering begärs och genomförs.

Bifall till arbetsutskottets förslag till andra att-sats (2) röstar JA, avslag till detsamma
röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att bifalla
arbetsutskottets förslag till andra att-sats (2).

JA-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Karolin Lundström (V), Maria Patel (S) och Erik
Pelling (S).

NEJ-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-),
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD).

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats (3) mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag till fjärde att-sats (4) mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.



Sida 7(73)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M),Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med
fleras yrkande med motiveringen:
Vi har under lång tid kritiserat att S, L och MP-styret valt att arvodera V-ledamöter i olika
nämnder i utbyte mot politiskt stöd. Trots kritik från oppositionen och två
underkännande domar från såväl förvaltningsrätt som kammarrätt, så backade man
inte från ”tredje vice ordförande” förrän långt efter domstolarnas utslag.
Och nu får alltså V ett nytt kommunalråd och en ny politisk sekreterare på 50 procent.
Motivet styret anger för att fortsatt särbehandla partiet är ”att V är tredje största parti”
och därför ”förtjänar insyn”. Men det är ett väldigt konstigt sätt att se på demokrati, och
det är tydligt att S, L och MP bara vill försäkra sig om att deras minoritetsstyre får det stöd
av V som krävs. Bland oppositionen har nämligen 34 procent röstat på M, C och KD,
jämfört med de 10,6 procent röstat på V. Det är alltså i god demokratisk ordning 23
procentenheter fler av Uppsalaborna som röstat för högerpolitik än vänsterpolitik. Det är
svårt att kalla detta annat än röstköp -något som V får mot att de låtit styret komma till
makten.
Nej, det är orimligt att just Vänsterpartiet ska få utökade avlönade uppdrag i utbyte mot
parlamentariskt underlag. Allt är bara ett spel för att både Liberalerna och Vänsterpartiet
ska kunna sätta den bild de önskar, att (V) är i opposition, trots att de ingår i
vänstermajoriteten.
Det är dessutom inte aktuellt att utöka den politiska organisationen när fördelningen av
antalet kommunalråd redan är beslutad.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Ärendet handlar om att ge extraordinära medel till Vänsterpartiets toppskikt i Uppsala i
utbyte mot politiska gentjänster, vilket i normalt språkbruk kallas för korruption. Den
yttersta ledaren föreslås få en lönehöjning, vice-ledaren föreslås få en välavlönad
anställning och de får därutöver en extra politisk sekreterareför att underlätta sin
vardag.
Ärendet erbjuder inget i gengäld till skattebetalarna på något sätt såsom ökad politisk
närvaro i något nytt sammanhang, utan är rakt av en sorts muta för politisk lojalitet.
Sådant är direkt motbjudande och strider mot demokratins funktion. Väljarna i Sveriges
demokratiska system är förbjudna direktinflytande över idéer och sakfrågor, på sin höjd
får man under sin livstid vara med om någon enstaka rådgivande omröstning, men ingen
direkt avgörande. Istället kan man bara påverka genom att rösta på partier som ger
löften om att driva olika frågor. Den representativa demokratin som Sverige har fungerar
därmed inte om representanterna för väljarnas olika sakfrågor nedprioriterar
sakfrågorna till förmån för att kunna uppnå lite extra guldkant på tillvaron för
ledarskiktet.
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Det här ärendet är mycket svårt att skilja från det som är själva definitionen av politisk
korruption.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är motbjudandeatt se hur Vänsterpartiet som ständigt försöka vinna politiska poäng
genom att yrka på lägre ersättning till förtroendevalda utnyttjar skattebetalarna på
detta sätt. Nu har MP, L och V både två kommunalråd och två politiska sekreterare var på
skattebetalarnas bekostnad. Det är ett osmakligt missbruk av våra skattemedel och inte
demokratiskt motiverat eftersom dessa partier tillsammans inte ens har 30 procent av
kommunens invånare bakom sig. Nu borde det också bli tydligt för alla som tidigare
vägrat inse fakta att Liberalerna i Uppsala leder kommunen i nära samarbete med
Vänsterpartiet. Uppsala har ända sedan Vänsterpartiets olagliga överenskommelse om
3e vice ordföranden haft ett vänsterstyrt minoritetsstyre. Jag har ända sedan dess kallat
minoritetsstyret för vad de är, ett vänsterstyre. För invånarna är det viktigt att de får en
korrekt bild av hur verkligheten ser ut. Jag hoppas nu att det är ställt utom allt rimligt
tvivel att Vänsterpartiet för andra mandatperioden i rad tillåts få ett stort inflytandeöver
Uppsalas utveckling.

Särskilda yttranden

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Jakten för att fortsätta ha majoritet i fullmäktige för mittenstyret fortsätter och
Vänsterpartiet hakar glatt på. Vänsterpartiet, som i valrörelsen påstod att deinte var till
salu, säljer nu sitt stöd till förmån för högre egna arvoden. Nyligen godhetssignalerade de
i UNT om att de vill sänka de politiska arvodena och att de avsätter en del av sin lön till
Vänsterpartiet i form av ”partiskatt”. Nu ser de till att kostnaderna för politikerarvoden
blir högre när de själva förhandlar sig till både högre arvoden och ytterligare en tjänst
som politisk sekreterare. SD är nu det enda partiet som har trovärdighet i frågan om
sänkta politiska arvoden, som vi vill sänka samtliga arvoden med 30 procent.
I och med Vänsterpartiets partiskatt, som gör att ingen politiker för V behåller mer än 29
600 kr, torde också uppgörelsen leda till att skattebetalarnas pengar går till
Vänsterpartiets partikassa.
Bakgrunden är att modellen för tredje vice poster var lagvidrig. Något man struntade i
och fortsatte med, under högljudda protester från opposition. Till slut backade man och
återkom nu med denna modell, där den enda skillnaden är att pengarna till
vänsterpartiet fördelas på ett annat sätt.
SD motsätter sig detta förslag och kommer yrka avslag på det i fullmäktige. Det är
uppenbar korruption.

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
I Uppsala kommun fattas beslut om antalet kommunalråd och vilka personer som ska
inneha dessa förtroendeuppdrag traditionellt i samband med att kommunens politiska
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organisation väljs om efter ett val. Centerpartiet vänder sig kraftigt emot nyordningen att
de styrande partierna fixar och trixar med antalet kommunalråd mitt under innevarande
mandatperiod i syfte att ge de styrande partierna fler kommunalrådsposter.
Centerpartiet har full förståelse för att Vänsterpartiet är missnöjda med att de som näst
största parti inom den styrande koalitionen har klart minst inflytande. Detta är emellertid
Vänsterpartiets problem –att de misslyckats i sina förhandlingar med resten av styret är
inte ett giltigt skäl till att mitt under innevarande mandatperiod tvinga Uppsalas
skattebetalare att bekosta ytterligare en kommunalrådspost. Om Vänsterpartiet i och
med detta hotar att hoppa av styret så får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Liberalerna och Miljöpartiet lösa det genom förhandlingar sinsemellan. Centerpartiet har
inga synpunkter på om Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet skulle välja att
dela med sig av kommunalrådsposter, vice ordförandeposter eller andra
förtroendeuppdrag till sina styreskollegor i Vänsterpartiet. Vi motsätter oss emellertid att
Vänsterpartiet ska äta kakan medan Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet
har den kvar. Centerpartiet förordade därför avslag på att-satserna 1-3.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 25

Ändring och utökning av kommunalråds
tjänstgöringsgrad

KSN-2020-03541

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 1 mars
2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val,
samt

2. att utse Hanna Viktoria Mörk (V) till kommunalråd på 40 procent av heltid från
den 1 mars 2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa
allmänna val.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del

3. att Vänsterpartiet tilldelas en politisk sekreterare motsvarande en halv (50
procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022, samt

4. att utreda kommunalrådsorganisationen inför nästa mandatperiod.

Jäv

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler jäv och deltar inte i avgörandet av beslutet.

Sammanfattning

Vid mandatperiodens början utsågs kommunalråd för hela mandatperioden och
tjänstgöringsgraderna reglerades gentemot mot övriga uppdrag så att deras
sammanlagda tjänstgöringsgrad inte skulle överstiga 100 procent. Tobias Smedberg
(V) erhöll då en tjänstgöringsgrad som kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid
och erhöll därutöver 20 procents ersättning som tredje vice ordförande i
äldrenämnden. Förvaltningsrätten upphävde under våren 2020 kommunfullmäktiges
val av tredje vice ordförande. Tobias Smedberg (V) föreslås därför att utses som
kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 2021. Vänsterpartiet föreslås därutöver
erhålla ytterligare ett kommunalråd på 40 procent av heltid samt en politisk
sekreterare motsvarande en halv (50 procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021

Yrkanden

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson
(C):
att utreda kommunalrådsorganisationen inför nästa mandatperiod.

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar avslag till
föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

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

Votering begärs och genomförs.

Bifall till föreliggande förslag röstar JA, avslag till detsamma röstar NEJ.
Arbetsutskottet beslutar med 5 JA-röster mot 3 NEJ-röster att bifalla föreliggande
förslag.

JA-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Rickard Malmström (MP), Linda
Eskilsson (MP) och Erik Pelling (S).

NEJ-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD).

Reservat ion

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Ändring och utökning av kommunalråds 
tjänstgöringsgrad  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 

2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val,  

2. att utse Hanna Viktoria Mörk (V) till kommunalråd på 40 procent av heltid från 

den 1 mars 2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa 
allmänna val. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. att Vänsterpartiet tilldelas en politisk sekreterare motsvarande en halv (50 

procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022. 

 

Ärendet 

Vid mandatperiodens början utsågs kommunalråd för hela mandatperioden och 

tjänstgöringsgraderna reglerades gentemot mot övriga uppdrag så att deras 
sammanlagda tjänstgöringsgrad inte skulle överstiga 100 procent. Tobias Smedberg 

(V) erhöll då en tjänstgöringsgrad som kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid 
och erhöll därutöver 20 procents ersättning som tredje vice ordförande i 
äldrenämnden. Förvaltningsrätten upphävde under våren 2020 kommunfullmäktiges 

val av tredje vice ordförande. Tobias Smedberg (V) föreslås därför att utses som 
kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 2021. Vänsterpartiet föreslås därutöver 

erhålla ytterligare ett kommunalråd på 40 procent av heltid samt en politisk 
sekreterare motsvarande en halv (50 procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021. 

 Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2021-01-07 KSN-2020-03541 
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Föredragning 

Enligt gällande ersättningsregler får summan av kommunalrådsarvode och arvode för 

uppdrag i nämnd inte överstiga 100 procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter. 
Målsättningen i ersättningsreglerna är att samtliga kommunalråd ska komma upp till 
en arvodering som motsvarar månadsarvodet för en riksdagsledamot. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 28, om en justering av samtliga 

kommunalråds tjänstgöringsgrader under mandatperioden i förhållande till andra 
arvoderade uppdrag i kommunen vilka skulle sträcka sig fram till den 31 december 
2022. I detta beslut så tilldelades Tobias Smedberg (V) en tjänstgöringsgrad som 

kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid mot bakgrund av att hans arvodering 
som tredje vice ordförande i äldrenämnden motsvarade 20 procent av en heltid. Under 

våren 2020 upphävde förvaltningsrätten kommunfullmäktiges val av tredje vice 
ordförande och därmed så upphörde utbetalningen av ersättning som tredje vice 

ordförande den 30 juni 2020. I föreliggande förslag föreslås Tobias Smedberg (V) få 100 

procent tjänstgöringsgrad som kommunalråd från och med den 1 mars 2021 till dess 
att kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val. 

Vänsterpartiet är, jämte Liberalerna, med sina åtta mandat, det tredje största partiet i 
Uppsala kommunfullmäktige. Vänsterpartiet är därmed Uppsala kommuns andra 
största oppositionsparti. Vänsterpartiet föreslås i föreliggande förslag få ytterligare ett 
kommunalråd på motsvarande 40 procent av heltid från den 1 mars 2021 intill dess att 

kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val. I samband med 

förslaget om en utökning av ett kommunalråd på 40 procent av heltid så föreslås även 
Vänsterpartiet tilldelas ytterligare en politisk sekreterare motsvarande en halv (50 
procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022. Fördelningen 

av resurser för politiska sekreterare inför mandatperioden beslutades av 
kommunstyrelsen den 12 december 2018, § 243, detta är en komplettering av 

fördelningen av resurser.  

Ekonomiska konsekvenser 

En utökning av Vänsterpartiets kommunalråds tjänstgöringsgrad med 20 procent samt 

inrättandet av ytterligare ett kommunalråd för Vänsterpartiet på 40 procent kommer 

att belasta kommunstyrelsens budget 2021 och 2022. Mot bakgrund av att arvodena 

för 3:e vice ordförande i fem nämnder inte längre utbetalas så blir denna utökning 

kostnadsneutral för kommunkoncernen. En utökning motsvarande en halv (50 
procent) resurs som politisk sekreterare för Vänsterpartiet kommer att belasta 
kommunstyrelsens budget för politiska sekreterare 2021 och 2022. Hänsyn till de 
utökade kostnaderna ska beaktas inför Mål och budget 2022.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

 

 

Erik Pelling 
Kommunstyrelsens ordförande 
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