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Nr 102. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) 
om behovet av regler för fördelning av 
resurser för kommunalråd
(KSN20110145)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att belysa 
frågan om regler för fördelning av resurser för 
kommunalråd, samt

att därmed besvara motionen.
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 

beslutat
att, under förutsättning av att kommunfull

mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, 
uppdra till ERSgruppen att genomföra upp
draget och redovisa till kommunstyrelsen se
nast den 31 maj 2013.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Ulrik Wärnsberg (s) föreslår i motion, väckt 
vid sammanträdet den 28 februari 2011, kom
munfullmäktige att uppdra till arbetsgruppen 
för ersättningsfrågor för förtroendevalda (ERS
gruppen) att i god tid innan mandatperiodens 

slut lägga fram förslag om principer och regler 
för fördelning av kommunalrådstid för partier 
i kommunfullmäktige. 

Motionen återges i bilaga 1.

Remissbehandling
Motion har remitterats till ERSgruppen som i 
yttrande den 28 mars 2011 anför att frågan bör 
utredas och att gruppen är beredd att åta sig 
uppdraget. Gruppen föreslår att frågan belyses 
från olika aspekter. Bilaga 2.

Föredragning
När det gäller frågor rörande fördelning av 
uppdrag för förtroendevalda liksom när det 
gäller ersättningsfrågor till förtroendevalda 
lägger inte kontoret förslag utan för fram ERS
gruppens förslag. 

ERSgruppens förslag är förtydligat så till 
vida att fullmäktige föreslås ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen som i sin tur uppdrar till 
ERSgruppen. Vidare föreslås en tidsgräns för 
när uppdraget ska redovisas. Om det redovi
sas före sommaren 2013 ger det möjlighet att 
under hösten året före nästa kommunalval ut
arbeta regler om det skulle bli kommunstyrel
sens ställningstagande med anledning av ERS
gruppens redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska 
konsekvenser då ERSgruppens arbete inte 
medför några extra kostnader.

Bilaga 1
Uppsala kommun har idag inga egentliga reg
ler för hur kommunalrådstid ska fördelas mel
lan partierna. Detta kan synas märkligt, när att 
bli förtroendevald som kommunalråd kan ses 
som ett tydligt uttryck för vår politiska demo
krati som den tillämpas i den kommunala poli
tiken. Demokratin bygger på en mycket tydlig 
och klar princip: en person – en röst, och med 
en lika rösträtt för alla. Med en sådan glasklar 
princip i botten borde helt självklart alla andra 
principer för demokratins gestaltande vara lika 
självklara, så att den på valdagen uttryckta 
folkviljan får ett tydligt genomslag i den poli
tiska ledningen av kommunen.
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Så är inte fallet vad gäller fördelning av tid 
för kommunalråd i Uppsala kommun. Så till 
exempel kan vi se att ett parti som har gått från 
6 mandat till 11 mandat i kommunfullmäktige 
har endast fått en förändring av sin kommu
nalrådstid från 70 % till 95 %. Detta samtidigt 
som ett annat parti som minskar från 11 till 8 
mandat får behålla kommunalrådstid motsva
rande 140 %. Dessutom har partier som har ett 
oförändrat antal mandat fått en minskad kom
munalrådstid.

Detta framstår inte som ett regelverk byggt 
på tydlighet och förutsägbarhet, utan verkat 
mera grundas på förhandlingar och godtycke. 
Det menar vi inte är acceptabelt i en demokra
tisk organisation. Därför anser vi att Uppsala 
kommun i likhet med många andra kommuner 
och landsting bör införa klara regler för för
delning av kommunalrådstid. Ett exempel kan 
vara Landstinget i Uppsala län.

En mycket enkel modell skulle kunna vara 
att varje mandat i kommunfullmäktige genere
rar 10 % kommunalrådstid. Därmed finns det 
810 % total kommunalrådstid (8,1 heltider) i 
en total ram att fördela mellan partierna i KF.

Lämpligen kombineras även detta med de 
regler som finns om hel- och deltidsarvoderade 
politiker i bestämmelserna om ekonomiska er
sättningar till förtroendevalda med heltidsupp
drag eller deltidsuppdrag i Uppsala kommun 
(ERSH), om att 40 % ska vara minsta tid för 
uppnående av pensionsvillkor, etc. Inklusive de 
nuvarande reglerna om 65 % gruppledararvode.

Detta skapar ett demokratiskt och transpa
rent system som är lätt att förstå och går att 
förhålla sig till, då det blir det faktiska valre
sultatet som på ett tydligt sätt får genomslag. 
Istället för dagens förhandlingsmodell så blir 
det ett förutsägbart system byggt på demokra
tiska principer.

Det kan sedan vara upp till respektive parti 
eller dess koalitionsparter att komma överens 
om att kommunalrådstid på deltid kan kom
bineras med tid för ordförande eller vice ord
förande. Detta bör dock vara en angelägenhet 
för berörda partier, och ska inte påverka den 
totala tillgängliga tiden för kommunalråd för 
andra partier som inte ingår i samma koalition 
eller samverkan.

Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra till arbetsgruppen för ersättnings
frågor för förtroendevalda (ERSgruppen) att i 
god tid innan mandatperiodens slut lägga fram 
förslag om principer och regler för fördelning 
av kommunalrådstid för partier i kommunfull
mäktige.

Bilaga 2
ERSgruppen har fått motionen på remiss och 
anför följande.

Gruppen konstaterar att regler av det slag 
motionären efterlyser inte har funnits i Upp
sala kommun men finns däremot i landstinget 
där de omfattar såväl landstingsråd som poli
tiska sekreterare.

Gruppen anser att frågan bör belysas och är 
beredd att åta sig uppdraget. Uppdraget bör 
dock vara öppnare än vad motionären yrkar. 
ERSgruppen föreslår därför att den ges i upp
drag att belysa frågan från olika aspekter och 
rapportera till kommunstyrelsen.




