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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-02

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 65

Svar på mot ion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)

KSN-2020-00806

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att
kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks
med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona.

Tobias Smedberg, Hanna Victoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof
Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena
halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021
Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias
Smedberg (V), med flera
Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade
nämndsledamöter

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionerna.



Sida 7(16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-02

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Jonas
Petersson (C):
att minska antalet kommunalråd med ett uppdrag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionerna och mot Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) yrkande.

Tobias Smedberg (V) 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. 

Svar på motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V), och på motion om 
att halvera vice ordförandens arvoden från 
Tobias Smedberg (V), med flera  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt 
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden. 

Ärenden 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att 

kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår 
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks 

med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona. 

Tobias Smedberg, Hanna Victoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof 

Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena 

halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och 

jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

I kommunallagen (2017:725) 4 kap. 18 § sägs att ”Fullmäktige får besluta att en sådan 

förtroendevald som anges i 2 § första stycket [kommunalråd] för sina uppdrag ska få 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-01-20 KSN-2020-00806 

KSN-2020-02786 
  
Handläggare:  
Helena Wottle 
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ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som 
gäller för dem som är anställda hos kommunen eller landstinget”. 

Kommunalrådsarvodet baseras på månadsarvodet för riksdagsledamöter och justeras 
den 1 januari varje år i enlighet med justering av riksdagsledamotsarvodet (§ 40 i Regler 
för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun 2019 – 2022, se 

bilaga 3).   

Kommunalråd kan ha deltidsuppdrag och då få arvode i procent av månadsarvodet för 
riksdagsledamöter. De kan då även få månadsarvode för uppdrag i nämnd eller 
styrelse. Summan av kommunalrådsarvode och månadsarvode får inte överstiga 100 
procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter, med undantag i arvode för 

kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande som har 130 

procent respektive 110 procent (§ 42). 

Arvodesnivå bör ligga så att förtroendevalda får skälig ersättning för nedlagd tid och 
engagemang samt svara emot det ansvar som ligger i rollen. Nivån påverkar även 
rekryteringsmöjligheterna till dessa stundtals utsatta uppdrag och i förlängningen 

även demokratin som sådan. 

Reglerna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019 - 

2022 beslutades av kommunfullmäktige 28 maj 2018 (§ 111).  

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda beslutas av 
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. Nuvarande regelverk beslutades 28 maj 

2018 och därefter har beslut om mindre revideringar tagits. Inför kommande 

mandatperiod kommer kommunfullmäktiges arvodesberedning ta fram förslag på ett 
nytt regelverk för beslut före valet 2022 och då finns möjligheter till en större översyn 
av principiell karaktär. Här kommer regler att ses över i sin helhet och konsekvenser att 

analyseras. 

De regler som rör arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 

nämndsledamöter återges i bilaga 3. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 

• Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V) 

• Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias 
Smedberg (V), med flera 

• Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 
nämndsledamöter 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2020-02-24 

 

Spara pengar: sänk kommunalrådsarvoden 
 

Uppsala kommun har rapporterat ett positivt resultat för 2019, men står inför 

kommande utmaningar. Investeringsbehov och det demografiska gapet ställer krav på 

kommunens ekonomi och hittills är det undersköterskorna och socialarbetarna som 

har fått bära bördan av en stramare ekonomi.  

 

Återkommande har vi hört i fullmäktige församlingen representanter från minoritetsstyret tala 

om vikten av ekonomiskt ansvarstagande. För att ha råd med kommande investeringar och 

med det demografiska gapet behöver vi spara, effektivisera, skära ner. Vi har inget val än att 

även sälja ut delar av våra tillgångar, sägs det, för att klara av framtidens krav.  

 

Som tur är har vi från Vänsterpartiet kommit på ett nytt sätt att spara pengar på: genom en 

sänkning av de arvoden som tjänas av kommunens elva kommunalråd. När vi vänder på 

varenda krona för att hitta effektiviseringar kan vi börja med att titta närmast hem.   

 

Genom att sänka arvodet för heltidspolitiker frigör kommunen resurser som istället kan 

användas för att säkra en välfärd att lita på för Uppsalas invånare. Vi menar dessutom att det 

är problematiskt att politikerna får arvoden som ligger långt över vad en vanlig uppsalabo 

tjänar. Hur blir politiken när politikernas vardag och verklighet skiljer sig så markant från 

medborgarnas?  

 

Kommunstyrelsens ordförande själv har sagt att disciplin och bättre koll på vad vi gör med 

pengarna har lett till att ett positivt resultat har redovisats för Uppsala kommun för fjärde året 

i rad. Vi från Vänsterpartiet efterfrågar att den disciplinen ska sträcka sig ända till 

kommunens toppolitiker, och inte stanna vid verksamheterna.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på  

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i andra hand på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 30% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i tredje hand på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 20% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 10% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i sista hand på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med en krona.  

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)    



 

                    Vänsterpartiet 
                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                2020-09-08 

 

Halvera vice ordförandens 
arvoden 
 

Nämndernas vice ordföranden och presidier spelar en viktig roll i den demokratiska 

processen genom att tillåta folkvalda insyn i politiken. Arvodet som tilldelas dessa 

poster möjliggör för förtroendevalda att lägga tid på politiken. Men det får aldrig vara 

ett mål i sig.  

 

Vänsterpartiet har tidigare motionerat till den här församlingen om att sänka 

kommunalrådsarvoden, som ett sätt att spara på kommunens medel men även för att värna 

om politikens närhet till vanliga uppsalabors vardag. Men det är inte bara kommunalråden 

som erhåller höga arvoden.  

 

Vi föreslår även halvering av arvodet för vice ordföranden och presidialer i nämnderna. Vi 

som undertecknar den här motionen har varit 3e vice ordförande och kommer framöver att få 

en ny titel.  För Vänsterpartiet är poängen med vice ordförandeposter är att folkvalda ska få 

den insyn i politiken som motsvarar väljarnas vilja. Det är viktigt för demokratin att dessa 

poster finns men det får aldrig handla om att jaga titlar eller göra sig rik på politiken.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

att arvodena för vice ordföranden och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden 

halveras.  

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

Hanna Victoria Mörck (v) 

Karolin Lundström (v)  

Ingela Ekrelius (v) 

Per-Olof Forsblom (v) 

 

 

  



Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 
nämndsledamöter 
 

Uppsala kommuns regler gällande månadsarvode lyder bland annat: 

… 
§ 16 Månadsarvode utgår till ordföranden och vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder, 

styrelser, utskott, bolag och kommunrevisionen enligt bilaga 2.  

… 

§ 18 Om förtroendevald har månadsarvode för uppdrag i kommunstyrelsen eller i 

kommunfullmäktiges presidium utgår inte månadsarvode för fullmäktigeuppdraget.  
§ 19 Förtroendevald med månadsarvode har rätt till sammanträdesarvode enligt § 3 [protokollförda 

sammanträden och förrättningar med mera].  

§ 20 En förtroendevald kan avsäga sig månadsarvodet för en viss period.  
§ 21 Månadsarvode täcker följande arbetsuppgifter:  

- leda och följa nämndens arbete  
- förberedelser och beredningar inför sammanträdet  
- beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar  

- kontakter, överläggningar och möten med förvaltningen  
- kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och föreningar i frågor som rör 

den egna nämndens frågor  

- besök vid anläggningar, arbetsplatser och institutioner  

- medverkan vid representation samt studie- och vänortsbesök i kommunen  
- arbeta med att informera om nämndens verksamhet internt inom kommunen samt 

externt till olika grupper och intressenter i samhället  
- närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden när den egna nämndens frågor 

behandlas  

- sammanträden med tillfälliga utskott, beredningar, arbetsgrupper, projektgrupper och 
liknande  

… 
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