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Nr 323. Förslag till arvode för 
kommunstyrelsens utskott för 
mark- och exploateringsfrågor 
(MEX-utskottet) 
KSN-2012-1018 
 
Kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta ERS-gruppens förslag men med ett 
förtydligande om en maximal ersättning 
motsvarande 100% av ett kommunalråds-
arvode och tidigare beslutade tillägg. 
 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Mats Gyllander och Simone Falk (alla M) 
reserverar sig till förmån för avslag på kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Stefan Hanna (C) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt bilaga 2. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Mohamad Hassan/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Cecilia Forss, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
Simone Falk (alla M), Mohamad Hassan, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(alla S) och Frida Johnsson (MP). 
 
Ärendet 
ERS-gruppen har i skrivelse ( ärendets bilaga 
1) lagt förslag till arvode för uppdrag i 
kommunstyrelsens utskott för mark- och 
exploateringsfrågor (MEX-utskottet). Reserva-
tion har avgivits av (V)-ledamoten 
 
ERS-gruppen föreslår att för uppdraget som 
ordförande i kommunstyrelsens utskott för 
mark- och exploateringsfrågor utgår från och 
med år 2013 ett månadsarvode motsvarande 
grupp 5 i nuvarande ERS och för uppdraget 

som ledamot eller ersättare ett månadsarvode 
motsvarande grupp 6. 
 
Föredragning 
Kommunledningskontoret lägger inte förslag i 
frågor rörande arvoden till förtroendevalda 
utan för på detta sätt fram ERS-gruppens för-
slag.  
 
ERS-gruppen har inte angivit från när arvodet 
ska utgå. Då ERS-gruppen inte tar upp fråga  
om retroaktivitet föreslås att arvodet gäller från 
och med år 2013. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunalrådarvodet liksom månadsarvodena 
följer utvecklingen av arvodet för riksdags-
ledamöter. För innevarande år skulle föränd-
ringen innebära en kostnadsökning med 
210 535 kr.  
 
Bilaga 2 
C-reservation i form av särskilt yttrande  
 
Grundläggande ersättningsprinciper och regel-
verk är mycket olämpliga att ändra under inne-
varande mandatperiod. Principen att sittande 
ledande politiker själva skall besluta om sina 
egna arvoden är smaklöst och saknar helt stöd 
bland kommunens invånare. 
 
Om enskilda politiker som erbjuds möjligheten 
att ingå i ett beslutande forum anser att de inte 
är beredda att göra så om ersättningen anses 
för låg bör de inte erbjuda sina tjänster.  
 
Centerpartiet anser att nuvarande ersättnings-
principer och regelverk skall tillämpas men att 
kommunens ersättningssystem för politiker i 
grunden behöver ses över för att bli mer tids-
enligt. Det nya förslaget på ersättnings-
principer och regelverk bör fastställas i så bred 
politisk enighet som möjligt inför ett allmänt 
val och därefter tillämpas. 
 
Det är lämpligt att vid revideringen av ersätt-
ningsprinciper och regelverk jämföra mot-
svarande principer och regelverk som tillämpas 
kopplat till rikets sju största kommuner samt 
riksdagen. 
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