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Fördelning av resurser för politiska 
sekreterare mandatperioden 2023 - 2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta fördelning av resurser till politiska sekreterare för mandatperioden 

2023- 2026 enligt förslag i ärendet. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2022 om bestämmelser för politiska 

sekreterare (§ 181). Av bestämmelserna framgår bland annat att varje parti med 

representation i kommunstyrelsen äger rätt till resurs för politisk sekreterare. Varje 
parti med kommunalråd tilldelas en resurs per kommunalråd. Övriga partier utan 
kommunalråd med representation i kommunstyrelsen ska tilldelas en resurs per parti. 

Kommunalråd utan parti har inte rätt till någon resurs. Bestämmelserna tydliggör 

också det spann inom vilket partierna kan välja att sätta lönerna för politiska 
sekreterare (se nedan under föredragning).  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Föredragning 

Under flera mandatperioder har antalet kommunalråd i Uppsala kommun varit elva. 

När kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 utsåg kommunalråd för 
mandatperioden 2022 - 2026 så fastslogs att Uppsala kommun denna mandatperiod 

skulle ha nio kommunalråd istället för de elva kommunalråd som varit brukligt under 
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de senaste mandatperioderna, då det nya styret för kommunen avstod från att besätta 
två kommunalrådsposter. 

Genom beslutet av bestämmelser för politiska sekreterare så fastslogs att varje 
kommunalråd skulle tilldelas en politisk sekreterare och att partier i kommunstyrelsen 
som saknar kommunalråd tilldelas en resurs per parti.  

Nu föreslås att två partier tilldelas en extra resurs per parti trots att dessa resurser inte 

är knutna till ett kommunalråd. Dessa två resurser kan ses som resurser som skulle 
funnits om kommunfullmäktige tagit beslut om elva kommunalråd vilket tidigare varit 
brukligt. 

Fördelningen av resurser föreslås fördelas enligt nedan:  

S: 3, varav en får rollen som politisk stabschef och samordnare för de politiska 
sekreterarna  

M: 2 

V: 2 

MP: 2 

C: 1 

L: 1 

KD: 1 

SD: 1 

UP: 1 

Partierna kan variera lönen inom intervallet 30 000 – 45 000 kronor per månad. Det 
parti som har den politiska stabschefen kan variera även denna lön under 
mandatperioden inom intervallet 45 000 – 60 000 kronor per månad. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för de politiska sekreterarna ryms inom kommunstyrelsens budget. 
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 november oktober 2022 

• Bilaga, Bestämmelser om resurser för politiska sekreterare 
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