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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att i ERS bilaga 3; grupp 1, från och med den 1 januari 2017 arvoderas med 30 procent av
kommunalrådsarvodet, samt
att gatu- och samhällsmiljönämndens ordförandes månadsarvode är oförändrat.

Ärendet
Uppsala kommun får ny nämndorganisation från och med den 1 januari 2017. Kommunfullmäktige, gav den 13 juni 2016 (§ 127) kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå månadsarvoden
för berörda presidier.
Den ändrade nämndorganisationen innebär att styrelsen för Uppsala vård och omsorg och
styrelsen för teknik och service avvecklas per den 31 december 2016. Kommunfullmäktige
har beslutat att antalet ledamöter i gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och
äldrenämnden ska vara 13 ledamöter och 9 ersättare från och med den 1 januari 2017.
Ärendet har beretts av ERS-gruppen.
Föredragning
Idag är månadsarvodet för ordförande i äldrenämnden och omsorgsnämnderna 26 procent av
kommunalrådsarvodet. Ordföranden i styrelsen för vård och omsorg har ett månadsarvode på
20 procent av kommunalrådsarvodet och ordföranden i styrelsen för teknik och service har ett
månadsarvode på 14 procent av kommunalrådsarvodet.
Det ansvar som Styrelsen för vård och omsorg tidigare hade övertas av omsorgsnämnden,
äldrenämnden och socialnämnden.
Månadsarvodet för socialnämndens ordförande höjdes till 50 procent av kommunalrådsarvodet i samband med den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Det är
inte befogat att justera den nivån.
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Bedömningen är att ordförandeskapet i äldrenämnden och omsorgsnämnden kommer att
innebära större arbetsinsats, även om budgetomslutningen är densamma. En så mycket större
förvaltning med en ökad komplexitet vad avser ansvaret för produktionen bör manifesteras i
en högre ersättning.
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2014, § 234, en arbetsgivarstadga enligt vilken
en nämnd, inom sitt förvaltningsområde, ska utöva kommunens befogenheter och fullgöra
dess skyldigheter i enlighet med vad som följer av arbetsmiljölagen (1977:1160) inklusive
arbetsmiljöverket utfärdade författningar samt av kommunfullmäktige antagen policy för
arbetsmiljön.
Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, § 8, riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun. I kommunstyrelsens beslutade riktlinjer framgår nämndens
arbetsmiljöuppgifter.
De förtroendevalda inom varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. En viktig
uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar och
att vidta åtgärder om så behöv.
Respektive nämnd har beslutat att till respektive direktör fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån
kommunstyrelsens riktlinjer samt att ge direktören rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så
långt ut i organisationen att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas.
I den nya organisationen får omsorgsnämnden, äldrenämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden utökat antal medarbetare som de har arbetsmiljöansvar för. För omsorgsnämndens,
äldrenämndens och socialnämndens del innebär det en utökning med cirka 4 000 nya medarbetare. För gatu- och samhällsmiljönämnden är inte antal nya medarbetare klart. Enligt
beslut från nämnderna under våren 2015 ankommer det på förvaltningsdirektör att vidta
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall.
Gatu- och samhällsmiljönämndens förändrade ansvar kan inte anses vara skäl till höjning av
månadsarvodet. Kommunstyrelsen har beslutat att under 2017 genomföra en översyn av
stadsbyggnadsförvaltningens organisation. I den översynen berörs medarbetare inom gatuoch samhällsmiljönämnden. Översynen kan komma att föranleda eventuella revideringar av
bl a ersättningsnivåer (ERS) för presidiet.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunens kostnader ökar inte totalt då två styrelser avvecklas.

Marlene Burwick
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga
Nuvarande reglemente för omsorgsnämnden, äldrenämnden och gatu- och
samhällsmiljönämnden
Omsorgsnämnden
15 § Omsorgsnämnden ansvarar för
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av service, vård och omsorg i ordinärt
eller särskilt boende för personer under 65 år i de fall personerna har behov av sådana insatser
på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom samt för personer över 65 år med psykisk
funktionsnedsättning,
2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) för personer under 65 år samt även
för personer över 65 år som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade eller har en psykisk funktionsnedsättning.
I de fall psykisk funktionsnedsättning och missbruk förekommer i kombination har nämnden
ansvar för att tillgodose behov där den psykiska funktionsnedsättningen utgör den
huvudsakliga problematiken.
Äldrenämnden
18 § Äldrenämnden ansvarar för personer över 65 år avseende
1. service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende i de fall personerna har behov av
sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning,
2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Nämnden ansvarar inte för ekonomiskt bistånd, insatser till personer med en psykisk
funktionsnedsättning samt uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Gatu- och samhällsmiljönämnden
21 § Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för
1. planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parkering, parker, hamn och farled,
samt övrig allmän platsmark, gång- och cykelvägar och kommunala trafikanläggningar,
2. upplåtelse av allmän plats,
3. förvaltning och vidareutveckling av naturreservat, friluftsbad och friluftsområden samt däri
förekommande idrotts- och fritidsanläggningar,
4. uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
5. planering av färdtjänst och skolskjutsverksamhet,
6. uppgifter enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst,
7. trafikplanering och hållbart resande,
8. kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) om
flyttning av fordon i vissa fall,
9. uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning,
10. tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafiksamordning med andra
instanser,
11. trafiksäkerhetsarbete,
12. natur- och vattenvårdsfrågor som inte är övergripande.
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Produktionsstyrelsernas uppgifter
26 § Styrelsen Uppsala vård och omsorg ansvarar för kommunens produktion av tjänster inom
vård- och omsorgsområdet enligt fullmäktiges eller kommunstyrelsens direktiv.
Styrelsen är vårdgivare för den verksamhet som bedrivs i egen regi.
27 § Styrelsen för teknik och service ansvarar för kommunens tekniska produktion och
service samt kostverksamhet enligt fullmäktiges eller kommunstyrelsens direktiv
Förslag (ej beslutat) till nytt reglemente för omsorgsnämnden, äldrenämnden och gatu- och
samhällsmiljönämnden
Omsorgsnämndens uppgifter
42 § Omsorgsnämnden ansvarar för
1. uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
2. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i ordinärt eller särskilt boende dels för
personer under 65 år, som är i behov av bistånd på grund av fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller sjukdom, och dels för personer över 65 år som är i behov av
bistånd på grund av psykisk funktionsnedsättning,
3. uppgifter avseende det kommunala åtagandet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
för personer under 65 år samt även för personer över 65 år som omfattas av lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade eller har en psykisk funktionsnedsättning,
4. anhörigstöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning, som vårdar eller stödjer en
närstående.
I de fall psykisk funktionsnedsättning och missbruk förekommer i kombination har nämnden
ansvar för att tillgodose behov där den psykiska funktionsnedsättningen utgör den huvudsakliga problematiken.
Äldrenämndens uppgifter
45 § Äldrenämnden ansvarar för
1. uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) i ordinärt eller särskilt boende för personer
över 65 år som är i behov av bistånd på grund av ålder, sjukdom eller fysisk
funktionsnedsättning,
2. uppgifter avseende det kommunala åtagandet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
för personer över 65 år, dock inte för personer över 65 år som omfattas av lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade eller har en psykisk funktionsnedsättning, för
vilka omsorgsnämnen ansvarar,
3. anhörigstöd till anhöriga till personer över 65 år, som vårdar eller stödjer en närstående.
Gatu- och samhällsmiljönämndens uppgifter
48 § Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för
1. planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parkering, parker, hamn och farled,
samt övrig allmän platsmark, gång- och cykelvägar och kommunala trafikanläggningar,
2. upplåtelse av allmän plats,
3. förvaltning och vidareutveckling av naturreservat, friluftsbad och friluftsområden samt däri
förekommande idrott- och fritidsanläggningar,
4. natur- och vattenvårdsfrågor för vilka varken kommunstyrelsen eller någon annan nämnd
ansvarar.

4

5. uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
6. uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst lagen samt enligt lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst,
7. kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) om
flyttning av fordon i vissa fall,
8. uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning,
9. natur- och vattenvårdsfrågor.
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