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Motion av Simon Alm (SD) om att sänka politikerarvoden i
Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Sammanfattning
I motionen föreslås att det fasta månadsarvodet tas bort för förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår avslag då kommunfullmäktige fastställt arvoden för
hela innevarande mandatperiod som bara ändras om uppdragets förutsättningar ändras.
Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 23 februari 2015, att det fasta
månadsarvodet tas bort för förtroendevalda i Uppsala kommunfullmäktige. Motionen återges
som bilaga 1.
Beredning
ERS-gruppen har diskuterat ärendet vid sammanträde den 29 maj 2015 och tillstyrkt förslaget
till beslut. Mot detta har SD-ledamoten reserverat sig. Utdrag ur gruppens anteckningar
återges som bilaga 2.
Föredragning
Uppsala kommun har sedan mycket länge en princip när det gäller arvoden till
förtroendevalda att kommunfullmäktige före valet till en ny mandatperiod fastställer de
ekonomiska villkor som kommer att gälla för kommande mandatperiod. Ändringar under
pågående mandatperiod har endast tagits upp när omorganisation skett och det har varit svårt
att bedöma uppdrags omfattning. Att tillmötesgå motionen vore att frångå detta.
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För beredning av arvodesärenden har kommunstyrelsen tillsatt en ERS-grupp med företrädare
för alla partier i kommunstyrelsen. Gruppen diskuterade frågan om månadsarvode inför denna
mandatperiod. I gruppens skrivelse till kommunfullmäktige våren 2014 framfördes:
Månadsarvodet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har varit föremål för
särskild diskussion. Gruppen anser det motiverat att en ersättning utgår för att
markera det ansvar som de av väljarna direktvalda har. Ett uppdrag i
kommunfullmäktige medför förpliktelser att delta aktivt i partiarbetet och hålla
kontakt med medborgare i alla de frågor som kommunen har ansvar för. Detta gäller i
än högre grad ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Gruppen föreslår ingen
ändring utan att månadsarvode till ledamöter och ersättare utgår enligt grupp 6 för
fullmäktige och grupp 4 för kommunstyrelsen.

I skrivelsen framfördes vidare att Uppsalas kostnader för politiska verksamhet är lägre än snitt
av de största kommunerna i landet, en jämförelse som är mer relevant än med övriga,
betydligt mindre, kommuner i länet. Av landets 11 största kommuner hade 2012 endast
Göteborg lägre kostnader per innevånare som politisk ledning.
Det finns ingen anledning för kommunfullmäktige att frångå tidigare princip att beslutade
arvoden ska endast kunna ändras om uppdragets innehåll förändrats.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Motion om att sänka politikerarvoden i Uppsala kommun
Uppsala kommunfullmäktige har 81 ledamöter och 43 ersättare. Totalt är 124 personer valda av Uppsala
kommuns invånare för att föra dessas talan. Det är ett stort ansvar ett ärofyllt förtroendeuppdrag att
representera de drygt 200 000 invånarna i kommunen i kommunfullmäktige.
Ekonomin i Uppsala kommun har under ett antal år inte klarat av att nå det uppsatta överskottsmålet om
två procent på intäkterna när jämförelsestörande poster räknats bort. Arbetslösheten bland vissa
grupper i kommunen är hög samtidigt som kommunens verksamheter haft en hög kostnadsutveckling.
I ett läge där Uppsala kommun har stora svårigheter att hantera ekonomin och därmed stora behov av
resurstillskott till kärnverksamheter som skola och omsorg behöver andra kostnadsposter ses över. Ett
område som låtits kosta alltmer är förtroendemannakostnaderna. Dessa behöver justeras ned för att
minska klyftan mellan politikerarvoden och de lönevillkor som anställda i kommunala verksamheter
erbjuds.
Om det månatliga arvodet till förtroendevalda i Uppsala kommunfullmäktige tas bort minskar
kommunens kostnader med drygt tre miljoner kronor. Det är ett steg i en riktning där klyftorna vad gäller
ekonomisk ersättning minskar i kommunen och ett steg som även behövs för att stärka den kommunala
ekonomin. Detta arvode är dessutom ingen självklarhet utan unikt för Uppsala kommun i länet.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att det fasta månadsarvodet tas bort för förtroendevalda i Uppsala kommunfullmäktige

m
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4. Svar på motion från Simon Alm (SD) om sänkta politikerarvoden
Vid föregående möte fick ERS-gruppen ta del av den motion som inkommit från Simon
Alm (SD) om sänkta politikerarvoden. Ett förslag på svar på motionen presenteras för
gruppen. Diskussion förs kring principiella ändringar av arvodesnivåer under en
mandatperiod samt kring kommunalrådsresurser.
Ordföranden föreslår ERS-gruppen att tillstyrka förslaget till svar på motionen.

Simon Alm (SD) yrkar avslag på att tillstyrka förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på ett tillstyrkande och finner
att ERS-gruppen beslutar att tillstyrka förslaget till svar på motionen.
Simon Alm (SD) avger reservation.
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