
 

KS 11     11 JAN 2012 
 
KOMMUNALRÅDEN MOHAMAD HASSAN OCH 
MARLENE BURWICK 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret  • 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15   • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel)  • Fax: 018 – 727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
C:\Documents and Settings\benny\Skrivbord\KS 11 Jan\KS 11.doc 

Handläggare Datum Diarienummer 
Per Davidsson 2011-12-21 KSN-2012-0018 
 
 
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
  
 
 

 
Höjt månadsarvode till kommunalråd med presidieuppdrag i utskottet 
för mark- och exploateringsärenden 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till kommunalråd med uppdrag som ordförande i utskottet för beredning av och beslut i 
mark- och exploateringsärenden utgår ett tilläggsarvode om 3.000 kr per månad och till 
kommunalråd med uppdrag som vice ordförande i utskottet utgår ett tilläggsarvode om 2.000 
kr per månad 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december att inrätta ett utskott för beredning av och 
beslut i mark- och exploateringsärenden med fyra ledamöter och tre ersättare från och med 
den 1 januari 2012. 
 
Då utskottet har att hantera drygt hälften av de ärenden som tidigare behandlats av 
fastighetsnämnden beslutade kommunstyrelsen om månadsarvode enligt  ERS-gruppens 
förslag om månadsarvode enligt grupp fem respektive sex till utskottets ordförande respektive 
vice ordförande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att utse Gunnar Hedberg till ordförande under januari 
år 2012 och tillträdande kommunalrådet Fredrik Ahlstedt till ordförande från februari 2012 till 
och med 31 oktober 2014. Till vice ordföranden utsågs Cecilia Hamenius och Erik Pelling. 
 
Arvodesreglerna är sådana att ersättning till samma förtroendevalde ej kan utgå enligt ERS 
11, som avser fritidspolitiker, och ERS-h, som avser kommunalråd. Samtidigt är det rimligt 
att det utökade ansvar som uppdragen som ordförande och vice ordförande i utskottet innebär, 
renderar en särskild ersättning i form av ett tillägg till kommunalrådsarvodet. 
 
Månadsarvode enligt grupp 5 är för år 2012 2.850 kr. För grupp 6 är det 1.710 kronor. Dessa 
belopp räknas upp i enlighet med riksdagsmannaarvodets utveckling. Det är därför rimligt att 
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ett tillägg till kommunalrådsarvodet, som är fast under mandatperioden, läggs på en något 
högre nivå. Därför föreslår vi att till kommunalråd med uppdrag som ordförande i utskottet 
för beredning av och beslut i mark- och exploateringsärenden utgår ett tilläggsarvode om 
3.000 kr per månad och att till kommunalråd med uppdrag som vice ordförande i utskottet 
utgår ett tilläggsarvode om 2.000 kr per månad. 
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