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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11

Revidering av Regler för ekonomiska
ersättningar t ill förtroendevalda i Uppsala
kommun med anledning av det nya
arenabolaget

KSN-2018-1224

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att revidera bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022enligt arvodesberedningens
förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2020 § 459 att samordna
fastighetsförvaltningen i kommunen. Ett antal av kommunens fastighetsägande bolag
kommer genom beslutet fusionerasin i bolaget Uppsala R2 AB,som är under
namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Detta medför att bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 behöver kompletterasmed arvoden till
styrelsepresidiet för bolaget.Arvodesberedningen har lämnat på arvodesnivåer för
beslut i fullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 december 2020
Bilaga 1, protokoll från arvodesberedningens sammanträde 30 november 2020
Bilaga 2, ersättningsreglernas bilaga 2 enligt föreliggande förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförandeställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Revidering av Regler för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun med anledning av det nya 
arenabolaget   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 enligt arvodesberedningens förslag. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2020 § 459 att samordna 
fastighetsförvaltningen i kommunen. Ett antal av kommunens fastighetsägande bolag 
kommer genom beslutet fusioneras in i bolaget Uppsala R2 AB, som är under 
namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. 

Detta medför att bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 behöver kompletteras med arvoden till 

styrelsepresidiet för bolaget. Arvodesberedningen har lämnat på arvodesnivåer för 
beslut i fullmäktige. 

Beredning 

Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande de 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar utan för på detta sätt fram 

arvodesgruppens förslag. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-12-23 KSN-2018-1224 

  
Handläggare:  

Helena Wottle 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Kommunfullmäktiges beslut att samordna fastighetsförvaltningen i kommunen 

innebär bland annat att Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Fyrishov AB och 
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB förs in i Uppsala R2 AB, under 
namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Fusionen kommer att 

vara genomförd till september 2021. Fram till dess kommer Uppsala R2 AB endast att 

ha ett transformationsuppdrag. 

De av fullmäktige antagna ersättningsreglerna för förtroendevalda behöver därför 
kompletteras med arvodesnivåer för bolaget. Arvodesberedningen, som bereder frågor 
kring de förtroendevaldas arvoden och ersättningar, har lämnat på arvodesnivåer i 

ärendet. Arvodet per månad för ordförande och vice ordförande i bolaget föreslås till 

14 respektive 9 procent av månadsarvodet för riksdagsledamot, vilket är i nivå med de 

arvoden som gällt inom exempelvis Fyrishov AB och de andra större bolagen i 
koncernen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ordförande och vice ordförande i bolaget också är kommunalråd har 
föreliggande förslag till beslut inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 

Kommunalrådens befintliga arvoden når upp till det tak som ersättningsreglerna 

ställer upp och där arvodena inte får överstiga vissa nivåer av riksdagsledamöters 

arvode. Sammantaget medför förändringarna i bolagskoncernen färre bolagsstyrelser 

och därmed minskade kostnader för styrelsearvoden.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 23 december 2020 

• Bilaga 1, protokoll från arvodesberedningens sammanträde 30 november 2020 

• Bilaga 2, ersättningsreglernas bilaga 2 enligt föreliggande förslag till beslut 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Protokoll från arvodesberedningens 
sammanträde  
Datum: måndagen den 30 november 2020 

Tid: 9.00–10:45 

Lokal: Skansberget, Stationsgatan 12, och digitalt via Teams 

Närvarande 

Marlene Burwick (S), ordförande, närvarar på distans 

Gunnar Hedberg (M), närvarar på distans 

Jan Ulmander (C) 

Anders A Aronsson (L), närvarar på distans 

Johan Edstav (MP), närvarar på distans 

Liza Boëthius (V), närvarar på distans 

Kent Kumpula (SD), närvarar på distans 

Åsa Nilsson Bjervner och Helena Wottle, föredragande 

Peter Jernberg, sekreterare 

Justerare 

 

 .............................................................   ................................................................  

Marlene Burwick, ordförande  Liza Boëthius, justerare 

 .............................................................  

Peter Jernberg, sekreterare 

Arvodesberedningen 

Protokoll 
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Arvodesberedningens protokoll 2020-11-30 

4. Revidering av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

1. att komplettera bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 gällande bolag enligt följande: 

Uppsala R2 AB, under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 

Ordförande 14 % 

Vice ordförande 9 % 

Kommunfullmäktige beslutade 2–3 november 2020 (§ 459) att samordna 

fastighetsförvaltningen i kommunen bland annat genom att fusion genomförs av 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Fyrishov AB och Uppsala kommun 

Sport- och rekreationsfastigheter AB in i Uppsala R2 AB, under namnändring till 
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Fusionen kommer att vara genomförd 
till september 2021. Fram till dess kommer Uppsala R2 AB endast att ha ett 

transformationsuppdrag. 

2. att avvakta med förtydligande av antal partigruppsmöten och omfattning av 

särskilda aktiviteter för partigrupper enligt §§ 3, 8, 11 och 12 i Regler för ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 och 
ta upp dem vid en större revidering av ersättningsreglerna. 

Nuvarande regler ger rätt till arvode för sammanträden i partigrupper inför 

kommunfullmäktige och inför nämnd men utan att begränsa antalet möten. 
Partigrupper har vid vissa tillfällen behov av ytterligare överläggningar inför 
kommunfullmäktige och nämnd. En extra överläggning kan förekomma exempelvis 

i samband med att mål och budget hanteras i fullmäktige. Extra överläggningar 
inför särskilda ärenden förekommer även inför nämnd. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2020 



Bilaga 2 till Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun 
mandatperioden 2019-2022 

Arvodesnivåerna i denna bilaga är procent av månadsarvode för riksdagsledamot 

Övriga månadsarvoden enligt § 16 och 17 i reglerna

Kommunfullmäktige 
Ordförande 20 % 
Vice ordförande 14 % 
Gruppledare 
(för partier utan kommunalråd) 14 % 
Ledamot och ersättare  3 % 
Valberedningens ordförande &  
vice ordförande 3 % 

Kommunstyrelsen 
Ledamöter och ersättare 9 % 
Gruppledare 
(för partier utan kommunalråd) 26 % 
Ordförande utskottet för  
kommungemensam service 5 % 
Vice ordförande utskottet för  
kommungemensam service 3 % 
Ordförande utskottet för mark och  
exploatering 9 % 
Vice ordförande utskottet för mark 
och exploatering 5 % 

Utbildningsnämnden 
Ordförande  50 % 
Vice ordförande  20 % 
Ordförande utskott 9 % 
Vice ordförande utskott 5 % 

Socialnämnden 
Ordförande  50 % 
Vice ordförande  20 % 
Ordförande individutskott  14 % 
Vice ordförande individutskott 9 % 

Äldrenämnden 
Ordförande 30 % 
Vice ordförande 20 % 

Omsorgsnämnden 
Ordförande 30 % 
Vice ordförande 20 % 
Ordförande individutskott  14 % 
Vice ordförande individutskott 9 % 

Plan- och byggnadsnämnden 
Ordförande  30 % 
Vice ordförande 20 % 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Ordförande 30 % 
Vice ordförande 20 % 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ordförande 20 % 
Vice ordförande 14 % 

Kulturnämnden 
Ordförande 20 % 
Vice ordförande 14 % 

Arbetsmarknadsnämnden 
Ordförande 20 % 
Vice ordförande 14 % 

Räddningsnämnden 
Ordförande 20 % 
Vice ordförande 14 % 

Idrotts- och fritidsnämnden 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

Gemensam överförmyndarnämnd 
i Uppsala län 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

Valnämnden 
Ordförande 
valår  9 %, 
icke valår 3 % 
Vice ordförande (valår) 5 % 

Namngivningsnämnden 
Ordförande 5 % 
Vice ordförande 3 % 

Kommunrevisionen 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 
Ledamöter 5 % 



Bolag och stiftelser 

Fyrishov AB 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

Uppsalahem AB 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

Uppsala Vatten och avfall AB 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

Uppsala kommun Skolfastigheter AB 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

AB Uppsala kommuns Industrihus 
inkl. Uppsala kommuns 
förvaltningsfastigheter AB 
Ordförande 14 % 
Vice ordförande 9 % 

Uppsala kommuns fastighets AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Uppsala Konsert & Kongress AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Uppsala Stadsteater AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Uppsala Parkering AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Uppsala bostadsförmedling AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Uppsala kommun sport- och 
rekreationsfastigheter AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Destination Uppsala AB 
Ordförande 9 % 
Vice ordförande 5 % 

Stiftelsen Dag Hammarsköldbiblioteket 
Ordförande 5 % 
Vice ordförande 3 % 

5 % 
3 % 

Stiftelsen Jälla egendom
Ordförande 
Vice ordförande 

Bror Hjorthstiftelsen 
Ordförande 3 % 

Lekmannarevisorer i aktiebolag eller stiftelser 
enligt ovan erhåller månadsarvode med tio procent 
av arvodet till ordföranden i den aktuella styrelsen. 

Lekmannarevisor i Uppsala Stadshus AB erhåller 
månadsarvode med fyra procent av månadsarvode 
för riksdagsledamot. 

Ledamot i valberedningen får ett årsarvode 
motsvarande 7 % procent av 
riksdagsmannaarvodet utbetalat månatligen. 

Uppsala R2 AB  (under namnändring till Uppsala 
kommun Arenor och Fastigheter AB)

14 % Ordförande 
Vice ordförande 9 % 
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