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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 25

Ändring och utökning av kommunalråds
tjänstgöringsgrad

KSN-2020-03541

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 1 mars
2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val,
samt

2. att utse Hanna Viktoria Mörk (V) till kommunalråd på 40 procent av heltid från
den 1 mars 2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa
allmänna val.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del

3. att Vänsterpartiet tilldelas en politisk sekreterare motsvarande en halv (50
procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022, samt

4. att utreda kommunalrådsorganisationen inför nästa mandatperiod.

Jäv

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler jäv och deltar inte i avgörandet av beslutet.

Sammanfattning

Vid mandatperiodens början utsågs kommunalråd för hela mandatperioden och
tjänstgöringsgraderna reglerades gentemot mot övriga uppdrag så att deras
sammanlagda tjänstgöringsgrad inte skulle överstiga 100 procent. Tobias Smedberg
(V) erhöll då en tjänstgöringsgrad som kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid
och erhöll därutöver 20 procents ersättning som tredje vice ordförande i
äldrenämnden. Förvaltningsrätten upphävde under våren 2020 kommunfullmäktiges
val av tredje vice ordförande. Tobias Smedberg (V) föreslås därför att utses som
kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 2021. Vänsterpartiet föreslås därutöver
erhålla ytterligare ett kommunalråd på 40 procent av heltid samt en politisk
sekreterare motsvarande en halv (50 procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021

Yrkanden

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson
(C):
att utreda kommunalrådsorganisationen inför nästa mandatperiod.

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar avslag till
föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Votering begärs och genomförs.

Bifall till föreliggande förslag röstar JA, avslag till detsamma röstar NEJ.
Arbetsutskottet beslutar med 5 JA-röster mot 3 NEJ-röster att bifalla föreliggande
förslag.

JA-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Rickard Malmström (MP), Linda
Eskilsson (MP) och Erik Pelling (S).

NEJ-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD).

Reservat ion

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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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. 

Ändring och utökning av kommunalråds 
tjänstgöringsgrad  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 

2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val,  

2. att utse Hanna Viktoria Mörk (V) till kommunalråd på 40 procent av heltid från 

den 1 mars 2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa 
allmänna val. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. att Vänsterpartiet tilldelas en politisk sekreterare motsvarande en halv (50 

procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022. 

 

Ärendet 

Vid mandatperiodens början utsågs kommunalråd för hela mandatperioden och 

tjänstgöringsgraderna reglerades gentemot mot övriga uppdrag så att deras 
sammanlagda tjänstgöringsgrad inte skulle överstiga 100 procent. Tobias Smedberg 

(V) erhöll då en tjänstgöringsgrad som kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid 
och erhöll därutöver 20 procents ersättning som tredje vice ordförande i 
äldrenämnden. Förvaltningsrätten upphävde under våren 2020 kommunfullmäktiges 

val av tredje vice ordförande. Tobias Smedberg (V) föreslås därför att utses som 
kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 2021. Vänsterpartiet föreslås därutöver 

erhålla ytterligare ett kommunalråd på 40 procent av heltid samt en politisk 
sekreterare motsvarande en halv (50 procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021. 

 Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2021-01-07 KSN-2020-03541 
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Föredragning 

Enligt gällande ersättningsregler får summan av kommunalrådsarvode och arvode för 

uppdrag i nämnd inte överstiga 100 procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter. 
Målsättningen i ersättningsreglerna är att samtliga kommunalråd ska komma upp till 
en arvodering som motsvarar månadsarvodet för en riksdagsledamot. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 28, om en justering av samtliga 

kommunalråds tjänstgöringsgrader under mandatperioden i förhållande till andra 
arvoderade uppdrag i kommunen vilka skulle sträcka sig fram till den 31 december 
2022. I detta beslut så tilldelades Tobias Smedberg (V) en tjänstgöringsgrad som 

kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid mot bakgrund av att hans arvodering 
som tredje vice ordförande i äldrenämnden motsvarade 20 procent av en heltid. Under 

våren 2020 upphävde förvaltningsrätten kommunfullmäktiges val av tredje vice 
ordförande och därmed så upphörde utbetalningen av ersättning som tredje vice 

ordförande den 30 juni 2020. I föreliggande förslag föreslås Tobias Smedberg (V) få 100 

procent tjänstgöringsgrad som kommunalråd från och med den 1 mars 2021 till dess 
att kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val. 

Vänsterpartiet är, jämte Liberalerna, med sina åtta mandat, det tredje största partiet i 
Uppsala kommunfullmäktige. Vänsterpartiet är därmed Uppsala kommuns andra 
största oppositionsparti. Vänsterpartiet föreslås i föreliggande förslag få ytterligare ett 
kommunalråd på motsvarande 40 procent av heltid från den 1 mars 2021 intill dess att 

kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val. I samband med 

förslaget om en utökning av ett kommunalråd på 40 procent av heltid så föreslås även 
Vänsterpartiet tilldelas ytterligare en politisk sekreterare motsvarande en halv (50 
procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022. Fördelningen 

av resurser för politiska sekreterare inför mandatperioden beslutades av 
kommunstyrelsen den 12 december 2018, § 243, detta är en komplettering av 

fördelningen av resurser.  

Ekonomiska konsekvenser 

En utökning av Vänsterpartiets kommunalråds tjänstgöringsgrad med 20 procent samt 

inrättandet av ytterligare ett kommunalråd för Vänsterpartiet på 40 procent kommer 

att belasta kommunstyrelsens budget 2021 och 2022. Mot bakgrund av att arvodena 

för 3:e vice ordförande i fem nämnder inte längre utbetalas så blir denna utökning 

kostnadsneutral för kommunkoncernen. En utökning motsvarande en halv (50 
procent) resurs som politisk sekreterare för Vänsterpartiet kommer att belasta 
kommunstyrelsens budget för politiska sekreterare 2021 och 2022. Hänsyn till de 
utökade kostnaderna ska beaktas inför Mål och budget 2022.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

 

 

Erik Pelling 
Kommunstyrelsens ordförande 
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