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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2022-12-14

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 62

Arvodering för ordförandeskap i Uppsala
Stadshus AB samt Näringslivsrådet

KSN-2022-01009

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att ordförandei styrelsen för Uppsala Stadshus AB ersätts med månadsarvode
motsvarande 26 procent av månadsarvode för riksdagsledamot från den 1
november 2022 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val,

2. att ordförande i Näringslivsrådet ersätts med månadsarvode motsvarande 25
procent av månadsarvode för riksdagsledamot från det datum
kommunstyrelsen väljer ordförande i Näringslivsrådet intill dess
kommunstyrelsen förrättar nytt val, samt

3. att ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB och Näringslivsrådet under
förutsättning avkommunfullmäktiges beslut enligt ovan inte har rätt till
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode för de aktuella uppdragen eller
andra kommunala uppdrag.

Sammanfattning

Den 12 december 2022 §32 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet
Arvodering för ordförandeskap i Uppsala Stadshus AB samt Näringslivsrådet.

Ärendet återremitterades för att beredas enligt rådande praxis där
arvodesberedningen får möjlighet att yttra sig.

Kommunstyrelsens ordförandeföreslår att ordföranden i Näringslivsrådet ersätts från
det datumdenne påbörjar sitt uppdragintill dess kommunstyrelsen förrättar nytt val.

Kommunstyrelsen anser att beredningen av ärendet är tillfredställande och att
arvodesberedningen inte behöver yttra sig i ärendet då detta är en del av
förhandlingarna efter valet mellan berörda parter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes förslag daterat den 13 december 2022
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Protokollsutdrag 2022-12-14

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och
Jennie Claesson (L) i första hand att ärendet remitteras till arvodesberedningen och i
andra hand att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om att ärendet ska
remitteras till arvodesberedningen mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.

Ordföranden ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Reservat ioner

Närvarande ledamöter (M), (C), (KD) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande med följande motivering:
Av föreskrifterna till arvodesberedningen framgår att beredningen just ska bereda
ärenden till nämnd, vilket innebär att den är ett organ för beredning av ärenden för
beslut i kommunfullmäktige. Arvodesberedningen ska ta fram ochbereda förslag till
arvoden till förtroendevalda för beslut i kommunfullmäktige. I det här fallet har det inte
gjorts och uppsatta regler har därmed förbisetts.
Därutöver kan vi konstatera att arvodet som är föreslaget ligger väldigt högt i
förhållande till jämförbara uppdrag. Vice ordförande i näringslivsrådet ska exempelvis
arvoderas på samma sätt som vice ordförande i utskottet för kommungemensam service,
vilket är 3% av riksdagsarvodet. Ordförande i det utskottet får 5%, att jämföra med det
här föreslagna 25%. Ordförande i kommunstyrelsens utskott för mark och exploatering
ersätts med 9% av riksdagsarvode. Till de 25% ska adderas 26% för ordförandeskap i
USAB, en uppgift som kommunstyrelsens ordförande tidigare haft och som bedöms vara
så pass liten att när den nu dras bort för dennes portfölj görs det utan avdrag på dennes
arvode och således utan att det bör påverka dennes arbetstid.
Sammanfattningsvis anser vi att ärendet för det första inte är korrekt berett och borde ha
remitterats till arvodesberedningen. För det andra anser vi att arvodet är för högt räknat
och att ärendet därför bör avslås.
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Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
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Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Arvodering för ordförandeskap i Uppsala 
Stadshus AB samt Näringslivsrådet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB ersätts med månadsarvode 
motsvarande 26 procent av månadsarvode för riksdagsledamot från den 1 
november 2022 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val, 

2. att ordförande i Näringslivsrådet ersätts med månadsarvode motsvarande 25 
procent av månadsarvode för riksdagsledamot från det datum 
kommunstyrelsen väljer ordförande i Näringslivsrådet intill dess 
kommunstyrelsen förrättar nytt val, samt 

3. att ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB och Näringslivsrådet under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan inte har rätt till 
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode för de aktuella uppdragen eller 
andra kommunala uppdrag. 

Ärendet 
Den 12 december 2022 §32 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
Arvodering för ordförandeskap i Uppsala Stadshus AB samt Näringslivsrådet. 

Ärendet återremitterades för att beredas enligt rådande praxis där 
arvodesberedningen får möjlighet att yttra sig.  

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ordföranden i Näringslivsrådet ersätts från 
det datum denne påbörjar sitt uppdrag intill dess kommunstyrelsen förrättar nytt val. 

Kommunstyrelsen anser att beredningen av ärendet är tillfredställande och att 
arvodesberedningen inte behöver yttra sig i ärendet då detta är en del av 
förhandlingarna efter valet mellan berörda parter. 

Kommunstyrelsens ordförande  Datum: Diarienummer: 
 2022-12-13 KSN-2022-01009 
  
  

 
 

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


Sida 2 (2) 

Föredragning 

Enligt tidigare praxis har Kommunfullmäktige valt samma ordförande i Uppsala 
Stadshus AB som i kommunstyrelsen, vilket gjort att arvoderingen för 
ordförandeskapet i koncernmoderbolaget inte tagits upp i ersättningsreglementet. 
Den 17 oktober 2022 valde kommunfullmäktige annan förtroendevald än 
kommunstyrelsens ordförande till ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB. 
Ordförandeskapet i styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslås månadsarvoderas med 
26 procent av månadsarvodet för riksdagsledamot intill dess kommunfullmäktige 
förrättar nytt val. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2022 att inrätta det 
rådgivande organet Näringslivsrådet för att genom stärkt dialog utveckla kommunens 
näringslivsarbete. Ordförandeskapet föreslås månadsarvorderas med 25 procent av 
månadsarvodet för riksdagsledamot. 

Den valde ordföranden för styrelsen för Uppsala Stadshus AB och Näringslivsrådet 
arvoderas i nuläget som gruppledare i kommunfullmäktige med 14 procent av 
månadsarvodet för riksdagsledamot, som gruppledare för parti utan kommunalråd i 
kommunstyrelsen med 26 procent samt som ledamot i kommunstyrelsen med 9 
procent av månadsarvode för riksdagsledamot. Detta i enlighet med Regler för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 
2023–2026. Enligt § 27 i ersättningsregler för 2023–2022 (§ 42 i regler 2019–2022) får 
summan av månadsarvode och eventuellt kommunalrådsarvode inte får överstiga 100 
procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter undantaget kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande. Om den förtroendevalde som är 
vald till ordförande i Uppsala stadshus AB och Näringslivsrådet uppnår 100 procent 
enligt ovan föreslås även ersättningsreglernas § 28 träda i kraft. Det medför att 
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode inte ska utgå för de aktuella uppdragen 
eller några andra kommunala uppdrag.  

Arvoderingen för uppdraget som ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB 
föreslås gälla från tillträdet den 1 november 2022, det vill säga retroaktivt från sett 
utifrån när fullmäktige fattar beslut. Arvoderingen för uppdraget som ordförande i 
Näringslivsrådet föreslås gälla från det datum kommunstyrelsen väljer ordförande i 
Näringslivsrådet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna för ersättningarna belastar kommunstyrelsen inom befintlig ekonomisk 
ram. Månadsarvodet för riksdagsledamöter är för närvarande 71 500 kronor vilket gör 
att beslutet medför en årlig kostnad om 437 580 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens ordförandes förslag daterat den 13 december 2022 

 

 

Erik Pelling  
Kommunstyrelsens 
ordförande 
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