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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 222

Svar på mot ion om at t göra kommunens
lönelistor t illgängliga online från Stina
Jansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI)

KSN-2020-03698

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Stina Jansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 14 december
2020 att lönelistorna över kommunens anställda görs tillgängliga online i form av
elektroniska, sök-bara textdokument via uppsala.se och/eller insidan.uppsala.se.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2021
Bilaga, Motion om att göra kommunens lönelistor tillgängliga online från Stina
Jansson och Josef Safady Åslund (FI)

Beslutsgång

Ordförande ställer 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. 

Svar på motion om att göra kommunens 
lönelistor tillgängliga online från Stina 
Jansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 
Stina Jansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 14 december 
2020 att lönelistorna över kommunens anställda görs tillgängliga online i form av 
elektroniska, sök-bara textdokument via uppsala.se och/eller insidan.uppsala.se. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och behandlas av kommunstyrelsen i 
sin roll som kommunens arbetsgivarorgan och den nämnd som ansvarar för den 
kommunövergripande arbetsgivarpolitiken. 

Föredragning 

Det pågår för närvarande ett projekt i Uppsala kommun som handlar om öppna data 
vilket bland annat grundar sig i EU-direktiv och där syftet är att göra offentlig 
information mer tillgänglig.  Öppna data är till stor del en förlängning av 
offentlighetsprincipen. I det projektet hanteras även frågan om att tillgängliggöra 
Uppsala kommuns lönebild. 

Utöver möjligheten att presentera löner online behöver det även utredas hur 
uppgifterna ska presenteras. Exempelvis måste det fastlås vilket urval som ska 
tillämpas, hur ofta uppgifterna ska uppdateras, vilka uppgifter som ska visas och i 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-24 KSN-2020-03698 
  
Handläggare:  
Anette Klippberg, Jonatan Wizén 
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vilken digital form de ska presenteras, för att uppnå syftet med en transparent 
lönestruktur.  

En transparent lönestruktur bidrar till att åskådliggöra Uppsala kommuns samlade 
lönebild vilket medborgare med flera kan ha ett intresse av. Men att redogöra för 
individlöner skulle kunna bli missvisande då löner i samma yrke skiljer sig åt utifrån 
uppdragets komplexitet och den individuella prestationen. 

Ett antal kommuner redogör för sin lönestatistik men redovisar inte löner på 
individnivå. Till exempel redogör Malmö stad för sin lönestatistik online. De redovisar 
inte löner på individnivå utan redovisar löneuppgifterna i form av lönestatistik kopplat 
till uppdrag, kön, median, percentiler et cetera. 

Möjligheten att vid intresse ta del av uppgifter på individnivå kvarstår och omhändertas 
via begäran om offentlig handling. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2021 
• Bilaga, Motion om att göra kommunens lönelistor tillgängliga online från Stina 

Jansson och Josef Safady Åslund (FI) 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



 
Motion: Göra kommunens lönelistor tillgängliga online  
 
Idag finns lönelistor över Uppsala kommuns anställda endast i form av fysiska pärmar ute 
vid Verkstadsgatan i Boländerna. Detta är inte riktigt rimligt år 2020 när det mesta antas går 
att finna online. En cynisk tolkning kring varför detta inte åtgärdats skulle kunna antas vara 
att hålla anställda i ovisshet angående deras lön i relation till kollegor och andra jämförbara 
parter. Lönelistorna finns förvisso att tillgå, men i regel blir det självklart ett praktiskt hinder 
att ta sig ut till Verkstadsgatan för att se i dessa pärmar. 
 
Rådande tolkningar av lagtext, särskilt Tryckfrihetsförordning (1949:105) 2 kap. 15 §, 
antyder att kommuner inte har någon laglig skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk 
form. Men en hälsosam och livlig demokrati bygger bland annat på att medborgare har enkel 
tillgång till offentliga uppgifter som rör kommunens verksamhet. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 

- Lönelistorna över kommunens anställda görs tillgängliga online i form av 
elektroniska, sök-bara textdokument via uppsala.se och/eller insidan.uppsala.se 

 
Josef Safady Åslund (F!) 
Stina Jansson (F!) 
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