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§ 29

Utökning av antalet ledamöter i
kommunstyrelsen

KSN-2022-03153

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsen med ytterligare en ledamot.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022 § 6 fastställdes antalet
ledamöter i kommunstyrelsen till 18. Kommunstyrelsen föreslås utökas med ytterligare
1 ledamot till 19 ledamöter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 17 november oktober 2022

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD)och
Jennie Claesson (L) yrkar att ärendet avslås.

Kent Kumpula (SD) yrkar att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande
om avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Reservat ioner

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD),
Jennie Claesson (L) reserverar sig mot förslaget till fördel för eget yrkande och med
följande motivering:
Vi ser ingen anledning till att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsen, vi har redan en
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större kommunstyrelse än vi någonsin haft och att utöka antalet endast för att få till ett
önskat majoritetsförhållande anser vi är oseriöst.

Vi tror även ett sådant val är juridiskt tveksamt, eftersom KS redan är vald enligt lag om
proportionella val i kommuner och regioner, och redan vid det valet ändrades storleken
på styrelsen från 15 till 18 ledamöter vilket var vänstermajoritetens egna förslag.

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

Särskilt yttrande

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande:
Kommunfullmäktige har redan beslutat om antal ledamöter till kommunstyrelsen, och
man har redan tillsatt alla platser genom proportionella val. Att nu i efterhand ändra på
det valresultatet är direkt antidemokratiskt och ett sätt att ogiltigförklara resultatet från
det proportionella valet som genomfördes i Uppsala kommunfullmäktige. Mer respekt för
demokratins spelregler och för och valresultatet vore önskvärt.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Utökning av antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsen med ytterligare en ledamot. 

Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022 § 6 fastställdes antalet 
ledamöter i kommunstyrelsen till 18. Kommunstyrelsen föreslås utökas med ytterligare 

1 ledamot till 19 ledamöter. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret 

Föredragning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 16 § väljs ledamöter och ersättare i en nämnd av 
kommunfullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I styrelsen ska antalet 
ledamöter och antalet ersättare vara minst fem.  

Kommunfullmäktige har beslutat att antalet ledamöter i kommunstyrelsen ska vara 18. 

Kommunstyrelsen föreslås utökas med ytterligare 1 ledamot, till 19 ledamöter. 

Bakgrunden är de oförutsägbara förhållanden som uppstått i kommunstyrelsen sedan 
valet av kommunstyrelse.  

Nyvalda kommunfullmäktige kan, enligt kommunallagen, de år val av fullmäktige 
hållits i hela landet, ändra antalet ledamöter eller ersättare i en nämnd (vilket begrepp 
inkluderar kommunstyrelsen) utan beredning. Om antalet ledamöter ska ändras under 

löpande mandatperiod, måste ärendet beredas. 

Click or tap here to enter text.  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-11-17 KSN-2022-03153 

  
Handläggare:  

Lena Grapp 
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En förändring av nämndorganisationen genom utökning av antal nämndledamöter, 
har i rättspraxis inte ansetts vara en sådan förändring som innebär att samtliga 
uppdrag kan återkallas för förtroendevalda i nämnden. Kommunfullmäktige kan 

således inte återkalla uppdragen för samtliga ledamöter i kommunstyrelsen. Endast en 
utökning av kommunstyrelsen är möjlig.  

Valet av kommunstyrelse skedde med tillämpning av lagen (2022:629) om 

proportionella val i kommuner och regioner. Val av ytterligare en ledamot ska ske med 
tillämpning av samma lag. Enligt lagen ska, om valet bara avser en plats, platsen 
tilldelas och besättas av den som står främst på namnlistan för den valsedelsgrupp 

som har högst röstetal. 

Ekonomiska konsekvenser 

För en ledamot i kommunstyrelsen utgår arvode enligt Regler för ekonomiska 

ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 eller 
regelverk som ersätter detta. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 17 november oktober 2022 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
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