
Motion till kommunfullmäktige i Enköpings kommun 
 

Gör prisbasbeloppet till bas för de förtroendevaldas arvoden 
Att bli förtroendevald är ett av de finaste uppdragen som finns. De lokala politikerna 
ska vara representativa både för sitt parti och dess ståndpunkter och för invånarna i kom-
munen. Jämfört med de flesta inom väljarkåren har dock kommunalråden och vissa 
andra förtroendevalda mycket höga månadsarvoden. Det riskerar att skapa en förtroen-
deklyfta mellan de folkvalda funktionärerna och människorna de representerar. 

Kommunens arvoden till de förtroendevalda baseras på riksdagsledamöternas 
grundarvode. Sedan 1998 har grundarvodet ökat från 30 300 kronor till 71 500 kronor 
per månad efter den senaste höjningen i januari 2022. Att arvodet höjdes mitt under 
pågående covid-19-pandemi, när många förlorade sina arbeten och småföretagare gick 
i konkurs, är extra uppseendeväckande. Heltidspolitiker tillhörde redan innan pandemin 
den grupp högavlönade i samhället som tjänat mest på den tidigare borgerliga regering-
ens klasspolitik eftersom jobbskatteavdragen har gett dem tusentals kronor extra per 
månad. Vidare togs värnskatten bort efter årsskiftet 2019/20 vilket har inneburit en yt-
terligare skattelättnad för kommunala heltidspolitiker. 

Det finns dock starka argument för att arvodena ska vara förhållandevis höga. Ett 
någorlunda högt arvode minskar risken för att möjliga ledamöter avstår från att kandi-
dera p.g.a. att det skulle innebära en inkomstminskning. Vidare ska de förtroendevalda 
vara omutbara, dvs. inte kunna påverkas ekonomiskt för att fatta beslut i en viss riktning. 
Det är den egna övertygelsen och partiets politik som ska avgöra den enskilda politikerns 
olika ställningstaganden, inte ekonomiska överväganden.  

Vänsterpartiet föreslår att grundnivån på för kommunens arvoden fastställs till ett 
prisbasbelopp per månad, vilket år 2023 är 52 500 kronor. Även om detta är långt utöver 
vad majoriteten av landets väljare tjänar så vore det en klart rimligare nivå på arvodet 
som samtidigt tillgodoser argumenten enligt ovan. 

De olika procentsatser som gäller för sammanträden och uppdrag föreslås vara oför-
ändrade men framgent i beräknas på prisbasbeloppet och inte riksdagsledamöternas 
grundarvode. Denna anpassning till basbeloppet som grundnivå i Enköpings kommu-
nala politikerarvoden bör genomföras så fort det är möjligt och senast inför nästa man-
datperiod. 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Härmed föreslås  

att de uppdrags- och sammanträdesarvoden de förtroendevalda har, inklusive kommu-
nalråden, gruppledarna och nämndernas och bolagens presidier, ska beräknas med nu-
varande procentsatser men utifrån en bas som motsvarar prisbasbeloppet och 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast och senast i god tid inför nästa mandat-
period arbeta fram ett förslag som bygger på att prisbasbeloppet ska vara bas för de 
kommunala arvodena. 

Enköping den 20 februari 2023 

 

 

Britta Dalved Daniel Svalling Sverker Scheutz 


	7. Nyinkomna motioner och interpellationer - Gör prisbasbeloppet till bas för de förtroendevaldas arvoden
	Gör prisbasbeloppet till bas för de förtroendevaldas arvoden
	Förslag till kommunfullmäktiges beslut



