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Motion från Vänsterpartiet 

Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda 

Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Nacka i dag har 
83.400 kr i månaden. Högst ersättning får kommunstyrelsens ordförande med 97.300 kronor i 
månaden. Vi anser därför att de mycket höga kommunalråds- och gruppledararvodena borde 
sänkas. 

För oss i Vänsterpartiet är att vara politiker ett förtroendeuppdrag, inte en karriär som man ska 
bli rik på. Arvodena måste också vara i relation till invånarna. 2018 var medianinkomsten för 
Nackaborna 355.000 kronor/år att jämföra med kommunalrådens 1.000.800 kr. 

För att kunna sätta sig in i kommuninvånarnas ekonomiska situation kan inte beslutsfattarna 
ha löner som är tre gånger så höga som genomsnittsinvånaren, eller fyra gånger vad ett 
vårdbiträde tjänar. 

Många kommuner kopplar arvodena till riksdagsledamöternas arvode, (66.900 kr), men i 
Nacka har vi siktat högre, här är kommunalrådsarvodet kopplat till statsrådens arvode 
(139.000kr. Kommunstyrelsens ordförande har 70% och kommunalråden 60% av 
statsrådsarvodet.  

Sedan 1998 har statsrådens grundarvode ökat från 55 000 till 139 000 kronor per månad, en 
långt större ökning än vad de flesta andra yrkesgrupper fått. Vänsterpartiet har även i 
riksdagen flera gånger yrkat på sänkta arvoden för statsråd och riksdagsledamöter, men detta 
har varje gång avslagits. 

Vänsterpartiet Nacka föreslår att arvodet för ett heltidsuppdrag som kommunalråd istället ska 
basera sig på 100 procent av ett prisbasbelopp varje månad. Att ordförandeuppdraget för 
kommunstyrelsen har ett tillägg på 20 procent. Även med dessa justeringar så har de högsta 
politikerna en högre lön än många kommuninvånare, men vi anser att om Nackas 
förtroendevalda sänker sina arvoden är detta ändå en viktig markering. 

Vänsterpartiet yrkar att Nacka 

att arvodet för ett heltidsuppdrag som kommunalråd ska vara 100 procent av  
prisbasbeloppet varje månad, samt att kommunstyrelsens ordförande ska få ett  
tillägg på 20% av prisbasbeloppet/månad. 
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