
Till kommunfullmäktige i Enköpings kommun 

Motion – återställ arvodena 
Enköpings kommun har fastställt budget för år 2023. Det är en dyster läsning.  

Kommunens olika nämnder har räknat ut vilka resurser de skulle behöva år 2023 för att 
upprätthålla sina ambitionsnivåer. De resurser som nu läggs ut på nämnderna är 95 
miljoner mindre än det nämnderna räknat fram. 

Därtill kommer att fullmäktige beslutat om en sparpost, som ännu inte är fördelad på 
nämnder m.m., om 55,4 miljoner kronor. Om man förutsätter att nämnderna räknat rätt 
bör det således saknas cirka 150 miljoner kronor för att upprätthålla kvalitet och utbud 
i den kommunala verksamheten.  

Det är bistra tider för alla. Inkomstklyftorna har ökat pga borgerlig politik. Rikedomen 
i landet har blivit mer snedfördelad än på många år. Som en följd av denna politik har 
den gemensamma välfärden försvagats. I namn av marknad, valfrihet och privatisering 
har vår gemensamma välfärd nedmonterats och därigenom tryggheten minskat. Bland 
annat boendet, vården, skolan och äldreomsorgen har drabbats av denna borgerliga 
politik. 

Till detta ska läggas verkningarna av covid och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 

I de kristider som nu råder är det viktigt att alla hjälps åt. Ett sätt som vi förtroendevalda 
kan hjälpa till är att avstå från arvodeshöjningar år 2023. Arvodena, framför allt för de 
heltidsanställda, ligger långt över normala löner i samhället. Det kan finnas skäl för 
relativt höga löner för förtroendevalda med stort ansvar men det är inte ansvarsfullt att 
i det läge som nu råder i samhället att öka arvodena och lönerna. För övrigt skrivs 
arvodena ändå upp med samma procenttal som riksdagsledamöternas ersättningar höjs. 

Vänsterpartiet vill att kommunfullmäktiges beslut om höjda arvoden för förtroendevalda 
i Enköping (beslut 2022-06-13 paragraf 94 punkt 1) rivs upp och att de arvodesregler 
som gällt innan det beslutat fattades fortsätter att gälla. Härigenom kan 5,7 miljoner 
kronor årligen frigöras för andra ändamål.  

Att avstå arvodesökningar är ett sätt att visa solidaritet med dem i kommunen som har 
det extra svårt i nuvarande dyrtider. 

Yrkande 

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar  

1 att riva upp beslutet den 13 juni 2022, paragraf 94 punkt 1 om höjda arvoden, 

2 att tills vidare ge de arvodesregler som gällde fram till den 31 december 2022 
fortsatt giltighet och tillämpning och 

3 att inte kräva tillbaka arvoden som hunnits utbetalas enligt de nya reglerna. 

 

 

Enköping den 28 januari 2023 

Britta Dalved Daniel Svalling Sverker Scheutz 
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