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PRESSMEDDELANDE:

Sorundanet vill se över politikernas arvoden. 

Sorundanet vill se över Nynäshamnspolitikernas arvoden efter höstens val. Nynäshamns 
kommun har ovanligt många arvoderade politiker i förhållande till folkmängden om man 
jämför med andra kommuner. Nivån på arvodena bör också ses över eftersom de utgår 
från arvodet för en riksdagsman – en inte självklar koppling anser Sorundanet. Det finns 
många hål att stoppa pengarna i.

Västerby den 5 juli 2010: Sorundanet, lokalpartiet med en varsam vision för hela Nynäshamns 
kommun, vill se över Nynäshamnspolitikernas arvoden efter, eller i samband med, höstens val. 
Nynäshamns kommun har ovanligt många arvoderade politiker i förhållande till folkmängden om 
man jämför med andra kommuner i Stockholmsområdet. Nivån på arvodena bör också ses över 
eftersom de i dagsläget utgår från arvodet för riksdagsmän – en inte självklar koppling som bör 
utredas anser Sorundanet.  Det finns många hål att stoppa pengarna i – varför inte i skolan, i 
kommunala cykelvägar eller i den kommunala demokratin.  

“Det finns skäl att se över både antalet arvoderade politiker och nivån på arvodena. Vi har jämfört 
vår kommun med fyra andra kommuner på Södertörn. Nynäshamns kommun har flest  kommunal- 
och oppositionsråd per invånare jämfört med grannkommunerna. Jämfört med Haninge så har 
Nynäshamn tre gånger fler kommunal- och oppositionsråd per invånare. Vi bedömer att 
Nynäshamn klarar sig gott med ett kommunalråd och ett halvt oppositionsråd” säger Sorundanets 
partiledare Lena Dafgård.

Kommun Invånare Kommunalråd Oppositionsråd Invånare per råd

HANINGE 75 000 2 1 25 000

SÖDERTÄLJE 81 000 4 3 11 500

HUDDINGE 96 000 5 1 16 000

BOTKYRKA 81 000 2 1 27 000

NYNÄSHAMN 25 000 2 1,4 7 500
Uppgifterna kommer från resp. kommuns hemsida. Politiska sekreterare och arvoderade gruppledare ej medräknade.

”Storleken på arvodet bör även det utredas och ses över. Idag är det kopplat till arvodet för en 
riksdagsman. Den högst arvoderade politikern i Nynäshamns kommun har 110% av en 
riksdagsman, något som i sig inte är självklart. Vi vet också att det förekommit bisysslor som 
rimligtvis tar tid det också. Även för en politiker har dygnet 24 timmar och med 110% arvode så 
gäller förhoppningsvis att man arbetar 110%” fortsätter Lena Dafgård.

”Det finns många hål att stoppa pengarna i. Vi bedömer att Nynäshamn kan spara miljoner genom 
att se över arvodena och antalet politiska tjänster. Pengarna kan läggas på skolan, på kommunala 
gång- och cykelvägar samt på att genomföra fler medborgarförslag” avslutar Lena Dafgård.

Materialet i dess helhet finns tillgängligt på Sorundanets hemsida www.sorunda.net. Kontakta gärna Lena 
Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för mer information.

Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, 
har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika möjligheter 
till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net för mer info om oss!


