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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
att utreda huruvida personalförmåner kan 
anses utgöra en del av arbetsutövandet  
Yttrandet 
Det är positivt ut flera synvinklar att anställda erbjuds västtrafikkort då man reser ofta i 
tjänsten. Vi ser dock utifrån tidigare redovisningar i ärendet att det hittills främst är 
anställda i stadens bolag som tidigare erbjudits denna typ av förmån. Det finns en risk att 
bedömningen av när det är motiverat att få ett västtrafikkort görs på olika sätt inom olika 
verksamheter och att förmånen därmed inte bidrar till ökad jämställdhet.  

Vi röstade emot att uppdraget som ärendet avser skulle genomföras och avstår därför från 
att delta i beslutet.   

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2022-09-20  
Reviderat 2022-10-04 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende nr 2.1.26 
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Redovisning av uppdrag att utreda huruvida 
personalförmåner kan anses utgöra en del av 
arbetsutövandet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2022-01-27 § 15, till kommunstyrelsen att utreda huruvida 
förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid 
harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner som avses, 
antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Ärendet kring harmonisering av personalförmåner i Göteborgs Stad har varit under 
behandling under flera år. Kommunfullmäktige fattade beslut 2022-01-27 § 15 i ärendet 
som innebar att harmoniseringen inom staden ska definieras som att det ekonomiska 
värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i stadens 
förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika 
förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas 
eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner 
som avses. 

I utredningen framkommer att det kan förekomma förmåner som kan anses utgöra en del 
av arbetsutövandet såsom Västtrafikkort, lunchsubvention och parkeringsplats. Förmånen 
ska då ha ett nära samband med arbetsutövandet och nyttjandet av förmånen ska vara 
frekvent och stadigvarande.  

Bedömningen av om en förmån kan anses utgöra en del i arbetsutövandet ska ske 
restriktivt i respektive förvaltning och bolag.  

Det är inte aktuellt med jämkning av förmåner som kan anses utgöra en del av 
arbetsutövandet. Då dessa förmåner inte är att betrakta som personalförmån så ska de helt 
undantas från harmoniseringen av förmånsnivå.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om en förvaltning eller ett bolag bedömer att en förmån kan anses utgöra en del i 
arbetsutövandet och ska undantas i harmoniseringen av förmånsnivån så kommer det 
innebära fortsatta kostnader för förvaltningen eller bolaget i form av exempelvis 
subventionerade Västtrafikkort och Rikskort.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-06 
Diarienummer 0276/22 
 

Handläggare  
Jenny Hallberg 
Telefon: 031-368 01 47 
E-post: jenny.hallberg@forvaltning.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Vid bedömning av om en förmån kan anses utgöra en del av arbetsutövandet är det viktigt 
att bedömningen sker på ett likartat och restriktivt sätt för samtliga yrkesgrupper i 
Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. För att en förmån ska bedömas utgöra en del i 
arbetsutövandet ska den ha en nära koppling till arbetsutövandet och nyttjas frekvent och 
stadigvarande. Om bedömningen inte genomförs utifrån dessa bedömningsgrunder finns 
det en risk att yrkesgrupper behandlas olika exempelvis utifrån om de verkar inom en 
kvinnodominerad eller mansdominerad sektor. Det finns i tidigare behandling av ärendet 
kring personalförmåner (Dnr 1396/17) en tendens att förvaltningar och bolag som har en 
högre andel män anställda även har fler personalförmåner utöver de stadengemensamma. 
Detta är en tendens som behöver beaktas särskilt vid beslut om att undanta en förmån i 
samband med harmoniseringen av förmånsnivån.  

Samverkan 
Information om ärendet har getts i central samverkansgrupp den 2 juni 2022 och i 
koncernfackliga rådet den 8 juni 2022.    

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-01-27 §15 

2. Protokollsutdrag central samverkansgrupp 2022-06-02 

3.  Protokollsutdrag koncernfackliga rådet 2022-06-08 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27 §15, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas 
eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner 
som avses. 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-10 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
utveckla och anpassa kostnadsneutrala personalförmåner i nära dialog med fackliga 
organisationer. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att utbudet av 
personalförmåner ska vara lika oavsett förvaltning och bolag.  

Stadsledningskontoret fick 2017-09-27 i uppdrag av personalutskottet att ta fram en 
bruttolista på möjliga förmåner. En kartläggning av befintliga personalförmåner 
genomfördes i form av en enkät till alla förvaltningar och bolag. Kartläggningen 
redovisades i januari 2018 för personalutskottet.  

Utifrån resultatet av enkäten tog stadsledningskontoret fram ett förslag till 
Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner. Riktlinjen behandlades i 
kommunstyrelsen 2019-04-10 § 221 och fastställdes av kommunfullmäktige 2019-04-25 
§ 24, Dnr 1396/17. I riktlinjen framgår att följande ska vara stadengemensamma 
personalförmåner: cykelförmån, friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, löneväxling till 
tjänstepension, personalstöd i form av stödsamtal, årskort Västtrafik eller Hallandskort 
via månatligt löneavdrag samt rabatterat årskort på Liseberg. 

Samtidigt återremitterade kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag om att stadens 
nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2019 avveckla icke stadengemensamma 
personalförmåner.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 §297 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
genomföra en nulägesanalys över stadens samlade personalförmåner samt att redovisa 
vilka personalförmåner som regleras i kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser.  

Stadsledningskontoret genomförde i juni 2019 en förnyad enkät till samtliga förvaltningar 
och bolag med syfte att få en bild över vilka personalförmåner som finns utöver de 
beslutade stadengemensamma personalförmånerna och vilka av dessa som regleras i 
kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser.  

Ärendet återrapporterades i kommunstyrelsen 2020-02-05 §75. Kommunstyrelsen 
beslutade att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa det ekonomiska värdet för 
personalförmåner i förvaltningar och bolag samt lägga fram förslag på hur och i vilken 
takt som harmonisering av det ekonomiska värdet bör genomföras inom staden. 

Kommunstyrelsen föreslog även att inriktningen för det fortsatta arbetet kring 
personalförmåner skulle fastställas till att harmoniseringen inom staden ska definieras 
som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla 
medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får 
variera mellan olika förvaltningar och bolag.  
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Ärendet återrapporterades i kommunstyrelsen 2020-09-02 §696. Kommunstyrelsen 
beslutade att ge stadsledningskontoret i uppdrag att remittera förslaget om en reviderad 
inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner till samtliga förvaltningar och bolag. 

Remissvaren återrapporterades i kommunstyrelsen 2021-05-19 § 406. Kommunstyrelsen 
beslutade att ge stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget 
gällande förslaget om en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, 
fördjupa frågan om möjlighet till variation av utbudet av personalförmåner mellan 
förvaltningar samt fortsatt bereda ärendet genom löpande avstämningar i 
personalberedningen.  

Ärendet återrapporterade i kommunstyrelsen 2022-01-12 §9, och kommunstyrelsen 
tillstyrkte yrkande från M, L, C och D den 10 december 2021. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-01-27 §15 enligt kommunstyrelsen förslag:  

1. Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner, i enlighet med  
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, hänskjuts till budgetberedningen inför 2023. 

2. Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att efter fattat beslut om ekonomiskt 
värde avveckla personalförmåner som överstiger det fastställda ekonomiska värdet 
för staden. Avvecklingen ska ske inom en övergångsperiod om 3 år. 

3. Personalförmåner, som är framförhandlade som en lönekompensationsersättning i 
lokala överenskommelser i kollektivavtal, ska kunna förhandlas om till kontant 
bruttolön mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivare.  

4. Nämnden för Intraservice får i uppdrag att utreda vilka förmåner som är möjliga att 
administrera tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med 
varierade förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra 
en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå, 
samt fastställa vilka sådana förmåner som avses. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka personalförmåner som  
ska ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet samt revidera Göteborgs Stads 
riktlinje för personalförmåner. 

Detta tjänsteutlåtande avser punkt 5 i kommunfullmäktiges beslut. 

Utredning huruvida förmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet 
Utredningen baseras dels på den inventering av personalförmåner, utöver de 
stadengemensamma personalförmånerna, som gjordes 2019 i form av enkätsvaren från 
samtliga förvaltningar och bolag, inklusive den bedömning av det ekonomiska värdet av 
personalförmånerna som genomfördes 2020 av samtliga förvaltningar och bolag. Dels på 
remissvaren från samtliga förvaltningar och bolag gällande förslaget om en reviderad 
inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner. Sammanställning över 
personalförmåner i förvaltningar och bolag utöver de stadengemensamma 
personalförmånerna, sammanfattning av remissvaren samt remissvaren i sin helhet finns 
på stadsledningskontoret under ärendet Dnr 1396/17.  

I utredningen framkommer att det kan förekomma förmåner i inventeringen som kan 
anses utgöra en del av arbetsutövandet. Det kan till exempel vara betalt Västtrafikkort av 
arbetsgivaren för medarbetare som reser mycket i tjänsten och således använder det 
frekvent i samband med arbetsutövandet. Förmån i form av lunchsubvention såsom 
Rikskort kan i specifika fall ses som del av arbetsutövandet om det inte är möjligt utifrån 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (5) 
   
   

verksamhetens art eller geografiska placering att kunna äta medhavd mat i anslutning till 
arbetsplatsen. Vidare kan förmån i form av parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen 
ses som del av arbetsutövandet i de fall verksamhetens art eller geografiska placering inte 
möjliggör resande med kollektivtrafik. Gällande regler för förmånsbeskattning ska 
beaktas för samtliga av dessa förmåner. 

Vid bedömning av om förmånen kan anses utgöra del av arbetsutövandet ska omfattning 
och frekvens vägas in. Om det i arbetsutövandet regelbundet, exempelvis varje vecka, 
förekommer resor i tjänsten eller arbete på arbetsplats där det inte är möjligt att värma 
medhavd mat, och detta förhållande kan anses vara stadigvarande i arbetsuppdraget, så 
kan förmånen anses utgöra en del av arbetsutövandet. Bedömningen ska ske restriktivt på 
respektive förvaltning och bolag.  

I uppdraget ingick även att utreda om förmåner, som kan anses utgöra en del i 
arbetsutövandet, kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå. De 
förmåner som kan anses vara en del i arbetsutövandet är utifrån utredningen följande; 

• Betalt Västtrafikkort av arbetsgivaren för medarbetare som reser mycket i tjänsten 
• Lunchsubvention i de fall det inte är möjligt utifrån verksamhetens art eller 

geografiska placering att kunna äta medhavd mat i anslutning till arbetsplatsen.  
• Parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen i de fall verksamhetens art eller 

geografiska placering inte möjliggör resande med kollektivtrafik. 

Då förvaltningen eller bolaget gör bedömningen att dessa förmåner ingår som en del av 
arbetsutövandet är de inte längre att betrakta som en personalförmån. De bör således inte 
ingå i beräkningen av det ekonomiska värdet gällande personalförmåner.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att det kan förekomma förmåner som kan anses 
utgöra en del av arbetsutövandet såsom Västtrafikkort, lunchsubvention och 
parkeringsplats. Förmånen ska då ha ett nära samband med arbetsutövandet och 
nyttjandet av förmånen ska vara frekvent och stadigvarande.  

Bedömningen av om en förmån kan anses utgöra en del i arbetsutövandet ska ske 
restriktivt i respektive förvaltning och bolag.  

Stadsledningskontorets bedömning är att jämkning av förmåner som kan anses utgöra en 
del av arbetsutövandet inte är aktuellt. Då dessa förmåner inte är att betrakta som 
personalförmån så ska de helt undantas från harmoniseringen av förmånsnivå.  

 

 

Tina Liljedahl Scheel 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – 
gällande en reviderad inriktning, kompletterad 
och fördjupad 
§ 15, 1396/17 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner, i enlighet med  
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, hänskjuts till budgetberedningen inför 2023. 

2. Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att efter fattat beslut om ekonomiskt 
värde avveckla personalförmåner som överstiger det fastställda ekonomiska värdet 
för staden. Avvecklingen ska ske inom en övergångsperiod om 3 år. 

3. Personalförmåner, som är framförhandlade som en lönekompensationsersättning i 
lokala överenskommelser i kollektivavtal, ska kunna förhandlas om till kontant 
bruttolön mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivare.  

4. Nämnden för Intraservice får i uppdrag att utreda vilka förmåner som är möjliga att 
administrera tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med 
varierade förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra 
en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå, 
samt fastställa vilka sådana förmåner som avses. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka personalförmåner som  
ska ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet samt revidera Göteborgs Stads 
riktlinje för personalförmåner.  

Handlingar 
2022 nr 6. 
Yrkande från SD den 27 januari 2022. 
Tilläggsyrkande från Henrik Munck (D) den 27 januari 2022. 

Yrkanden 
Nina Miskovsky (M), Sabina Music (C) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Attenius (S), Ulf Carlsson (MP), Jenny Broman (V) och Stina Svensson (FI) yrkar 
bifall till förslaget från V, MP och S i kommunstyrelsen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 27 januari 2022. 

Henrik Munck (D) yrkar bifall till det egna tilläggsyrkandet från den 27 januari 2022. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-01-27 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. Omröstning begärs. 

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från Jonas 
Attenius m.fl. antagits som motförslag i huvudvoteringen.  

Omröstning – huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 
till yrkandet från Jonas Attenius m.fl.” 

Omröstningen utfaller med 37 Ja mot 37 Nej. 7 ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av bilaga 3. 

Kommunfullmäktige beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från Henrik Munck (D) och finner att det har avslagits.  

Reservationer 
Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från MP reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från FI reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Budgetberedningen 

 

Dag för justering 
2022-02-09 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Bilaga 3 
Ärende: 15 

Ärendemening: Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – gällande en reviderad 
inriktning, kompletterad och fördjupad 

 

Antal Ja: 37       Antal Nej: 37       Antal Avstår: 7       Antal Frånv: 0 
 

Namn Parti Plats Funktion Resultat 
Aslan  Akbas S 61 Ledamot Nej 
Karin  Alfredsson D 50 Ersättare Ja 
Bettan  Andersson V 8 Ledamot Nej 
Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Nej 
Mats  Arnsmar S 59 Ledamot Nej 
Jonas  Attenius S 56 Ledamot Nej 
Kristina  Bergman Alme L 33 Ledamot Ja 
Torkel  Bergström D 47 Ledamot Ja 
Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Nej 
Åke Björk M 28 Ersättare Ja 
Jessica  Blixt D 54 Ledamot Ja 
Sofi  Bringsoniou S 46 Ledamot Nej 
Jenny  Broman V 9 Ledamot Nej 
Emmyly  Bönfors C 31 Ledamot Ja 
Ulf  Carlsson MP 41 Ledamot Nej 
Sara  Carlsson Hägglund V 24 Ersättare Nej 
Peter Danielsson D 67 Ledamot Ja 
Axel  Darvik L 18 Ledamot Ja 
Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Nej 
Krista  Femrell SD 75 Ledamot Avstår 
Eva  Flyborg L 32 Ledamot Ja 
Ann Catrine  Fogelgren L 16 Ledamot Ja 
Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Avstår 
Daniel Good MP 38 Ersättare Nej 
Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja 
Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja 
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Håkan  Hallengren S 63 Ledamot Nej 
Anna Karin  Hammarstrand D 53 Ledamot Ja 
Robert  Hammarstrand S 77 Ledamot Nej 
Bengt-Åke   Harrysson D 68 Ledamot Ja 
Åsa  Hartzell M 12 Ersättare Ja 
Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 
Saida  Hussein S 78 Ledamot Nej 
Mariette  Höij-Risberg D 52 Ledamot Ja 
Gertrud  Ingelman V 21 Ledamot Nej 
Marina  Johansson S 57 Ledamot Nej 
Axel  Josefson M 5 Ledamot Ja 
Magnus  Kindmark S 81 Ledamot Nej 
Agneta  Kjaerbeck SD 74 Ledamot Avstår 
Hannah Klang V 22 Ledamot Nej 
Jörgen  Knudtzon KD 35 Ledamot Ja 
Martin Kurzwelly KD 34 Ledamot Ja 
Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Nej 
Karin  Lindberg D 48 Ledamot Ja 
Birgitta  Lindgren Karlsson D 66 Ledamot Ja 
Marcus Lüthje SD 72 Ersättare Avstår 
Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 
Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 
Anders Moberg S 64 Ersättare Nej 
Henrik Munck D 76 Ledamot Nej 
Sabina  Music C 30 Ledamot Ja 
Martin  Nilsson MP 40 Ledamot Nej 
Erik  Norén V 23 Ledamot Nej 
Kristina Norén Lallo KD 36 Ersättare Ja 
Helena Norin MP 39 Ersättare Nej 
Helene  Odenjung L 17 Ledamot Ja 
Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 
Anna Sara  Perslow C 29 Ledamot Ja 
Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Nej 
Rasmus  Ragnarsson SD 69 Ledamot Avstår 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Jonas  Ransgård M 15 Ledamot Ja 
Anneli  Rhedin M 1 Ordförande Ja 
Amalia  Rud Pedersén S 80 Ledamot Nej 
Iréne  Sjöberg-Lundin D 49 Ledamot Ja 
Yvonne  Stafrén SD 70 Ledamot Avstår 
Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 
Stina  Svensson FI 42 Ledamot Nej 
Pernilla  Taxén Börjesson SD 71 Ledamot Avstår 
Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 
Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Nej 
Frida  Tånghag V 25 Ledamot Nej 
Åse-Lill  Törnqvist MP 4 Ledamot Nej 
Masoud Vatankhah FI 43 Ersättare Nej 
Mariya  Voyvodova S 60 Ledamot Nej 
Mikael  Wallgren V 20 Ledamot Nej 
Martin  Wannholt D 55 Ledamot Ja 
Camilla  Widman S 45 Ledamot Nej 
Roshan  Yigit S 44 Ledamot Nej 
Johan  Zandin V 19 Ledamot Nej 
Veronica  Öjeskär D 51 Ledamot Ja 
Per Anders  Örtendahl D 65 Ledamot Ja 
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Utdrag ur protokoll 

 
 

§ 7 Information 
 

c) TU Redovisning av uppdrag att utreda huruvida personalförmåner kan anses utgöra en del av 
arbetsutövandet 
Jenny Hallberg informerar i ärendet. Det kommer att komma ett nytt ärende när budget 2023 
är klar. 
Saco/Sacorådet påtalar att det är viktigt att följa upp så att det blir det urvalet av förmåner som 
anges tjänsteutlåtandet.  
 
Informationen antecknas till protokollet. 
  

 
 
Vid protokollet 
 
  
…………………………………….. 
Anna Wilsson 
 
 
 
Protokollet justeras 
 
 
…………………………................... …………………………...................  
Eva Hessman, Arbetsgivaren Maria Guixe, Kommunal  
 
 
…………………………….............. ………………..……………………. 
Johanna Morgensterns, Saco/Sacorådet  Anne Häggendahl, TCO, Vision 
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Dag och tid: 2022-06-08, kl 15:00-16:20  

Plats: Teams 

 
Protokoll från Koncernfackligt råd 4/2022 

 

Protokollsutdrag: § 9 

 

 

§ 9 Redovisning av uppdrag att utreda huruvida personalförmåner kan anses utgöra en 

del av arbetsutövandet 

 

 Jenny Hallberg från stadsledningskontoret redogör övergripande för bakgrunden och det 

samlade ärendet gällande harmonisering av personalförmåner i Göteborgs Stad vilket KF 

fattade beslut om 2022-01-27 (§ 15) genom sex olika beslutspunkter. Enligt beslutet om 

harmonisering ska personalförmåner definieras som att det ekonomiska värdet på 

personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i stadens förvaltningar och 

bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika förvaltningar och 

bolag. Enligt beslutet kommer KF i samband med budget 2023 fatta beslut om ekonomiskt 

värde på personalförmåner i Göteborgs Stad.  

 

 Föreliggande ärende handlar om en av beslutspunkterna – uppdraget att utreda huruvida 

förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid 

harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner som avses.  

 I utredningen framkommer att det kan förekomma förmåner som kan anses utgöra en del 

av arbetsutövandet såsom Västtrafikkort, lunchsubvention och parkeringsplats. Förmånen 

ska då ha ett nära samband med arbetsutövandet och nyttjandet av förmånen ska vara 

frekvent och stadigvarande. Bedömningen av om en förmån kan anses utgöra en del i 

arbetsutövandet ska ske restriktivt i respektive förvaltning och bolag.   

  

 I stadsledningskontorets förslag anges att det inte är aktuellt med jämkning av förmåner 

som kan anses utgöra en del av arbetsutövandet. Detta mot bakgrund av att dessa förmåner 

inte är att betrakta som personalförmån och därmed ska de helt undantas från 

harmoniseringen av förmånsnivå.   

  

 Koncernfackliga rådet tackar för redogörelsen och klargörandet av det samlade ärendet 

och framför inga övriga synpunkter på det föreliggande ärendet. 
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