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Yrkande angående – Hemställan från 
arvodesberedningen till kommunstyrelsen om 
att göra en utredning om digital hantering av 
arvoden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Intraservice utreda 
förutsättningarna att gå över till digital hantering av arvoden.  

Yrkandet 
Det råder en bred politisk samsyn kring behovet av ökad digitalisering och effektivisering 
av administrativa processer. Ett flertal projekt och processer med en sådan ambition är 
redan i gång, såsom införandet av det stadengemensamma dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron där det finns integrationer med lönesystemet Personec 
som skulle kunna möjliggöra överföring av närvarouppgifter mellan systemen.  
 
Arvodesberedningen har identifierat ett behov att utreda förutsättningarna för en 
digitaliserad arvodeshantering med ökad grad av självservice för att förenkla 
administrationen för förtroendevalda fritidspolitiker genom möjlighet att upprätta digitala 
förrättningsrapporter.  

Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att tillsammans med Intraservice, som 
förvaltare av både Ciceron och Personec, utreda förutsättningarna för en sådan 
utveckling.  
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Hemställan från arvodesberedningen till 
kommunstyrelsen om att göra en utredning 
om digital hantering av arvoden 
 

Stadsledningskontoret överlämnar utan eget ställningstagande, arvodesberedningens 
hemställan om att göra en utredning om digital hantering av arvoden, för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har vid sammanträdet den 10 juni 2022, § 25 hemställt till 
kommunstyrelsen om att göra en utredning om digital hantering av arvoden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beslutar kommunstyrelsen att det ska göras en utredning om digital hantering av arvoden 
får den redogöra för de ekonomiska konsekvenserna. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
1. Protokollsutdrag från arvodesberedningen den 10 juni 2022, § 25 

 

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-03 
Diarienummer 0988/22 
 

Handläggare  
Lina Isaksson 
Telefon: 031-368 04 09 
E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Arvodesberedningen har gjort en hemställan till kommunstyrelsen om att göra en 
utredning om digital hantering av arvoden. 

Beskrivning av ärendet 
Vid arvodesberedningens sammanträde den 20 oktober 2021 diskuterades frågan om att 
digitalisera och effektivisera arvodeshanteringen i Göteborgs Stad. Arvodesberedningen 
gav utifrån den diskussionen ett uppdrag till stadsledningskontoret att utreda 
förutsättningarna att gå över till digital hantering av arvoden. Vid sammanträdet  
den 10 juni 2022, § 25 valde arvodesberedningen att hemställa till kommunstyrelsen om 
att utreda digital hantering av arvoden i Göteborgs Stad. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Möjligheterna för förtroendevalda att själva registrera in arvoden i lönesystemet 
Personec, så kallad självservice, har diskuterats hos systemförvaltaren intraservice. 
Utvecklingen har dock stoppats av en icke homogen plattform när det gäller digitala 
verktyg för förtroendevalda som inte möjliggjort enkel tillgång till Göteborgs Stads  
IT-stöd.  

Det finns dessutom kopplingar till införandet av det stadengemensamma dokument- och 
ärendehanteringssystemet Ciceron, med införandestart under 2023. Ciceron har 
integrationer till lönesystemet Personec, bland annat i syfte att möjliggöra överföring av 
närvarouppgifter för förtroendevalda vid sammanträden från systemets 
mötesadministration till Personec.  

Vidare utredning gällande självservice är dock nödvändig och bedöms vara tämligen 
omfattande till sin karaktär. Arbetssätt och processer i det manuella nuläget behöver 
kartläggas för att översätta dessa till en rapportering där den förtroendevalde själv ska 
kunna göra detta i IT-stödet.  

Då förvaltningen för intraservice förvaltar såväl lönesystemet Personec som dokument- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron bör ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för 
helt digital hantering av arvoden i Göteborgs Stad involvera dem till betydande del. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och Utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad Arvodesberedningen 1 (1) 
  

   

§ 25   
Hemställan från arvodesberedningen till kommunstyrelsen 
om att göra en utredning om digital hantering av arvoden 
 

Vid arvodesberedningens sammanträde den 20 oktober 2021 diskuterades frågan om att 
digitalisera och effektivisera arvodeshanteringen i Göteborgs Stad. Arvodesberedningen 
gav utifrån den diskussionen ett uppdrag till stadsledningskontoret att utreda 
förutsättningarna att gå över till digital hantering av arvoden. 

Arvodesberedningens ordförande fick i en skrivelse från den 25 april 2022 information 
om att uppdraget bedöms vara av så omfattande karaktär att stadsledningskontoret i stället 
rekommenderar att kommunstyrelsen beslutar om ett sådant uppdrag. 

Arvodesberedningen hemställer därför till kommunstyrelsen att utreda digital hantering 
av arvoden i Göteborgs Stad. 

 

 

Arvodesberedningen 
 

  

Utdrag ur protokoll (nr 4) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-10 

Justerat 2022-06-16 

 

Vid protokollet 
Lina Isaksson 

 

 

 

Ordförande 
Jonas Ransgård 

 

Justerare 
Johan Svensson 
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