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Yrkande angående – Förmåner för 
medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende 
remittering gällande en reviderad inriktning 
för fortsatt arbete kring personalförmåner 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Ärendet gällande personalförmåner återremitteras med uppdrag till 
Stadsledningskontoret att: 

a. komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig 
sammanställning av samtliga förmåner i alla nämnder och bolag indelat i 
kategorierna:  
- förmåner relaterade till arbetsmiljö  
- förmåner relaterade till friskvård  
- övriga förmåner 
samt att översikten visar vilka förmåner som är avtalade eller 
överenskomna på annat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

b. komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig beskrivning av 
respektive förmåns kostnad/värde, och hur detta beräknas. 

c. fördjupa frågan om utbudet kan variera mellan nämnder, men ha samma 
ekonomiska värde, givet skattelagstiftningen. 

Yrkandet 
Ärendet behöver ges struktur och lättöverskådlighet för att kunna beredas vidare på ett 
ändamålsenligt sätt. 
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Yrkande angående - Förmåner för medarbetare i 
Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens 
återremiss avseende remittering gällande en 
reviderad inriktning för fortsatt arbete kring 
personalförmåner 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Personalförmåner som arbetstagarorganisationerna bedömer är framförhandlade i lokal 
överenskommelse eller kollektivavtal kvarblir utan förändring.  

2. Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att höja lägstanivån för personalförmåner för att 
uppnå en grundnivå som ger alla anställda tillgång till personalförmåner motsvarande minst 
5000 kronor per år senast år 2025. Utöver detta tillåts lokalt framförhandlade förmåner. 
Kommunstyrelsens personalberedning ska informeras om och följa processen. 

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

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner 
utifrån inriktningen om att höja grundnivån för personalförmåner. 

I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2020-09-02, §696, att remittera 
förslaget om en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner till samtliga 
förvaltningar och bolag förklaras fullgjort.  

Yrkandet 
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ värnar om att staden ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. I tider av kompetensbrist och stigande sjukfrånvarotal, efter en pandemi 
som ställt unika krav på den kommunala personalen, är det särskilt viktigt att Göteborgs stads alla 
delar, i såväl bolagssfären som förvaltningarna, både tar hand om sin befintliga personal och förbättrar 
framtida rekryteringsmöjligheter. Vi är kritiska till alla politiska inriktningar som skulle medföra att 
arbetstagares gemensamt framförhandlade förmåner avvecklas, vilket sannolikt skulle leda till konflikt 
på arbetsplatserna och efterföljande juridiska processer. Samtidigt visar kartläggningen som gjorts att 

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
2021-04-30 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet  
  



det finns en uppenbar strukturell orättvisa i hur personalförmånerna är fördelade, där 
kvinnodominerade och omsorgsinriktade yrken har sämre förmåner än de som är anställda i 
mansdominerade sektorer.  

För oss är det uppenbart att staden behöver höja de lägsta förmånerna, men utan att ta bort de förmåner 
som finns i de olika bolagen och förvaltningarna. Att höja grundnivån för att få en mer jämlik 
fördelning inom staden behöver ske lyhört och stegvis. Till att börja med vill vi därför fastställa ett 
ekonomiskt värde som gäller för gemensamma förmåner och som ska vara fullt finansierat till år 2025. 
Detta får dock inte inskränka på fackens rätt att påkalla intresseförhandling, som är en viktig del i att 
skapa förbättringar utanför reglerade avtal för arbetstagarna. De förmåner som erbjuds ska också vara i 
linje med övriga styrande dokument i staden så som till exempel Göteborg stads miljö- och 
klimatprogram och Göteborg stads program för en jämlik stad. Den exakta finansieringen för 
grundnivåns successiva höjning hänskjuts till kommande budgetberedningar.   
 
Efter en lång och utdragen process behöver vi nu sätta ner foten i det här ärendet för att komma vidare 
i arbetet. Vi föreslår därför - precis som tidigare - att inga förmåner som arbetstagarorganisationerna 
bedömer som upprättade i kollektivavtal, lokal överenskommelse eller kan betraktas som detta genom 
konkludent handlande, det vill säga sådant som parterna betraktar som ett avtal, ska påverkas.  
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Ärende nr 2.1.13            Kommunstyrelsen 5 maj 2021       Yrkande 3 maj 2021         Dnr 1396/17 

                                                                               

 

Yrkande ang. Inriktning för fortsatt arbete med personalförmåner  

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

1.  Ärendet gällande personalförmåner återremitteras med uppdrag till 

Stadsledningskontoret att: 

a. komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig sammanställning 

av samtliga förmåner i alla nämnder och bolag indelat i kategorierna: 
 

- förmåner relaterade till arbetsmiljö 

- förmåner relaterade till friskvård 

- övriga förmåner 
 

samt att översikten visar vilka förmåner som är avtalade eller överenskomna på 

annat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

b. komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig beskrivning av 

respektive förmåns kostnad/värde, och hur detta beräknas. 

c. fördjupa  frågan om utbudet kan variera mellan nämnder, men ha samma 

ekonomiska värde, givet skattelagstiftning. 

d. fortsatt bereda ärendet med löpande avstämning i Personalberedningen. 

2. Inriktning för fortsatt arbete för harmonisering av värdet för förmåner inom staden 

fastställs preliminärt till: 

a. personalgrupper med lägst värde på förmåner ska lyftas. 

b. takten i harmonisering ska främst bestämmas av budgetbeslut. 

c. förmåner som är avtalade eller på annat sätt överenskomna ska vid behov i 

första hand förändras genom nya överenskommelser. 

3. Beslut om rekommenderad ekonomisk nivå för harmonisering av förmåner mellan 

stadens olika nämnder och bolag behandlas av kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige när beslutsunderlaget kompletterats enligt beslutssats nr 1 och 2 i 

detta yrkande.  

Bakgrund 

Ärendet behöver ges struktur och lättöverskådlighet för att kunna beredas vidare på ett 

ändamålsenligt sätt.  



 

 

Stadsledningskontoret 
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Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – 
svar på kommunstyrelsens återremiss 
avseende remittering gällande en reviderad 
inriktning för fortsatt arbete kring 
personalförmåner 
 
Stadsledningskontoret överlämnar två alternativa förslag (alternativ A och B) avseende 
inriktning gällande personalförmåner för beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Alternativ A.  Vid beslut om reviderad inriktning gällande personalförmåner, som 
innebär att harmoniseringen inom staden ska definieras som att det 
ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla 
medarbetare, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika 
förvaltningar och bolag,  

1. Det ekonomiska värdet fastställs till xx kronor. 
2. Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att senast under 2022 

avveckla personalförmåner som överstiger det fastställda ekonomiska 
värdet för staden.  

3. 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.  

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

Alternativ B.  Vid beslut om att inte revidera inriktningen gällande personalförmåner 

- Nämnder och styrelser får i uppdrag att senast under 2022 avveckla 
icke kollektivavtalade personalförmåner utöver de stadengemensamma 
i enlighet med bilaga 6.  
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-18 
Diarienummer 1396/17 
 

Handläggare 
Jenny Hallberg 
Telefon: 031-368 01 47 
E-post: jenny.hallberg@stadshuset.goteborg.se  
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

- Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2020-09-02, 
§696, att remittera förslaget om en reviderad inriktning för fortsatt 
arbete kring personalförmåner till samtliga förvaltningar och bolag 
förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret fick i uppdrag från kommunstyrelsen 2020-09-02 (§696) att 
remittera förslaget om en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner 
till samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget om reviderad inriktning innebär att 
harmoniseringen inom staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare, men att utbudet av 
personalförmåner får variera mellan olika förvaltningar och bolag.  

Samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har getts möjlighet att svara på 
remisen och svarsfrekvensen är 92 procent. Majoriteten av remissvaren (79 procent) 
ställer sig bakom en revidering av inriktningen gällande personalförmåner. 34 procent av 
de remissvar som tillstyrker den reviderade inriktningen tar inte ställning till nivån på det 
ekonomiska värdet. Gällande övriga remissvar så är det en stor variation gällande 
bedömning av nivån på det ekonomiska värdet från att behålla ett oförändrat ekonomiskt 
värde utifrån nivån 2 100 kronor till att höja det ekonomiska värdet till det högsta värdet 
enligt exemplet med 12 000 kronor.  

Vid ett beslut om en reviderad inriktning gällande personalförmåner i form av ett 
likvärdigt ekonomiskt värde (alternativ A) så bör det ekonomiska värdet anges även om 
förmånerna kan variera mellan förvaltningar och olika bolag. De varierade förmånerna till 
ett likvärdigt ekonomiskt värde måste följa gällande lagstiftning för skattefria 
personalvårdsförmåner som innebär enhetlighet för samtliga förvaltningar medan bolagen 
kan variera utbudet. Förmånerna behöver även överensstämma med Göteborgs Stads 
program, policies och riktlinjer gällande exempelvis miljö, resor samt arbetsmiljö och 
hälsa.  

Ytterligare utredning behöver ske kring vilka förmåner som är möjliga att administrera 
tekniskt via förmånsportalen samt hur den reviderade inriktningen med varierade 
förmåner påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal.  

Vid beslut om en reviderad inriktning gällande personalförmåner behöver Göteborgs 
Stads riktlinje för personalförmåner revideras.  

Vid beslut om att inte revidera inriktningen gällande personalförmåner (alternativ B) så 
bör icke stadengemensamma personalförmåner avvecklas i enlighet med bilaga 6. I 
bilagan framgår att vissa personalförmåner ska avvecklas som generell förmån. Det 
innebär till exempel att i de fall som insatsen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
eller syftar till kompetensutveckling i anställningen så bedöms det inte vara en 
personalförmån och behöver då inte avvecklas. För att insatsen ska bedömas som en 
insats kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet så ska den enbart erbjudas till 
riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till 
arbetsmiljö och hälsa.  
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I bilagan anges också att Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning 
ska avvecklas som generell förmån. För medarbetare som reser mycket i tjänsten kan ett 
betalt Västtrafikkort av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning vara en mer 
kostnadseffektiv hantering än att den anställde ska använda gemensamma Västtrafikkort 
hos arbetsgivaren eller få månadscheckar. Vid resande i tjänsten ska resandet utgöra en 
huvuddel av uppdraget för att Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot 
förmånsbeskattning ska beviljas.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I återrapporteringen i kommunstyrelsen 2020-09-02 (§696) gällande redovisning av det 
ekonomiska värdet av personalförmåner i förvaltningar och bolag konstaterades att värdet 
skiljer sig mycket åt mellan olika förvaltningar och bolag. I remissvaren är det också en 
stor variation gällande bedömningarna av de ekonomiska konsekvenserna beroende på 
om förvaltningarna och bolagen i dagsläget har personalförmåner utöver de 
stadengemensamma eller ej. Det är även en stor variation i upplevelsen av om Göteborgs 
Stads har stadengemensamma personalförmåner som står sig i konkurrensen med andra 
arbetsgivares personalförmånserbjudande. De förvaltningar/bolag som konkurrerar om 
arbetskraft på den privata arbetsmarknaden uttrycker att en avveckling av de förmåner de 
har idag skulle ha avsevärd negativ påverkan på förvaltningens/bolagets konkurrenskraft 
gällande specifika kompetenser. Samtidigt är det flera förvaltningar som uttrycker att 
stadens personalförmånserbjudande ligger väl i nivå med kranskommunernas nivåer.  

I återrapporteringen i kommunstyrelsen 2020-09-02 (§696) gjordes ett räkneexempel för 
att visa på hur olika höjningar av det ekonomiska värdet skulle påverka några av de 
förvaltningar som idag i stort sett inte har några personalförmåner utöver de 
stadengemensamma. I räkneexemplet ingick stadsdelsförvaltningarna, social resurs, 
förskole- och grundskoleförvaltningen, som utgör cirka 70 procent av stadens totala antal 
månadsanställda. Nivåhöjningarna i räkneexemplet utgick från det totala snittet för 
förmånsvärdet per medarbetare för de förvaltningar och bolag som har uppgett att de har 
personalförmåner utöver de stadengemensamma (cirka 12 000 kronor), snittet för det 
totalt beräknade förmånsvärdet per medarbetare för de fackförvaltningar som har angett 
att de har personalförmåner utöver de stadengemensamma (cirka 5 000 kronor) samt en 
höjning med 1 000 kronor. Beräkning gjordes utifrån en nyttjandegrad på 60 procent.  

Nivåhöjning av ekonomiskt värde 
personalförmån per medarbetare och år  

Beräknad kostnad per år vid nyttjandegrad 
60 procent 

12 000 kronor 251 miljoner kronor 
5 000 kronor 105 miljoner kronor 
1 000 kronor 21 miljoner kronor 

 

I flera av de inkomna remissvaren konstateras att en höjning av det ekonomiska värdet 
kommer att innebära kostnadsökningar oavsett nivå och att det är viktigt att det i så fall 
hanteras inom ramen för den ordinarie budgetberedningen. Remissvaren uttrycker att om 
ekonomiska medel inte tillförs i budget kan det få effekter på möjligheten att fullfölja 
förvaltningens/bolagets uppdrag samt möjligheten att arbeta med exempelvis 
hälsofrämjande insatser, lönestrukturella åtgärder samt kompetensutvecklingsinsatser.  

För de förvaltningar och bolag som vid en harmonisering av det ekonomiska värdet kan 
behöva avveckla vissa personalförmåner, så kan det innebära en kostnadsminskning, men 
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i remissvaren framkommer en stor risk för ökade kostnader kopplat till höjd 
personalomsättning, ökat behov av användande av konsulter, krav på lönekompensation, 
höjda lönenivåer och ökad sjukfrånvaro.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Flera remissvar uttrycker att vid ett beslut om en reviderad inriktning gällande 
personalförmåner i form av ett likvärdigt ekonomiskt värde där personalförmåner kan 
variera mellan olika förvaltningar och bolag så behöver förmånerna överensstämma med 
Göteborgs Stads program, policies och riktlinjer gällande exempelvis miljö och resor. 
Några remissvar har särskilt angett att personalförmåner kring resande med 
kollektivtrafik och cykel bör vara lika för alla medarbetare i staden för att gemensamt 
uppnå klimatmålen och bidra till ett miljöanpassat resande i staden. 

Flera remissvar lyfter också fram möjligheten att erbjuda medarbetarna subventionerat 
Västtrafikkort mot förmånsbeskattning som ett sätt att minska bilresandet både i tjänsten 
och till och från arbetet. I dagsläget är det en förmån som inte är stadengemensam. Flera 
bolag och förvaltningar, som har förmånen, påtalar att det vid en eventuell avveckling 
finns en stor risk för att resandet med bil kommer att öka.  

Även avvecklingen av lunchsubvention i form av Rikskort tas upp i remissvaren som en 
förmån som kan påverka resandet och i sin tur miljön.  

Bedömning ur social dimension 
De stadengemensamma personalförmånerna är beslutade i syfte att vara likvärdiga för 
alla anställda i Göteborgs Stad. I kartläggningen över personalförmåner i förvaltningar 
och bolag utöver de stadengemensamma framkommer en tendens till att det finns fler 
övriga personalförmåner i verksamheter där det är förhållandevis fler män anställda. 
Detta har tidigare redovisats i tjänsteutlåtandet utfärdat 2019-10-07.  

Det kan också noteras att de mansdominerade fackförvaltningarna och bolagen främst är 
verksamma inom den tekniska sektorn. De kvinnodominerade förvaltningarna är främst 
verksamma inom välfärds- och utbildningssektorn.  

Flera av remissvaren framhåller att ett beslut om en reviderad inriktning gällande 
personalförmåner i form av ett likvärdigt ekonomiskt värde för personalförmåner kan 
bidra till att Göteborgs Stad uppfattas som en mer likvärdig, jämställd och attraktiv 
arbetsgivare. Det ger också möjlighet för förvaltningar och bolag att anpassa och bredda 
sitt personalförmånserbjudande utifrån det som anses mest angeläget för den specifika 
verksamheten. I remissvaren uttrycks att det då kan öka nyttjandet av personalförmånerna 
och att det i sin tur exempelvis kan få positiva effekter på medarbetarnas hälsa.  

Samverkan 
Information om ärendet har getts i central samverkansgrupp den 25 februari 2021 och i 
koncernfackliga rådet den 26 februari 2021.    

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande utfärdat 2020-03-11 Förmåner för medarbetare i Göteborgs 
Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det 
ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt 
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nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke 
stadengemensamma personalförmåner.  

2. Protokollsutdrag KS 2020-09-02 §696 

3. Missiv till förvaltningar och bolag daterat 2020-09-29 

4. Sammanfattning av svar från remissinstanser  

5. Redovisning av ekonomiskt värde totalt personalförmåner 2019 

6. Sammanställning över personalförmåner som ska avvecklas/behållas 

7. Protokoll CSG 2021-02-25 

8. Protokoll Koncernfackliga rådet 2021-02-26 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-02, § 696, att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
remittera förslaget om en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner 
till samtliga förvaltningar och bolag. Remisstiden var under perioden 1 oktober till 23 
december 2020. Remissvaren redovisas i detta tjänsteutlåtande.  

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. Kommunstyrelsen beslutade även att ge stadsledningskontoret i uppdrag 
att säkerställa att de stadengemensamma personalförmånerna presenteras och 
administreras på ett användarvänligt och effektivt sätt för både arbetsgivare och 
medarbetare. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att utbudet av personalförmåner 
ska vara lika oavsett förvaltning och bolag.  

Personalutskottet beslutade 2017-09-27 att ge stadsledningskontoret i uppdrag 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 i Kommunfullmäktige (2019-04-25 §24). 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 punkt 3 i 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 skickade 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 då 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 
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medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får 
variera mellan olika förvaltningar och bolag.  

Ärendet återrapporterades i kommunstyrelsen 2020-09-02 (§696). Kommunstyrelsen 
beslutade då att ge stadsledningskontoret i uppdrag att remittera förslaget om en reviderad 
inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner till samtliga förvaltningar och bolag. 

Bakgrund förmånsportalen 
I september 2016 anordnade stadsledningskontoret en workshop om personalförmånerna 
med företrädare från de fackliga organisationerna vid både förvaltningar och bolag. 
Arbetsgivaren representerades av HR-chefer i förvaltningar och bolag. Intraservice 
verksamhetsområde HR deltog också i arbetet. Workshopen följdes upp med ett möte 
2016-11-23. 

I workshopen identifierades personalförmåner som var intressanta för fortsatt arbete inom 
ramen för uppdraget om kostnadsneutrala förmåner. Stadsledningskontoret gav uppdrag 
till intraservice verksamhetsområde HR att utreda och konkretisera prioriterade förmåner 
samt den del av uppdraget som handlade om presentationen av förmånerna, i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut 2016-02-10.  

Uppdraget till intraservice verksamhetsområde HR innebar att utreda och lämna förslag 
på tekniska förutsättningar för presentation av förmåner gällande förvaltningar respektive 
bolag på ett användarvänligt och effektivt sätt för både arbetsgivare och medarbetare. 
Uppdraget innebar även att ta fram en konkretisering av vilka förmåner som skulle 
presenteras och administreras.  

Under 2018 genomfördes en förstudie i syfte att undersöka alternativa sätt att synliggöra 
och administrera personalförmåner. Förstudien resulterade i ett förslag om att upphandla 
en komplett förmånsportal från en extern leverantör. Förslaget behandlades i 
prioriteringsforum 2018-05-09 och resultatet blev att både prioriteringsforum och därefter 
beslutsforum ställde sig bakom förslaget. Nämnden för intraservice tog 2018-11-28 beslut 
om att tillstyrka förslaget till upphandling av tjänsteleverans för synliggörande och 
administration av personalförmåner.  

Tjänsten med en förmånsportal ska bidra till fyra strategiska mål i Göteborgs stad: 

• digitalisera staden  
• enkel och effektiv service som underlättar för chefer och medarbetare  
• förbättrad hälsa 
• attraktiv arbetsgivare 

Förmånsportalen upphandlades mot bakgrund av beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om att personalförmånerna skulle likställas, anpassas, utvecklas och 
samordnas. Upphandlingen utformades så att leverantören skulle kunna administrera 
stadens gemensamma personalförmåner. Avtalet som Göteborgs Stad har tecknat med 
leverantören bygger på att samtliga förvaltningar och bolag tar del av tjänsten. Införandet 
i förvaltningarna påbörjades i november 2019 och i bolagen sker införandet löpande. 

Det finns en risk att syftet med en gemensam upphandlad förmånsportal till ett förmånligt 
pris går förlorad om staden inte har gemensamma personalförmåner. Leverantören kan 
tillhandahålla en tjänst med möjlighet för förvaltning och bolag att teckna tilläggsavtal för 
specifika förmåner, men det kan innebära stora svårigheter att hålla ihop arbetet som en 
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central tjänst i staden och kostnaden för förmånsportalen för förvaltningar och bolag med 
tilläggsavtal kommer också att bli dyrare. Det är i dagsläget inte utrett om det är möjligt 
att använda en gemensam förmånsportal vid en reviderad inriktning med valbara 
förmåner till ett likvärdigt ekonomiskt värde. Ytterligare utredning behöver därför ske 
kring vilka valbara förmåner som är möjliga att administrera tekniskt via förmånsportalen 
samt hur den reviderade inriktningen med valbara förmåner påverkar möjligheterna att 
använda en förmånsportal.  

Om flera förvaltningar och bolag väljer att hantera många olika personalförmåner utanför 
förmånsportalen eller om det inte är tekniskt möjligt att hantera dem i förmånsportalen så 
finns det en påtaglig risk att de positiva effekterna av samordning och effektivitet uteblir. 
I förstudien som genomfördes 2018 gjordes en kostnads- och nyttoanalys där värdet av 
arbetstiden som frigörs från administration beräknades till ungefär 9,6 miljoner kronor. 

Redovisning av remissvar från förvaltningar och bolag  
Stadsledningskontoret har den 1 oktober 2020 remitterat tjänsteutlåtande Förmåner för 
medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende 
redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag 
samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma 
personalförmåner (2020-03-11, Dnr 1396/17) till samtliga förvaltningar och bolag. 
Remissvaret skulle vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2020-12-23.  

I medföljande missiv angav Stadsledningskontoret att remissvaret särskilt skulle belysa 
följande:  

• Konsekvenser av en justerad inriktning gällande personalförmåner där 
harmoniseringen inom staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i förvaltningar och 
bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika 
förvaltningar och bolag. 

• Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt 
nuvarande nivå (2 100 kronor). 

• Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde enligt exempel i tjänsteutlåtandet 
(+ 1 000 kronor, + 5 000 kronor alternativt + 12 000 kronor). 

• Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en förändrad 
inriktning där utbudet av personalförmåner kan variera mellan olika förvaltningar 
och bolag.  

Totalt har 48 remissvar inkommit. Samtliga stadsdelsförvaltningar har svarat. Av 
fackförvaltningar är det 19 av 20 förvaltningar som har svarat. Remissen har skickats till 
28 bolag och svar har inkommit från 18 bolag. Två av svaren hänvisar till koncernens 
gemensamma yttrande. Koncernen består av fler bolag och anger i sitt remissvar att 
koncernen har gjort ett gemensamt remissvar. Ytterligare tre bolag har inkommit med ett 
gemensamt remissvar. Sammantaget innebär det att remissvar enbart saknas från tre 
bolag. Den totala svarsfrekvensen på remissen är därmed 92 procent. 

Ett svar har inkommit efter remisstidens utgång (2020-12-30). Stadsledningskontoret har 
valt att ta med det i redovisningen. 

Sammanfattning över remissvaren framgår av bilaga 4. Remissvaren i sin helhet finns på 
stadsledningskontoret under ärendet Dnr 1396/17.  
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Ytterligare ett remissvar inkom 2021-02-26. Detta svar har inte tagits med i 
tjänsteutlåtandet eller i sammanfattningen i bilaga 4. Remissvaret finns tillgängligt på 
stadsledningskontoret under ärendet Dnr 1396/17. 
Redovisningen av remissvaren är indelad utifrån de frågeställningar som 
stadsledningskontoret särskilt önskade belysta samt eventuella övriga kommentarer som 
framkommit i remissvaren. Avslutningsvis finns även en sammanställning över 
förvaltningarnas och bolagens beslut/ställningstagande.  

Konsekvenser av en justerad inriktning gällande personalförmåner  

Justerad inriktning 
Majoriteten av förvaltningar och bolag tillstyrker i remissvaren en justerad inriktning 
gällande personalförmåner där en harmonisering inom staden ska definieras som att det 
ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i 
förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika 
förvaltningar och bolag. 

En förvaltning tillstyrker den förändrade inriktningen, men påtalar att det finns en risk att 
det uppkommer en målkonflikt mellan å ena sidan förvaltningens/bolagets möjlighet att 
profilera egna förmånserbjudanden och å andra sidan att säkerställa en administrativ 
effektivisering i form av förmånsportalen samt en samordnad positionering och 
kommunikation av stadens arbetsgivarvarumärke. Om det uppkommer en sådan 
målkonflikt så anser förvaltningen att nyttorna med stadengemensam kommunikation 
kring arbetsgivarvarumärket och den administrativa effektiviseringen ska ha företräde.  

Ett bolag anser att tanken med harmoniseringen av personalförmånerna är god, men ser 
också svårigheter med en harmonisering i hela staden. Bolaget uttrycker att 
harmoniseringen bör göras för att alla anställda ska veta att de har minst en 
grundläggande nivå på förmåner. Om staden ska leva upp till målen i Programmet för 
Attraktiv arbetsgivaren så anser bolaget att det bör finnas utrymme för förvaltningar och 
bolag att kunna erbjuda specifika förmåner för att kunna locka till sig rätt kompetens 
inom vissa områden.  

Ett bolag uttrycker att idéen med harmonisering av nivån leder fel och riskerar att rasera 
mycket av det som etablerats partsöversskridande över lång tid. Bolaget bedömer att 
bolagets arbetsgivarvarumärke kommer att urholkas och att bolaget kommer bli avsevärt 
mindre intressant på arbetsmarknaden för breda grupper av kompetenser som bolaget är 
beroende av. Medarbetarnas tillit till bolaget kommer också att försvagas. Bolagets 
ståndpunkt är att nivån på personalförmånerna ska vara upp till varje bolag att själv 
besluta om.  

Attraktiv arbetsgivare 
Flera förvaltningar anger att likvärdiga förmåner mellan förvaltningar och bolag är en 
förutsättning för att leva upp till målen i Programmet för attraktiv arbetsgivare och att det 
ökar förutsättningarna för god kompetensförsörjning inom staden. Det är också en 
förutsättning då staden är en och samma arbetsgivare som ska stå för likvärdighet och 
jämlikhet. Jämställdhetsperspektivet och Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, 
medarbetarskap och ledarskap lyfts också upp som grunder för att ha likvärdiga förmåner 
i staden oavsett kön eller sektor.  
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Några av förvaltningarna uttrycker att de flesta konkurrerande arbetsgivare i 
kranskommunerna har personalförmåner som motsvarar nivån i Göteborgs Stad och 
utifrån dagens nivå på de stadengemensamma personalförmånerna är förmåner inget som 
används i konkurrensen om arbetskraft.  

Valbara förmåner 
Flera förvaltningar och bolag uttrycker också att möjligheten att vara en attraktiv 
arbetsgivare ökar om staden kan tillhandahålla ett antal valbara förmåner som kan 
anpassas utifrån förvaltningens/bolagets och individens specifika behov och 
förutsättningar. Flera bolag uttrycker att det är en förutsättning för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla medarbetare. En sådan utveckling och anpassning av utbudet av 
förmåner borde även möjliggöra ett större nyttjande av förmånerna. En förvaltning 
påpekar att det kan vara rimligt att över tid också ha möjlighet att ändra och revidera 
förmånerna.  

Flera förvaltningar och bolag betonar att det är viktigt att personalförmånerna 
överensstämmer med stadens policies och riktlinjer, till exempel inom miljö, resor och 
arbetsmiljö/hälsa så att de förmåner som erbjuds har potentiella positiva sidoeffekter på 
hälsa och/eller miljö/klimat. Förslag ges om att en framtagen lista över möjliga förmåner 
skulle underlätta. Några förvaltningar har särskilt angett att de anser att personalförmåner 
kring resande med kollektivtrafik och cykelförmåner bör vara lika för alla medarbetare i 
staden för att gemensamt uppnå klimatmålen och bidra till ett miljöanpassat resande i 
staden.  

Flera förvaltningar och bolag betonar att ett varierat utbud av personalförmåner bör vara 
möjligt att genomföra i förmånsportalen. Detta behandlas också mer under nedanstående 
rubrik Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en förändrad 
inriktning. 

Några bolag bedömer att personalstöd bör kvarstå som en stadengemensam förmån 
alternativt upphandlas av Göteborgs Stad centralt för att bolaget ska kunna ha kvar 
förmånen. Ett annat bolag uttrycker att det kan finns en risk att eventuella 
stordriftsfördelar går förlorade vid olika utbud av förmåner i olika organisationer. 

I ett av de gemensamma remissvaren från bolagen så konstateras att flexibiliteten av att 
ha ett varierat utbud av personalförmåner får ringa betydelse om det ekonomiska värdet 
sätts till dagens nivå på 2 100 kronor. Detta behandlas mer under nedanstående rubrik 
Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt 
nuvarande nivå. 

Finansiering och takt för harmonisering 
Flera förvaltningar lyfter upp frågan om finansiering av personalförmånerna och betonar 
att det bör ingå i budgetutrymmet. Om det ekonomiska värdet för personalförmåner ska 
ökas så innebär det stora konsekvenser för de stora förvaltningarna inom välfärdsområdet 
som idag i stort sett inte har några personalförmåner utöver de stadengemensamma. Detta 
behandlas mer under nedanstående rubrik Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde 
enligt exempel i tjänsteutlåtandet.  
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En förvaltning föreslår att för vissa förmåner skulle medarbetaren själv få betala en del av 
kostnaden för att få del av förmånen då detta tenderar att öka motivationen hos 
medarbetaren att faktiskt använda förmånen.  

En förvaltning har i sitt remissvar behandlat tidsaspekten av en harmonisering av det 
ekonomiska värdet av personalförmånerna och anser att en harmonisering på kort sikt är 
orealistisk. En harmonisering bör ske successivt och med hänsyn tagen till vilken typ av 
förmåner det handlar om. Förvaltningen anser att förmåner som strider mot stadens vision 
Hållbar stad – öppen för världen, klimatstrategi, miljöpolicy och reseriktlinje bör 
avvecklas i en snabbare takt medan förmåner som underlättar för medarbetare att till 
exempel motionera och resa kollektivt bör få vara kvar. 

Risk för negativa konsekvenser 
Risk för negativa konsekvenser av en justerad inriktning gällande personalförmåner lyfts 
upp av flera bolag och någon förvaltning. Det som tas upp är framförallt i de fall som 
harmoniseringen till ett gemensamt ekonomiskt värde i staden skulle innebära en 
sänkning av det ekonomiska värdet som förvaltningen/bolaget har idag. Det skulle då 
komma att påverka hur medarbetare uppfattar förvaltningen/bolaget som arbetsgivare 
såväl som möjligheterna att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Flera bolag betonar att då de verkar på en konkurrensutsatt marknad och då löneläget i ett 
kommunalt bolag kan vara lägre än motsvarande tjänst inom privat marknad så är 
personalförmånerna särskilt viktiga vid rekrytering då rätt mix av förmåner många gånger 
kan vara avgörande. Om det ekonomiska värdet av personalförmånerna bibehålls utifrån 
den nivå som dessa bolag har idag så innebär det positiva konsekvenser i form av nöjda 
medarbetare, en fortsatt rättvis konkurrens om arbetskraft på den privata arbetsmarknaden 
samt inga ökade löne- eller konsultkostnader. Om det ekonomiska värdet sänks utifrån 
dessa bolags nuvarande nivå så innebär det motsvarande negativa konsekvenser. Detta 
behandlas mer under nedanstående rubrik Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt värde enligt nuvarande nivå och Konsekvenser utifrån ett ökat 
ekonomiskt värde enligt exempel i tjänsteutlåtandet. 

Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde 
enligt nuvarande nivå 
Flera förvaltningar och några bolag bedömer att en harmonisering utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt värde om 2 100 kronor inte bör få någon konsekvens för den enskilda 
förvaltningen då man inte har någon personalförmån utöver de stadengemensamma 
personalförmånerna. I de fall förvaltningen eller bolaget har någon enstaka 
personalförmån utöver de stadengemensamma så bedöms konsekvensen inte bli så stor 
mer än att det kan bli en viss kostnadsbesparing. 

I några remissvar uttrycks att det vid ett oförändrat ekonomiskt värde är svårt att variera 
utbudet av personalförmåner. En förvaltning ser utifrån detta fördelar med att utbudet är 
detsamma över staden vid denna inriktning.  

Det är flera förvaltningar och bolag som lyfter upp att ett oförändrat ekonomiskt värde 
innebär att nuvarande nivå på det ekonomiska värdet i dessa förvaltningar och bolag 
kommer att behöva sänkas och det innebär att många förmåner kommer att behöva tas 
bort. Detta bedöms få negativa konsekvenser gällande möjligheterna att attrahera, 
rekrytera och behålla personal. Det bedöms leda till stort missnöje bland medarbetarna 
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och risk för ökad personalomsättning. Det bedöms även minska möjligheterna att arbeta 
hälsofrämjande, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för ohälsa och sjukskrivningar. I 
remissvaren anses denna inriktning gå emot målen i Programmet för attraktiv arbetsgivare 
och riskera att arbetsgivarvarumärket försvagas. Några förvaltningar, som inte har 
personalförmåner utöver de stadengemensamma, påpekar att denna upplevelse av 
försämring kan påverka hela staden som arbetsgivare och inte enbart den förvaltning eller 
det bolag som direkt kommer att beröras av försämringen.  

Det som flera bolag och några fackförvaltningar särskilt lyfter upp som en risk är 
möjligheterna att konkurrera om nyckelkompetenser ifall befintliga personalförmåner 
måste avvecklas. Dessa bolag och fackförvaltningar verkar på en konkurrensutsatt privat 
marknad där förmåner är vanligt förekommande och ibland branschpraxis. Vid en 
avveckling av befintliga personalförmåner finns risk för att lönenivåerna måste höjas vid 
nyrekrytering och att konsultkostnaderna kan komma att öka. En avveckling kan också 
medföra att bolaget/förvaltningen behöver kompensera befintliga medarbetare på annat 
sätt, till exempel genom lönekompensation, vilket då leder till ökade lönekostnader.  

Några förvaltningar och bolag lyfter särskilt upp att vid en harmonisering till ett 
oförändrat ekonomiskt värde så kommer personalförmånen med subventionerat 
Västtrafikkort med förmånsbeskattning att behöva avvecklas vilket motverkar flera av 
stadens målsättningar kring klimatfrågan och minskat resande i centrala Göteborg. Även 
avveckling av förmånen med Rikskort, som medger att medarbetare äter sin lunch i 
närheten av arbetsplatsen, kan leda till konsekvenser gällande nyttjande av arbetstid och 
resor. En avveckling av dessa förmåner bedöms leda till, förutom stort missnöje hos 
medarbetarna och svårigheter att rekrytera, ökad administration av resor i tjänsten samt en 
negativ miljöpåverkan.  

Några bolag lyfter upp svårigheter för nattarbetande personal att ta sig till arbetet med 
kollektivtrafik om förmånen med parkeringstillstånd tas bort.  

Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde enligt exempel i 
tjänsteutlåtandet 

Kostnadsökning 
Flertalet förvaltningar och några bolag bedömer att en höjning av det ekonomiska värdet 
skulle innebär en ökning av kostnader då de i dagsläget inte erbjuder personalförmåner 
utöver de stadengemensamma. Det är också flera förvaltningar som avstyrker från en 
höjning av det ekonomiska värdet utifrån att det innebär en kostnadsökning. Vidare 
betonar flera förvaltningar att vid ett höjt ekonomiskt värde är det viktigt att redogöra för 
vilket utbud av personalförmåner som skulle vara aktuellt för respektive förvaltning och 
bolag, och att dessa ökade kostnader ingår i budgetutrymmet. Remissvaren uttrycker att 
om förmånsvärdet höjs utan kompensation i budgeten skulle det kunna påverka 
verksamhetsuppdraget och även försvåra nödvändiga prioriteringar inom exempelvis 
lönebildningsarbetet.  

Några förvaltningar uttrycker att kostnaderna för utökade personalförmåner bedöms 
kunna tjänas in genom att det blir lättare att rekrytera nya medarbetare, att 
personalomsättningen minskar samt att kostnaderna för sjukfrånvaro minskar. Ett höjt 
värde kan också innebära möjligheter att erbjuda förmåner som nyttjas av ett större antal 
medarbetare vilket på sikt kan ha positiva effekter för hälsan och arbetsmiljön samt 
upplevelsen av att staden är en attraktiv, jämställd och likvärdig arbetsgivare. Om 
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satsningar görs för att stärka förmåner kopplat till att cykla och att åka kollektivt kan även 
klimatmässiga vinster räknas in.  

En förvaltning tar upp takten för harmonisering och att den behöver anpassas till nivån 
för eventuell ökning av det ekonomiska värdet. Förvaltningen anser att eventuella 
förändringar lämpligen hanteras i samband med den årliga budgetberedningen och 
påpekar att vid större nivåhöjning så behövs större omprioriteringar utifrån befintlig ram. 
Det kan i sin tur innebära lägre måluppfyllelse i kärnverksamheten.  

En förvaltning uttrycker att det utifrån stadens ekonomiska utmaningar med stora 
resursbehov, demografiska utveckling, stigande arbetslöshet liksom minskade 
skatteintäkter borde vara svårt för staden att generellt höja det ekonomiska värdet för 
personalförmåner utöver dagens beslutade nivå.  

Exemplen på nivåhöjning 
Några förvaltningar tar inte ställning till de förslag på ökat ekonomiskt värde som förslås 
i tjänsteutlåtandet utan uttrycker att värdet bör harmoniseras med hela stadens 
genomsnittliga behov av personalförmåner utifrån ett medarbetar- och 
jämställdhetsperspektiv. En förvaltning resonerar kring hur stor personalförmånen ska 
vara för att öka nyttjandegraden och efterfrågar ett resonemang om på vilket sätt dessa 
medel får störst effekt för medarbetare och organisation.  

Ett bolag avstyrker nivåhöjning enligt samtliga exemplen då de skulle innebära ett 
minskat ekonomiskt värde jämfört med de personalförmåner som bolaget erbjuder idag. 
Risk finns då att bolaget tvingas lönekompensera för att inte förlora värdefull kompetens. 
Ett annat bolag bedömer att det ekonomiska värdet måste ligga kvar på den nivå de har 
idag, vilket är drygt 11 000 kronor, då bland annat förmånen med lunchsubvention 
bedöms nödvändig att behålla utifrån verksamhetens art.  

Exemplet med höjning av det ekonomiska värdet med 1 000 kronor 
Flera förvaltningar och några bolag ställer sig bakom exemplet med en höjning av det 
ekonomiska värdet med 1 000 kronor då det kan ses som ett rimligt alternativ. För de 
förvaltningar och bolag som idag inte har personalförmåner utöver de 
stadengemensamma så bedöms en höjning med 1 000 kronor uppfattas som positivt av 
medarbetarna. Flera förvaltningar uttrycker att det skulle medföra att Göteborg hamnar i 
toppen bland kommunerna i regionen gällande förmånsbelopp.  Det skulle även innebära 
en mer likvärdig behandling av stadens medarbetare även om en försämring av 
förmånerna med stor sannolikhet bedöms leda till ökat missnöje och risk för att 
arbetsgivarvarumärket försvagas bland berörda förvaltningar och bolag som idag har 
högre ekonomiska värden gällande personalförmåner.  

Flera bolag och några bedömer att höjningen med 1 000 kronor inte ger möjlighet att 
erbjuda medarbetarna några av de förmåner som erbjuds idag och att det med stor 
sannolikhet innebär att bolaget kommer att förlora medarbetare och få svårt att rekrytera. 
Det kan även komma att innebära krav på lönekompensation, höjda lönenivåer på sikt, 
ökade konsultkostnader, minskat åkande med kollektivtrafik samt ökad belastning med 
bil på trafiksystemet i och runt Göteborg. 

Några förvaltningar och bolag bedömer att exemplen med höjningar på 5 000 kronor 
och/eller 12 000 kronor blir för kostsamma och/eller hamnar på en nivå högt över 
konkurrerande arbetsgivare i regionen. En förvaltning uttrycker att dessa alternativ kan 
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leda till undanträngningseffekter på nämndens verksamhetsuppdrag och förvaltningens 
möjligheter att driva behovsstyrda hälsopromotiva och/eller kompetensutvecklande 
personalinsatser. Utifrån detta avstyrks höjningar enligt dessa nivåer. 

Exemplet med höjning av det ekonomiska värdet med 5 000 kronor 
Några förvaltningar och bolag förespråkar en höjning av det ekonomiska värdet enligt 
exemplet med 5 000 kronor då det skulle möjliggöra för mer konkurrensutsatta 
förvaltningar och bolag att fortsätta vara attraktiva gentemot den privata 
arbetsmarknaden.  

Flera bolag bedömer att en höjning med 5 000 kronor skulle innebära fortsatt möjlighet 
att erbjuda någon av dagens förmåner, till exempel subventionerat Västtrafikkort, men 
också risk för att förlora medarbetare och svårigheter att rekrytera nödvändig kompetens. 
Det kan även komma att innebära krav på lönekompensation, höjda lönenivåer på sikt, 
ökade konsultkostnader, minskat åkande med kollektivtrafik samt ökad belastning med 
bil på trafiksystemet i och runt Göteborg. 

Exemplet med höjning av det ekonomiska värdet med 12 000 kronor 
Flera bolag bedömer att höjningen med 12 000 kronor skulle ge störst möjlighet att 
erbjuda flera av nuvarande förmåner även om det ändå skulle innebära en minskning av 
det nuvarande ekonomiska värdet. För några bolag motsvarar det värdet som gäller idag 
och i de bolagen kommer detta alternativ inte att få någon konsekvens.  

En förvaltning uttrycker att en höjning av det ekonomiska värdet utifrån exemplet med 
12 000 kronor skulle möjliggöra för förvaltningen att ha kvar förmånen med 
subventionerat Väststrafikkort även till medarbetare utanför kommunerna i 
Göteborgsregionen, vilket skulle bidra till att förvaltningen behåller sin attraktivitet som 
arbetsgivare. Detta skulle då innebära ett högre ekonomiskt värde än vad förvaltningen 
erbjuder idag.  

Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en förändrad 
inriktning  
Flertalet förvaltningar och några bolag bedömer att en förändrad inriktning gällande 
personalförmåner ska vara möjlig att genomföra i förmånsportalen. De betonar att det 
finns en påtaglig risk att de positiva effekterna av samordning och effektivitet uteblir om 
flera förvaltningar och bolag väljer att hantera många olika personalförmåner utanför 
förmånsportalen eller om de tecknar tilläggsavtal. Det kan då medföra ökade kostnader 
för både administration och för tilläggsavtal. Det kommer även innebära svårigheter att 
genomföra en samlad statistik- och kostnadsuppföljning i staden. Några förvaltningar 
uttrycker att om förmånerna ska harmonisera med stadens policies och riktlinjer inom 
miljö, resor samt arbetsmiljö och hälsa så bör urvalet av förmåner kunna begränsas och 
därmed kunna ingå i förmånsportalen.  

En förvaltning betonar att vid prioritering mellan möjligheten att profilera egna 
förmånserbjudanden gentemot säkerställande av administrativ effektivisering och att 
staden kan agera samordnat i positionering och kommunikation av sitt arbetsgivarmärke 
så har de stadengemensamma värdena företräde. Vid målkonflikt avstyrker förvaltningen 
därmed från att utbudet av förmåner ska kunna variera mellan förvaltningar och bolag. En 
annan förvaltning lyfter också upp att det är viktigt att ställa eventuella ökade kostnader 
för förmånsportalen mot värdet av ett varierat utbud.  
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Några förvaltningar bedömer att kostnaderna på sikt skulle minska om utbudet av 
förmåner via förmånsportalen harmoniserades och förutsatt att arbetsgivaren marknadsför 
och informerar om personalförmånerna.  

Flera förvaltningar och några bolag betonar att det underlättar för medarbetarna att få en 
överblick över och att nyttja förmånerna om de finns tillgängliga via förmånsportalen. 
Några förvaltningar framhåller att trots förmånsportalens många fördelar så begränsar 
systemet nyttjandet av friskvårdsbidraget för de medarbetare som måste lägga ut egna 
pengar för friskvårdsaktiviteter som inte inryms i befintligt utbud.  

Vidare påpekar några bolag att eventuella risker för att möjligheten till samordning 
och/eller effektivitet skulle minska, om utbudet av personalförmåner tillåts variera, borde 
kunna hanteras inom ramen för stadens avtalsförhållande med leverantören och med 
nuvarande eller kommande tekniska lösningar. Förmånsportalen borde kunna utvecklas 
och anpassas så att alla förmåner kan hanteras där. Några bolag uttrycker att 
förmånsportalen som verktyg inte ska vara styrande för vilka förmåner som ska erbjudas 
medarbetarna. Ett bolag upplever att den upphandlade förmånsportalen har 
begränsningar, vilket har gjort att bolaget har hittat nya, effektivare sätt att hantera dessa 
förmåner med begränsad administration.  

Flera bolag och några förvaltningar uttrycker att det inte innebär någon större 
administrativ belastning att hantera de förmåner som idag ligger utanför förmånsportalen. 
Det bedöms därmed inte bli någon större effektivisering av en samordning av förmånerna 
i förmånsportalen. Några bolag har ännu inte infört förmånsportalen fullt ut och har svårt 
att i dagsläget bedöma effektiviseringen. Några bolag lyfter också risken med ökade 
kostnader vid tilläggsavtal och bedömer att det inte är ekonomiskt möjligt.  

Några bolag bedömer att avveckling av personalförmånen med subventionerat 
Västtrafikkort kommer att leda till betydligt mer administration och ökade kostnader när 
det gäller resor i tjänsten.  

Övriga kommentarer i remissvaren 
I remissvaren har även framkommit kommentarer som inte ingår i frågeställningarna. 
Dessa kommentarer redovisas i detta avsnitt i de fall de kan vara av vikt för ämnet och 
inte har behandlats tidigare.  

Det har i flera remissvar uttryckts att den tidigare utredningen kring personalförmåner 
och det ekonomiska värdet är genomarbetat och en bra grund för det fortsatta arbetet. Det 
framgår dock i vissa remissvar att utredningen anses ha brister och att det finns behov av 
ytterligare utredning. Till exempel är det ett remissvar som lyfter upp att det är angeläget 
med en tydlighet kring vad som är en förmån och vad som är en arbetsmiljöinsats så att 
stadens inriktning för personalförmåner inte hindrar arbetsmiljöinsatser. Det har också 
framkommit synpunkter i ett remissvar kring tolkningen av vad som avses med höjning 
av det ekonomiska värdet i tjänsteutlåtandet. Det har uttryckts oklarhet om det med 
höjning av det ekonomiska värdet avses en höjning av enbart friskvårdsbidraget eller om 
det är en höjning utifrån förvaltningens/bolagets befintliga nivå för personalförmåner.  

Ett remissvar framhåller också att flera av bolagets förmåner är kollektivavtalade och att 
ett politiskt beslut om avveckling av dessa skulle urholka den svenska modellen och 
skapa reaktioner hos arbetstagarparterna. Ytterligare remissvar påpekar att det finns risk 
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för tvist med arbetstagarparterna om status på olika personalförmåner och att det kan 
betyda att tilliten mellan parterna påverkas negativt.  

I några av de protokoll från nämndbehandling av förvaltningarnas tjänsteutlåtanden, som 
finns tillgängliga under ärende Dnr1396/17, finns yttranden och protokollsanteckningar 
från ledamöter i nämnder som betonar att det fortsatt ska vara möjligt för fackliga parter 
att kunna intresseförhandla om lokala förmåner på sin arbetsplats och att 
personalförmåner i kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser/uppgörelser mellan 
fackförbund och arbetsgivare inte ensidigt kan upphävas. Förvaltningarna har inte tagit 
ställning till dessa yttranden och protokollsanteckningar.  

Några remissvar föreslår att det skulle vara positivt att som personalförmån kunna 
erbjuda fler av stadens verksamheter såsom till exempel stadens muséer och Stadsteatern. 
Ett remissvar ifrågasätter prioriteringen av personalförmån gällande årskort på Liseberg 
om alla andra personalförmåner utöver de stadengemensamma ska avvecklas.  

Ett remissvar framhåller att en investering i medarbetarnas kompetensutveckling i högre 
utsträckning påverkar arbetsmiljön positivt och minskar sjuktalen än föreslagna 
personalförmåner. Stadens attraktivitet som arbetsgivare skulle öka om man som anställd 
erbjöds ett kompetenskonto för eget val av allmän utveckling eller yrkesutveckling.  
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Sammanställning förvaltningarnas och bolagens beslut/ställningstaganden.  
I nedanstående tabell har remissvaren sammanställts utifrån förvaltningens/bolagets 
beslut eller ställningstagande.  

Beslut / ställningstagande Stadsdels-
förvaltning 

Fack-
förvaltning 

Bolag Totalt 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning utan att ta ställning till nivå på det 
ekonomiska värdet 

4 7 2 13 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde 
enligt nuvarande nivå. 

3 2 1 6 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning utan att ta ställning till nivå på ett ökat 
ekonomiskt värde, men avstyrker ett oförändrat 
ekonomiskt värde.  

1  1 2 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning utifrån ett ökat ekonomiskt värde på 1 000 
kronor. 

2 5 2 9 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning utifrån ett ökat ekonomiskt värde på 5 000 
kronor. 

 2 2 4 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning utifrån ett ökat ekonomiskt värde på 12 000 
kronor. 

  3 3 

Förvaltningen/bolaget tillstyrker en reviderad 
inriktning, men avstyrker förslaget om oförändrat 
ekonomiskt värde samt förslagen med utökade värden 
enligt exemplen. 

  1 1 

Förvaltningen/bolaget avstyrker en harmonisering av 
det ekonomiska värdet då det skulle leda till negativa 
effekter för förvaltningen/bolaget då det innebär en 
försämring utifrån nivåerna i exemplen. 

 1 4 

 

5 

Förvaltningen/bolaget avstyrker en reviderad 
inriktning, men om ställning ska tas till föreslagna 
ökningar förordas ett ökat ekonomiskt värde på 12 000 
kr. 

  2 

 

2 

Förvaltningen/bolaget föreslår en inriktning med en 
grundläggande gemensam ekonomisk nivå i staden 
med möjlighet för förvaltningar och bolag att även 
kunna erbjuda specifika förmåner. 

  1 1 

Förvaltningen/bolaget tar inte ställning / avstår från att 
yttra sig i ärendet.  

 2  2 

Totalt 10 19 19 48 
 

Stadsledningskontoret 
Stadsledningskontorets uppdrag var att remittera förslaget om en reviderad inriktning för 
fortsatt arbete kring personalförmåner till samtliga förvaltningar och bolag. Uppdraget 
kan med denna redovisning av remissvaren samt sammanfattning i bilaga 4 anses 
fullgjort.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att 38 av 48 remissvar (79 procent) tillstyrker en 
reviderad inriktning gällande personalförmåner där harmoniseringen inom staden 
definieras som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla 
medarbetare i förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera 
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mellan olika förvaltningar och bolag. 34 procent av de remissvar som tillstyrker den 
reviderade inriktningen tar inte ställning till nivån på det ekonomiska värdet. Gällande 
övriga remissvar så är det en stor variation gällande bedömning av nivån på det 
ekonomiska värdet från att behålla ett oförändrat ekonomiskt värde utifrån nivån 2 100 
kronor till att höja det ekonomiska värdet till det högsta värdet enligt exemplet med 
12 000 kronor.  

Sju remissvar avstyrker en reviderad inriktning med utgångspunkt att det skulle innebära 
en försämring jämfört med den ekonomiska nivå på personalförmåner som 
förvaltningen/bolaget erbjuder idag. Av dessa är det två remissvar som förordar ett ökat 
belopp om 12 000 kronor om ställning ändå ska tas gällande exemplen på höjning.  

Vidare är det två remissvar som anger att förvaltningen/bolaget inte tar ställning i frågan 
eller avstår från att yttra sig. Ett remissvar föreslår en alternativ inriktning med en 
grundläggande gemensam ekonomisk nivå i staden, men med möjlighet för förvaltningar 
och bolag att kunna erbjuda specifika förmåner.  

I övrigt kan stadsledningskontoret konstatera att remissvaren visar på en stor variation i 
hur förvaltningarna och bolagen resonerar kring frågan om personalförmåner.  

Förutsättningar för att personalvårdsförmåner ska vara skattefria 
Enligt inkomstskattelagen (kap 11, §11) så är förutsättningarna för att en 
personalvårdsförmån ska vara skattefri att den är av mindre värde och omfattar alla 
anställda hos arbetsgivaren. En arbetsgivare definieras som en verksamhet med samma 
organisationsnummer.  

Förvaltningarna i Göteborgs Stad omfattas av samma organisationsnummer vilket innebär 
att de personalförmåner som erbjuds medarbetarna inom förvaltningarna, som till 
exempel friskvårdsbidraget och cykelförmånen, måste vara likvärdiga för att vara 
skattefria. Vid beslut om en reviderad inriktning gällande personalförmåner i form av ett 
likvärdigt ekonomiskt värde är det således inte möjligt att variera utbudet av 
personalförmåner mellan olika förvaltningar. Varje bolag har ett eget 
organisationsnummer och därmed skulle varierade personalförmåner till ett likvärdigt 
ekonomiskt värde fortfarande kunna vara skattefria i bolagen.   

Förtydliganden 
Stadsledningskontoret vill på förekommen anledning förtydliga några delar som har 
framkommit i remissvaren.  

Distinktion personalförmån och arbetsmiljöinsats 
Vid inventeringen av personalförmåner utöver de stadengemensamma 
personalförmånerna som återrapporterades i kommunstyrelsen 2020-02-05 (§75) gjordes 
en distinktion mellan personalförmån och arbetsmiljöinsats. En insats som riktar sig till 
en specifik grupp av medarbetare under en tidsbegränsad period och med tydlig koppling 
till arbetsmiljö och hälsa utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet definieras som en 
arbetsmiljöinsats och ses inte som en personalförmån. En personalförmån är en förmån 
som gäller samtliga medarbetare inom en förvaltning eller ett bolag, och som inte är 
specifikt kopplad till en åtgärd utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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Exemplen på nivåhöjning  
Uppdraget 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 återrapporterades i kommunstyrelsen 
2020-09-02 (§696). I samband med återrapporteringen så gjordes beräkningar av 
kostnadsökningar för stadsdelsförvaltningarna, social resurs, förskole- och 
grundskoleförvaltningen utifrån att dessa förvaltningar i stort sett inte har några 
personalförmåner utöver de stadengemsamma och att de tillsammans utgör cirka 70 
procent av stadens totala antal månadsavlönade medarbetare. Beräkningarna gjordes 
utifrån exempel med nivåhöjning på 1 000 kronor, 5 000 kronor och 12 000 kronor. Det 
är utifrån dessa exempel på nivåhöjningar som förvaltningar och bolag har fått svara i 
remissen. Exemplen på nivåhöjning utgår från det nuvarande värdet för de 
stadengemensamma personalförmånerna om 2 100 kronor. En nivåhöjning med 1 000 
kronor skulle då innebära att det totala ekonomiska värdet för personalförmåner höjs till 
3 100 kronor. Nivåhöjningarna i exemplen avser alltså inte en höjning av 
friskvårdsbidraget specifikt eller en höjning utifrån förvaltningens/bolagets nuvarande 
ekonomiska värde för personalförmåner.  

Kollektivavtalade personalförmåner 
Både förvaltningar och bolag omfattas av många olika centrala och lokala kollektivavtal 
som reglerar olika former av personalförmåner. Stadsledningskontoret har i inventeringen 
av personalförmåner utöver de stadengemensamma personalförmånerna bedömt att det 
inte är möjligt att redogöra för alla dessa olika kollektivavtalade personalförmåner i 
denna inventering. Det är heller inte relevant att ta med dem i inventeringen då 
kollektivavtalade personalförmåner inte har varit föremål för avveckling. Detta har 
återkopplats och stämts av med förvaltningar och bolag i samband med uppdraget som 
återrapporterades i kommunstyrelsen 2020-02-05 (§75). I sammanställningen över 
personalförmåner i förvaltningar och bolag utöver de stadengemensamma så ska således 
inte personalförmåner som är kollektivavtalade ingå.  

Det är i detta sammanhang viktigt att förtydliga att kollektivavtal tecknas mellan 
arbetsgivarpart och arbetstagarpart, och följer vissa formkrav. Möjligheten att teckna 
lokala kollektivavtal om till exempel olika frågor gällande anställningsförhållanden är en 
del av den så kallade ”svenska modellen” och har en särskild ställning inom svensk 
arbetsrätt. Lokala överenskommelser som har upprättats i samverkan med arbetstagarpart 
eller ensidiga arbetsgivarbeslut har inte kollektivavtals ställning.  

Vidare beredning av ärendet 
Utifrån hittills fattade beslut i kommunfullmäktige så omfattas samtliga medarbetare i 
Göteborgs Stad av vissa stadengemensamma personalförmåner enligt Göteborgs Stads 
riktlinje för personalförmåner. Kommunstyrelsens förslag om att stadens nämnder och 
styrelser skulle få i uppdrag att avveckla icke stadengemensamma personalförmåner 
under 2019 återremitterades till kommunstyrelsen för vidare utredning. Då utredning 
fortfarande pågår har flera förvaltningar och bolag i dagsläget kvar olika 
personalförmåner utöver de stadengemensamma. 

Vid ett beslut om en reviderad inriktning gällande personalförmåner i form av ett 
likvärdigt ekonomiskt värde (alternativ A) så bör det ekonomiska värdet anges även om 
förmånerna kan variera mellan förvaltningar och olika bolag. Nivån på det ekonomiska 
värdet blir avgörande för takten på harmoniseringen inom staden.  
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De varierade förmånerna till ett likvärdigt ekonomiskt värde måste följa gällande 
lagstiftning för skattefria personalvårdsförmåner som innebär enhetlighet för samtliga 
förvaltningar medan bolagen kan variera utbudet. Förmånerna behöver även 
överensstämma med Göteborgs Stads program, policies och riktlinjer gällande 
exempelvis miljö, resor samt arbetsmiljö och hälsa.  

Ytterligare utredning behöver också ske kring vilka personalförmåner som är möjliga att 
administrera tekniskt via förmånsportalen och hur inriktningen med varierade förmåner 
påverkar möjligheterna att använda en förmånsportal.  

Vid beslut om en reviderad inriktning gällande personalförmåner behöver Göteborgs 
Stads riktlinje för personalförmåner revideras.  

Vid beslut om att inte revidera inriktningen gällande personalförmåner (alternativ B) så 
bör icke stadengemensamma personalförmåner avvecklas i enlighet med bilaga 6, 
Sammanställning över personalförmåner som ska avvecklas/behållas. Bilagan togs fram i 
samband med tjänsteutlåtandet utfärdat 2019-10-07, diarienummer 1396/17, gällande 
kommunstyrelsens återremiss till stadsledningskontoret att genomföra en nulägesanalys 
över stadens samlade personalförmåner samt att redovisa vilka personalförmåner som 
regleras i kollektivavtal och/eller lokala överenskommelser. I bilagan framgår att vissa 
personalförmåner ska avvecklas som generell förmån. Det innebär till exempel att i de 
fall som insatsen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller syftar till 
kompetensutveckling i anställningen så bedöms det inte vara en personalförmån och 
behöver då inte avvecklas. För att insatsen ska bedömas som en insats kopplat till det 
systematiska arbetsmiljöarbetet så ska den enbart erbjudas till riktade grupper under en 
tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa.  

I bilagan anges också att Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning 
ska avvecklas som generell förmån. För medarbetare som reser mycket i tjänsten kan ett 
betalt Västtrafikkort av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning vara en mer 
kostnadseffektiv hantering än att den anställde ska använda gemensamma Västtrafikkort 
hos arbetsgivaren eller få månadscheckar. Vid resande i tjänsten ska resandet utgöra en 
huvuddel av uppdraget för att Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot 
förmånsbeskattning ska beviljas.  

 

Tina Liljedahl Scheel  Eva Hessman 

HR-direktör   Stadsdirektör 



 

 

Stadsledningskontoret 
 

  

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (16) 
  

   

Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – 
svar på kommunstyrelsens återremiss 
avseende redovisning av det ekonomiska 
värdet för personalförmåner i förvaltningar 
och bolag samt nulägesanalys över 
personalförmåner inför avveckling av icke 
stadengemensamma personalförmåner 
Förslag till beslut   
I kommunstyrelsen:  

1. Nulägesanalys och redovisning av det ekonomiska värdet för stadens samlade 
personalförmåner i enlighet med bilaga 1 tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07 samt i 
enlighet med återremissen antecknas. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag från Kommunstyrelsen 2020-02-05, § 75, att lägga 
fram ett förslag på hur och i vilken takt som harmonisering av det ekonomiska värdet 
gällande personalförmåner antecknas och remitteras i enlighet med återremissen.  

3. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08, §297, att 
genomföra en nulägesanalys över stadens samlade personalförmåner samt att 
redovisa vilka personalförmåner som regleras i kollektivavtal och/eller lokala 
överenskommelser förklaras fullgjort, se bilaga 1 tjänsteutlåtande utfärdat  
2019-10-07. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen återremitterade 2020-02-05 ärendet gällande nulägesanalys över 
personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma 
personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för 
personalförmåner. Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen 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. 

Det ekonomiska värdet av personalförmåner utöver de stadengemensamma 
personalförmånerna skiljer sig mycket åt mellan olika förvaltningar och bolag. Det är 
främst vissa fackförvaltningar och bolag som har andra personalförmåner. Då flera 
förvaltningar och vissa bolag inte har personalförmåner utöver de stadengemensamma så 
innebär det ökade kostnader att harmonisera det ekonomiska värdet till ett högre 
ekonomiskt värde än det nuvarande. Storleken på kostnadsökningen är beroende på till 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-11 
Diarienummer 1396/17 
 

Handläggare 
Jenny Hallberg 
Telefon: 031-368 01 47 
E-post: jenny.hallberg@stadshuset.goteborg.se  
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vilken nivå harmoniseringen ska ske. Det bestämmer även takten för införandet av 
harmoniseringen.  

Stadsledningskontoret bedömer att om inriktningen för personalförmåner ska revideras så 
ska den reviderade inriktningen vara möjlig att genomföra i förmånsportalen. 

I samband med införandet av förmånsportalen och kartläggningen av personalförmåner så 
har behovet av en revidering och vissa förtydliganden av Göteborgs Stads riktlinje för 
personalförmåner framkommit.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De stadengemensamma personalförmåner som idag generar kostnader är 
friskvårdsbidraget, cykelförmånen och personalstödet i form av stödsamtal. Totalt är 
värdet av dessa förmåner 2 100 kronor per medarbetare och år. Under 2019 var det 
12 500 medarbetare i förvaltningarna som nyttjade friskvårdsbidraget, vilket motsvarar 33 
procent av antalet tillsvidareanställda i december 2019 och genererade en kostnad på 17,3 
miljoner kronor. Cykelförmånen nyttjades under 2019 av 3 266 tillsvidareanställda 
medarbetare i förvaltningarna, vilket motsvarar 9 procent av antalet anställda i december 
2019 och genererade en kostnad på 3,8 miljoner kronor. För bolagen finns ingen samlad 
statistik för 2019 då det har hanterats av respektive bolag. När införandet av 
förmånsportalen är genomförd även i bolagen så kan nyttjandet och kostnaden följas upp 
via leverantören.  

Nyttjandegraden för personalstödet var 7 procent för förvaltningar och bolag under 2019 
enligt leverantören. Kostnaden för personalstödet är 4,7 miljoner kronor för hela staden 
och är beräknat på antal medarbetare oberoende av nyttjandet. 

Enligt andra arbetsgivare som har infört digital friskvårdsadministration eller 
förmånsportal så har de initialt fått ett ökat uttag av friskvårdsbidrag. Uttaget har efter en 
tid planat ut på 60-70 procent. Orsaken till ökningen av uttaget är att det har blivit mer 
lättillgängligt och att medarbetaren inte själv behöver lägga ut pengar utan kan använda 
bidraget direkt i en applikation i mobiltelefonen eller i datorn. Det blir också tydligare 
vad friskvårdsbidraget kan användas till. 

Ett ökat nyttjande av de stadengemensamma personalförmånerna skulle innebära en total 
kostnad för förvaltningar och bolag motsvarande 44 miljoner kronor vid en nyttjandegrad 
på 60 procent. 

Om harmonisering av det ekonomiska värdet skulle ske med en höjning utöver de 
stadengemensamma personalförmånerna skulle det innebära ökade kostnader för en större 
del av stadens förvaltningar och då till exempel för stadsdelsförvaltningarna, social 
resurs, förskole- och grundskoleförvaltningen. Dessa förvaltningar har i stort sett inga 
personalförmåner utöver de stadengemsamma och de utgör 70 procent av stadens totala 
antal månadsavlönade medarbetare.  

Om harmonisering av det ekonomiska värdet skulle ske med en höjning utifrån 
genomsnittet för staden på ungefär 12 000 kronor per medarbetare och år så skulle det för 
exempelvis stadsdelsförvaltningarna, social resurs, förskole- och grundskoleförvaltningen 
innebära en kostnadsökning om totalt drygt 251 miljoner kronor vid en nyttjandegrad på 
60 procent. 
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Samtidigt kommer kostnaden för en fackförvaltning att minska med cirka 2 800 kronor 
per månadsanställd och år, och för flera bolag kan kostnaden minska med mellan 1 100 
kronor och 14 700 kronor per månadsanställd och år. Antalet medarbetare i dessa 
förvaltningar och bolag är förhållandevis få så totalt kommer det ändå att bli en 
kostnadsökning i staden.  

Beräkning av en harmonisering av det ekonomiska värdet kan även ske utifrån andra 
nivåer. Vid en beräkning av en höjning utifrån 5 000 kronor per medarbetare och år, som 
ligger i nivå med genomsnittet för fackförvaltningarna, så skulle det innebära en 
kostnadsökning för exempelvis stadsdelsförvaltningarna, social resurs, förskole- och 
grundskoleförvaltningen om totalt knappt 105 miljoner kronor vid en nyttjandegrad på 60 
procent. 

Vid en beräkning av en höjning utifrån 1 000 kronor per medarbetare och år så skulle det 
innebära en kostnadsökning för exempelvis stadsdelsförvaltningarna, social resurs, 
förskole- och grundskoleförvaltningen om totalt knappt 21 miljoner kronor vid en 
nyttjandegrad på 60 procent. 

Den reviderade inriktningen för personalförmåner, där harmoniseringen inom staden ska 
definieras som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla 
medarbetare, men att utbudet av personalförmåner får variera, kan innebära ökade 
kostnader gällande förmånsportalen. Det förmånliga priset utgår ifrån att staden har 
gemensamma personalförmåner. För att andra förmåner ska kunna ingå i förmånsportalen 
så behöver förvaltningar och bolag då teckna tilläggsavtal med en ökad kostnad som 
följd. Den kostnaden är svår att beräkna i dagsläget.  

Det finns också en påtaglig risk att kostnader för administrativ tid kommer att öka om 
flera förvaltningar och bolag väljer att hantera många olika personalförmåner utanför 
förmånsportalen. Inför upphandlingen av förmånsportalen gjordes en kostnads- och 
nyttoanalys där värdet av arbetstiden som frigörs från administration beräknades till 
ungefär 9,6 miljoner kronor. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stad strävar efter ett miljöanpassat resande i tjänsten och ska även uppmuntra 
och underlätta ett miljöanpassat resande till och från arbetet. Detta framgår av den 
befintliga policyn och riktlinjen för resor i tjänsten och även i förslaget till den reviderade 
riktlinjen för resor och möten i tjänsten. I de av kommunfullmäktige beslutade 
stadengemensamma personalförmånerna omfattas alla anställda av möjligheten att köpa 
årskort i Västtrafik eller Hallandstrafiken via arbetsgivaren med månatligt löneavdrag. 
Flera bolag och några fackförvaltningar erbjuder sina medarbetare möjligheten att få 
Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning som en generell 
personalförmån.  

En harmonisering av det ekonomiska värdet med möjlighet att variera utbudet av 
personalförmåner i förvaltningar och bolag kan innebära att förvaltningar och bolag väljer 
att avsätta medel för subventionering av kostnader för kollektivtrafik för sina 
medarbetare. Det kan medföra att fler medarbetare börjar resa med kollektivtrafiken både 
i tjänsten och till och från arbetet. Det finns dock ingen garanti för att det tillkommer fler 
medarbetare som reser med kollektivtrafik utan det kan vara enbart medarbetare som 
redan reser med kollektivtrafik som berörs av personalförmånen.  
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Ett bolag erbjuder extra ersättning utöver den stadengemensamma cykelförmånen med en 
dubblering av ersättningsnivån. Befintligt leverantörsavtal om cykelförmån går ut 2022 
och inför en omförhandling kan en höjning av personalförmånen tas i beaktande. En 
höjning av cykelförmånen kan innebära att fler medarbetare börjar cykla både i tjänsten 
och till och från arbetet vilket ligger i linje med Göteborgs Stads strävan efter ett 
miljöanpassat resande.  

Andra personalförmåner såsom möjlighet till extra ersättning vid tjänsteresa eller 
bilkörning i tjänsten, köp av drivmedel med företagsrabatt samt erhålla parkeringsplatser 
och parkeringstillstånd går emot intentionerna i den befintliga policyn och riktlinjen för 
resor i tjänsten och även i förslaget till den reviderade riktlinjen för resor och möten i 
tjänsten.  

Bedömning ur social dimension 
Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor är ett av områdena inom 
diskrimineringslagen där arbetsgivaren ska arbeta aktivt och fortlöpande med att 
undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. I Göteborgs Stads policy för 
arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap anges att Göteborgs Stad ska vara en 
inkluderande arbetsplats, fri från alla former av diskriminering, trakasserier, inklusive 
sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Det gäller vid rekrytering 
så väl som vid arbetsfördelning, lönesättning, karriär- och utvecklingsmöjligheter och 
andra anställningsvillkor. 

De stadengemensamma personalförmånerna är framtagna i syfte att vara likvärdiga för 
alla anställda i Göteborgs Stad. I kartläggningen över personalförmåner i förvaltningar 
och bolag utöver de stadengemensamma framkommer en tendens till att det finns fler 
övriga personalförmåner i verksamheter där det är förhållandevis fler män anställda. 
Detta har tidigare redovisats i tjänsteutlåtandet utfärdat 2019-10-07.  

Framförallt är det bolagen som har fler personalförmåner utöver de stadengemensamma. 
Där är fördelningen 59 procent män och 41 procent kvinnor (december 2018). I ett av 
bolagen som har flest antal övriga personalförmåner är fördelningen 68 procent män och 
32 procent kvinnor.  

I stadsdelsförvaltningarna är fördelningen 80 procent kvinnor och 20 procent män med 
vissa mindre variationer mellan förvaltningarna. I kartläggningen framgår att dessa 
förvaltningar i stort sett inte har några övriga personalförmåner utöver de 
stadengemensamma.  

Fackförvaltningarna har totalt en fördelning med 74 procent kvinnor och 26 procent män, 
men det är stora skillnader mellan förvaltningarna i fördelningen mellan män och 
kvinnor. Inom fackförvaltningarna utgör förskola, grundskola och gymnasieskola 
huvuddelen av de anställda och av dessa är fördelningen 80 procent kvinnor och 20 
procent män. Det är fyra fackförvaltningar som kan anses vara mansdominerade där 
fördelningen ligger på i snitt 39 procent kvinnor och 61 procent män. I kartläggningen 
framkommer en tendens att de mansdominerade fackförvaltningarna har fler övriga 
personalförmåner utöver de stadengemensamma än de icke mansdominerade.  
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Det kan också noteras att de mansdominerade fackförvaltningarna och bolagen främst är 
verksamma inom den tekniska sektorn. De kvinnodominerade förvaltningarna är främst 
verksamma inom välfärds- och utbildningssektorn.  

I Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 beskrivs sammanhållna 
och ekonomiskt likvärdiga personalförmåner som ett sätt att attrahera medarbetare samt 
främja goda resultat och effektivitet i verksamheten. 

Samverkan 
Information om ärendet har getts i koncernfackliga rådet den 16 mars och 13 maj 2020 
och i central samverkansgrupp den 19 mars och 14 maj 2020.    

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07 Nulägeanalys över personalförmåner i 
förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma 
personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje 
för personalförmåner 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-05 §75 

3. Sammanställning ekonomiska värdet av personalförmåner förvaltningar och 
bolag 2019 

4. Protokoll central samverkansgrupp 2020-03-19 

5. Protokollsutdrag koncernfackliga rådet 2020-03-16 

6. Protokollsutdrag central samverkansgrupp 2020-05-14 

7. Protokollsutdrag koncernfackliga rådet 2020-05-13 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 § 75 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. Uppdraget redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-10 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att 
utveckla och anpassa kostnadsneutrala personalförmåner i nära dialog med fackliga 
organisationer. Kommunstyrelsen beslutade även att ge stadsledningskontoret i uppdrag 
att säkerställa att de stadengemensamma personalförmånerna presenteras och 
administreras på ett användarvänligt och effektivt sätt för både arbetsgivare och 
medarbetare. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 också att utbudet av 
personalförmåner ska vara lika oavsett förvaltning och bolag.  

Personalutskottet beslutade 2017-09-27 att ge stadsledningskontoret i uppdrag 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 i Kommunfullmäktige (2019-04-25 §24). 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 punkt 3 i 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 har i juni 2019 skickat ut 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 då 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 
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medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får 
variera mellan olika förvaltningar och bolag 

Förmånsportalen 
I september 2016 anordnade stadsledningskontoret en workshop om personalförmånerna 
med företrädare från de fackliga organisationerna vid både förvaltningar och bolag. 
Arbetsgivaren representerades av HR-chefer i förvaltningar och bolag. Intraservice HR 
deltog också i arbetet. Workshopen följdes upp med ett möte 2016-11-23. 

I workshopen identifierades personalförmåner som var intressanta för fortsatt arbete inom 
ramen för uppdraget om kostnadsneutrala förmåner. Stadsledningskontoret gav uppdrag 
till intraservice verksamhetsområde HR att utreda och konkretisera prioriterade förmåner 
samt den del av uppdraget som handlade om presentationen av förmånerna, i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut 2016-02-10.  

Uppdraget till intraservice verksamhetsområde HR innebar att utreda och lämna förslag 
på tekniska förutsättningar för presentation av förmåner gällande förvaltningar respektive 
bolag på ett användarvänligt och effektivt sätt för både arbetsgivare och medarbetare. 
Uppdraget innebar även att ta fram en konkretisering av vilka förmåner som skulle 
presenteras och administreras.  

Under 2018 genomfördes en förstudie i syfte att undersöka alternativa sätt att synliggöra 
och administrera personalförmåner. Förstudien resulterade i ett förslag om att upphandla 
en komplett förmånsportal från en extern leverantör. Förslaget behandlades i 
prioriteringsforum 2018-05-09 och resultatet blev att både prioriteringsforum och därefter 
beslutsforum ställde sig bakom förslaget. Nämnden för intraservice tog 2018-11-28 beslut 
om att tillstyrka förslaget till upphandling av tjänsteleverans för synliggörande och 
administration av personalförmåner.  

Tjänsten med en förmånsportal ska bidra till fyra strategiska mål i Göteborgs stad: 

• digitalisera staden  
• enkel och effektiv service som underlättar för chefer och medarbetare  
• förbättrad hälsa 
• attraktiv arbetsgivare 

Förmånsportalen upphandlades mot bakgrund av beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om att personalförmånerna skulle likställas, anpassas, utvecklas och 
samordnas. Upphandlingen utformades så att leverantören skulle kunna administrera 
stadens gemensamma personalförmåner. Avtalet som Göteborgs Stad har tecknat med 
leverantören bygger på att samtliga förvaltningar och bolag tar del av tjänsten. Införandet 
i förvaltningarna påbörjades i november 2019 och i bolagen sker införandet etappvis 
under 2020. 

Det finns en risk att syftet med en gemensam upphandlad förmånsportal till ett förmånligt 
pris går förlorad om staden inte har gemensamma personalförmåner. Leverantören kan 
tillhandahålla en tjänst som innehåller olika förmåner för olika förvaltningar och bolag, 
men då behöver varje förvaltning och bolag teckna tilläggsavtal för just sina förmåner och 
det blir svårt att hålla ihop arbetet som en central tjänst. Kostnaden för förmånsportalen 
för förvaltningar och bolag med tilläggsavtal kommer också att bli dyrare.  
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Om flera förvaltningar och bolag väljer att hantera många olika personalförmåner utanför 
förmånsportalen finns det en påtaglig risk att de positiva effekterna av samordning och 
effektivitet uteblir. I förstudien som genomfördes 2018 gjordes en kostnads- och 
nyttoanalys där värdet av arbetstiden som frigörs från administration beräknades till 
ungefär 9,6 miljoner kronor. 

Redovisning av det ekonomiska värdet av personalförmåner i förvaltningar och 
bolag 
Stadsledningskontoret har i mars 2020 skickat ut sammanställningen över icke 
stadengemensamma personalförmåner till samtliga förvaltningar och bolag för 
redovisning av det ekonomiska värdet för respektive personalförmån. Sammanställningen 
baserades på den enkät som skickades ut till samtliga förvaltningar och bolag i juni 2019 
och som syftade till att kartlägga förekomsten av icke stadengemensamma 
personalförmåner. Resultatet av enkäten redovisades i tjänsteutlåtandet utfärdat  
2019-10-07.  

Flera förvaltningar och bolag har i den förnyade redovisningen kompletterat 
sammanställningen med ytterligare personalförmåner eller tagit bort sådant som har 
avvecklats. Den uppdaterade sammanställningen inklusive redovisning av det 
ekonomiska värdet framgår av bilaga 3. Vid redovisningen har efterfrågats den totala 
beräknade kostnaden för personalförmånen 2019, antalet medarbetare som utnyttjat 
förmånen samt beräknat förmånsvärde per medarbetare som nyttjat förmånen. Med 
beräknat förmånsvärde per medarbetare avses det beräknade värde som förmånen har för 
respektive medarbetare.  

Nedan redovisas det ekonomiska förmånsvärdet per medarbetare och helår först utifrån de 
olika personalförmånerna som har redovisats. Därefter görs en redovisning av det totala 
ekonomiska förmånsvärdet per medarbetare och helår av de olika personalförmånerna i 
förvaltningar och bolag. Med Göteborgs Stad avses samtliga förvaltningar och bolag.  

I redovisningen används begreppet månadsavlönade som avser både tillsvidareanställda 
och tidsbegränsat anställda med månadslön. I redovisningen har inte antalet timavlönade, 
som tagit del av erbjudanden, tagits med då den statistiken inte är heltäckande.  

Västtrafikkort 
Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren mot förmånsbeskattning är en förmån som erbjuds 
anställda i framförallt bolagen och i några fackförvaltningar. I redovisningen skiljer sig 
förmånsvärdet per medarbetare något åt mellan de olika bolagen och förvaltningarna, 
vilket eventuellt kan bero på om det enbart är Västtrafikkort inom Göteborg som erbjuds 
eller även till kranskommuner. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare 
är 6 400 kronor. Under 2019 var det knappt 2 900 månadsavlönade som använde sig av 
möjligheten. I Göteborgs Stad är det ungefär 9 procent av totala antalet månadsavlönade 
som erbjuds denna personalförmån.  

Friskvård på arbetstid 
Möjligheten att utföra friskvård på arbetstid är en förmån som finns i 
stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. I de flesta fall är det en insats som 
bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte 
kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan 
som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och redovisas inte som en kostnad i 
denna sammanställning.  
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I de fall som friskvård på arbetstid är en generell förmån för samtliga anställda så är 
förmånsvärdet per medarbetare beräknat utifrån medeltimlön och antal timmar per år. Det 
beräknade förmånsvärdet varierar mycket mellan olika förvaltningar och bolag, från 175 
kronor till 9 969 kronor, vilket kan bero på möjligheterna för medarbetarna att utöva 
friskvård på arbetstid utifrån verksamhetens behov. Snittet för det beräknade 
förmånsvärdet per medarbetare är 4 800 kronor. Under 2019 var det drygt 2 200 
månadsavlönade som använde sig av möjligheten till att utöva friskvård på arbetstid som 
en generell personalförmån och inte som en åtgärd riktad till en specifik grupp utifrån det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. I Göteborgs Stad är det ungefär 13 procent av totala 
antalet månadsavlönade som erbjuds denna personalförmån.  

Kostnadsfria lokaler för fysisk träning 
Det är främst inom fackförvaltningarna, men även inom några bolag, som arbetsgivaren 
tillhandahåller kostnadsfria lokaler för fysisk träning. Det beräknade förmånsvärdet per 
medarbetare varierar mycket mellan olika förvaltningar och bolag, från 146 kronor till  
2 618 kronor, vilket kan bero på att denna förmån är svår att beräkna då lokalen kan vara 
en del av förvaltningens eller bolagets totala lokalkostnad. Några förvaltningar har också 
uttryckt att möjligheten har avvecklats. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per 
medarbetare är 930 kronor. Det är svårt att beräkna hur många månadsavlönade som 
använts sig av möjligheten under 2019 då det i de flesta fall inte sker någon registrering 
av besök utan lokalen finns tillgänglig för samtliga anställda. Det var knappt 6 300 
månadsavlönade som erbjöds denna personalförmån under 2019, vilket motsvarar ungefär 
13 procent av totala antalet månadsavlönade i Göteborgs Stad.  

Stadsledningskontoret har i tidigare tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07 föreslagit att 
befintliga lokaler för fysisk träning behålls under förutsättning att lokalen är tillgänglig 
för samtliga anställda i den fysiska byggnaden   

Semesterbostäder som ägs av arbetsgivaren 
I några bolag finns möjligheten för anställda att hyra semesterbostäder som ägs av 
arbetsgivaren. Det beräknade förmånsvärdet per medarbetare varierar mellan bolag, från 
584 kronor till 6 300 kronor.  Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare är  
2 600 kronor. Under 2019 var det knappt 230 månadsavlönade som använde sig av 
möjligheten. I Göteborgs Stad är det ungefär 4 procent av totala antalet månadsavlönade 
som erbjuds denna personalförmån.  

Subventionerad massage 
Det är flera fackförvaltningar och bolag som erbjuder subventionerad massage som inte 
avräknas mot friskvårdsbidraget. I några fall är det en insats som bara erbjuds till riktade 
grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö 
och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan som en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och redovisas då inte som en kostnad i denna 
sammanställning.   

I de fall som subventionerad massage som inte avräknas mot friskvårdsbidraget är en 
generell förmån för samtliga anställda så varierar det beräknade förmånsvärdet per 
medarbetare mycket mellan olika förvaltningar och bolag, från 175 kronor till 7 320 
kronor. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare är 1 800 kronor. Under 
2019 var det knappt 700 månadsavlönade som använde sig av möjligheten 
subventionerad massage som en generell personalförmån och inte som en åtgärd riktad 
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till en specifik grupp utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Göteborgs Stad är det 
ungefär 8 procent av totala antalet månadsavlönade som erbjuds denna personalförmån.  

Det finns även enstaka fackförvaltning och bolag som erbjuder anställda möjlighet till 
massage i massagefåtölj. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare har 
uppskattats till 240 kronor för den här personalförmånen. I Göteborgs Stad är det ungefär 
2 procent av totala antalet månadsavlönade som erbjuds denna personalförmån. 

Det är även några bolag som erbjuder behandling via naprapat, kiropraktor eller osteopat. 
Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare har uppskattats till 340 kronor 
för den här personalförmånen. I Göteborgs Stad är det ungefär 4 procent av totala antalet 
månadsavlönade som erbjuds denna personalförmån. 

Motsvarande erbjudande om massagebehandlingar och behandlingar via kiropraktor, 
naprapat och osteopat finns numera via den upphandlade förmånsportalen. För dessa 
behandlingar kan Göteborgs Stads friskvårdsbidrag användas.  

Rikskort och lunchsubvention 
I flera bolag och en fackförvaltning erbjuds de anställda möjligheten till lunchsubvention 
i form av i huvudsak rikskort. Gällande rikskort kan arbetsgivaren välja att subventionera 
40-60 procent av kostnaden och det kan vara förklaringen till att det beräknade 
förmånsvärdet skiljer sig åt mellan olika bolag och fackförvaltning, från 2 200 kronor till 
10 584 kronor. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare är 8 000 kronor. 
Under 2019 var det drygt 1 800 månadsavlönade som använde sig av möjligheten. I 
Göteborgs Stad är det ungefär 6 procent av totala antalet månadsavlönade som erbjuds 
denna personalförmån.  

Personalföreningar 
Det är flera fackförvaltningar och bolag som uppger att de har olika former av 
personalföreningar som anordnar hälsofrämjande och trivselfrämjande aktiviteter. Det 
finns även föreningar för konst och foto. Det beräknade förmånsvärdet per medarbetare 
varierar mycket mellan olika förvaltningar och bolag, från 30 kronor till 4 024 kronor, 
vilket kan bero på uppdraget för respektive förening. I vissa föreningar anordnas många 
aktiviteter för medlemmarna där det då kan uppstå ett förmånsvärde. Ett bolag har en 
personalförening i stiftelseform med en årlig summa på 5000 kronor till de anställda. 
Summan är skattepliktig och kan avsättas i pension eller som lunchsubvention.  

Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare är ungefär 1 000 kronor. Det är 
svårt att beräkna hur många medarbetare som tagit del av olika aktiviteter som anordnats, 
men generellt är det ungefär 6 procent av totala antalet månadsavlönade som har tillgång 
till en personalförening i sin förvaltning eller bolag.  

Stadsledningskontoret har i tidigare tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07 föreslagit att 
befintliga personalföreningar ska kvarstå under förutsättning att bidrag från arbetsgivaren 
enbart används för administrativa kostnader.   

Egna lokala friskvårdsprogram  
Några fackförvaltningar och ett bolag erbjuder sina medarbetare möjlighet till egna lokala 
friskvårdsprogram med till exempel gruppträning eller yoga. Det beräknade 
förmånsvärdet per medarbetare varierar mycket mellan olika förvaltningar och bolag, från 
308 kronor till 6 750 kronor. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare är  
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1 800 kronor. Under 2019 var det ungefär 650 månadsavlönade som använde sig av 
möjligheten. I Göteborgs Stad är det ungefär 9 procent av totala antalet månadsavlönade 
som erbjuds denna personalförmån.  

Hälsoundersökningar 
Några bolag och en fackförvaltning erbjuder sina anställda regelbundna 
hälsoundersökningar utöver de hälsoundersökningar som ska erbjudas enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, till exempel för anställda som arbetar natt. 
Hälsoundersökningarna har ingen tydlig koppling till verksamhetens hälsorisker utan 
erbjuds generellt till de anställda. Snittet för det beräknade förmånsvärdet per 
medarbetare är ungefär 1 300 kronor och skiljer sig inte så mycket åt mellan olika bolag 
och förvaltning. I Göteborgs Stad är det ungefär 5 procent av totala antalet 
månadsavlönade som erbjuds denna personalförmån. Det är osäkert hur många som har 
nyttjat personalförmånen under 2019 då inte alla bolag och förvaltningar har statistik över 
detta. 

Subventionerade anmälningsavgifter 
Vissa förvaltningar erbjuder subventionerad anmälningsavgift till Blodomloppet. Snittet 
för det beräknade förmånsvärdet per medarbetare är 360 kronor. Under 2019 var det drygt 
700 månadsavlönade som använde sig av möjligheten. I Göteborgs Stad är det ungefär 13 
procent av totala antalet månadsavlönade som erbjuds denna personalförmån. 

Övriga personalförmåner 
Utöver ovanstående personalförmåner så förekommer olika specifika personalförmåner 
vid enstaka fackförvaltning och/eller bolag. Nedan redovisas dessa personalförmåner 
tillsammans med det genomsnittligt beräknade förmånsvärdet per medarbetare och år, 
samt andel månadsavlönade i staden som erbjuds personalförmånen.   
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Personalförmån Genomsnittlig beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare 

Andel månadsavlönade i 
staden som erbjuds förmånen 

Möjlighet att lämna blod på betald 
arbetstid 

625 kronor 0,5 procent 

Möjlighet till extra ersättningar och 
tillägg utöver kollektivavtal 

1 100 kronor 1,0 procent 

Möjlighet till extra ersättning vid 
synundersökningar och glasögon 

1 600 kronor 1,2 procent 

Möjlighet att teckna sjukvårdsförsäkring 5 696 kronor 0,05 procent 
Möjlighet till extra ersättning vid vård av 
barn 

9 485 kronor 0,3 procent 

Möjlighet till extra ersättning vid 
tjänsteresa 

1 019 kronor 0,3 procent 

Möjlighet till extra bidrag utöver 
Göteborgs Stads cykelförmån 

742 kronor 0,3 procent 

Möjlighet till arbetstidsförkortning, som 
ej är förhandlat i kollektivavtal 

10 542 kronor 0,2 procent 

Möjlighet till köp av drivmedel med 
företagsrabatt 

500 kronor 0,2 procent 

Möjlighet att erhålla parkeringsplatser 
och parkeringstillstånd 

6 636 kronor 3,6 procent  

Extra milersättning vid bilkörning i 
tjänsten 

1 356 kronor 0,3 procent 

Möjlighet till ersättning för barntillsyn 
kväll och helg om båda föräldrarna 
arbetar i bolaget och vid samma tidpunkt 
eller om den anställde är ensamstående 

4 000 kronor 0,4 procent 

Möjlighet till förvaring av däck samt tvätt 
av bil i tvätthall (beräkning baseras på 6 
ggr/år) 

720 kronor 0,2 procent 

Möjlighet till lån av mindre verktyg 
(beräkning baseras på 2 st/år) 

60 kronor 0,2 procent 

 

Total bedömning av det ekonomiska värdet av olika personalförmåner 
I redovisningen kan konstateras att de flesta icke stadengemensamma personalförmånerna 
förekommer i fackförvaltningar och bolag, se bilaga 3.  

I Stadsdelsförvaltningarna, som utgör 37 procent av det totala antalet månadsavlönade i 
Göteborgs Stad, så förekommer i stort sett inga personalförmåner utöver de som är 
beslutade enligt Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner. Det är enstaka 
stadsdelsförvaltningar som har friskvård på arbetstid och subventionerad 
anmälningsavgift till Blodomloppet som en generell personalförmån. Snittet för det totalt 
beräknade förmånsvärdet per medarbetare är 295 kronor för de stadsdelsförvaltningar 
som har angett att de har personalförmåner utöver de stadengemensamma.  

Fackförvaltningarna utgör 48 procent av det totala antalet månadsavlönade i Göteborgs 
Stad. Medarbetare inom grundskole- och förskoleförvaltningen utgör en stor del av dessa. 
I redovisningen har grundskole- och förskoleförvaltningen inte angett att de har någon 
personalförmån utöver de stadengemensamma. Vid beräkning av fackförvaltningarna 
exklusive grundskole- och förskoleförvaltningen så utgör de 19 procent av det totala 
antalet månadsavlönade i Göteborgs Stad. De personalförmåner som redovisats av 
fackförvaltningarna är bland annat Västtrafikkort betalat av arbetsgivaren mot 
förmånsbeskattning, möjlighet att utföra friskvård på betald arbetstid och möjlighet att 
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använda kostnadsfria lokaler för fysisk aktivitet. Antalet personalförmåner och värdet av 
dessa varierar mycket mellan olika förvaltningar. För de fackförvaltningar som har 
uppgett att de har personalförmåner utöver de stadengemensamma så varierar 
förmånsvärdet per medarbetare mellan 30 kronor och 14 835 kronor. Snittet för det totalt 
beräknade förmånsvärdet per medarbetare är 5 110 kronor för de förvaltningar som har 
angett att de har personalförmåner utöver de stadengemensamma.  

Förutom grundskole- och förskoleförvaltningen har även social resurs, idrott och 
förening, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, regionarkivet, stadsrevisionen och 
stadsledningskontoret redovisat att de inte har några personalförmåner utöver de 
stadengemensamma personalförmånerna.  

  

 

Bolagen utgör 15 procent av det totala antalet månadsavlönade i Göteborgs Stad. De 
personalförmåner som redovisats av bolagen är bland annat Västtrafikkort betalat av 
arbetsgivaren mot förmånsbeskattning, möjlighet att utföra friskvård på betald arbetstid 
möjlighet att använda kostnadsfria lokaler för fysisk aktivitet, möjlighet att hyra 
semesterbostäder som ägs av arbetsgivaren, möjlighet till subventionerad massage som 
inte avräknas friskvårdsbidrag samt möjlighet till lunchsubvention genom till exempel 
köp av rikskort. Antalet personalförmåner och värdet av dessa varierar mycket mellan 
olika bolag. För de bolag som har uppgett att de har personalförmåner utöver de 
stadengemensamma så varierar förmånsvärdet per medarbetare mellan 1 758 kronor och  
32 117 kronor. Snittet för det totalt beräknade förmånsvärdet per medarbetare och år är  
16 335 kronor för de bolag som har angett att de har personalförmåner utöver de 
stadengemensamma. Göteborgs hamn har angett att de har ett högre belopp som enbart 
gäller för deras företagsledning, vilka omfattas av en sjukvårdsförsäkring. Samma sak är 
det för Göteborg & Co AB som har angett ett högre belopp för deras företagsledning, 
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vilka omfattas av möjligheten till parkeringsplats. Innehavare av parkeringsplats 
förmånsbeskattas. Om dessa personalförmåner undantas så blir snittet för det totalt 
beräknade förmånsvärdet per medarbetare och år i stället 15 669 kronor för bolagen.  

Stadshus AB och Grefab har redovisat att de inte har några personalförmåner utöver de 
stadengemensamma personalförmånerna. Liseberg AB har enbart redovisat att deras 
medarbetare har möjlighet att avgiftsfritt åka attraktionerna för att uppleva arbetsplatsen 
och för denna möjlighet har inget beräknat värde per medarbetare redovisats.  

 

 

Vid beräkning av snittet för förmånsvärdet per medarbetare för de förvaltningar och bolag 
som har uppgett att de har personalförmåner utöver de stadengemensamma så hamnar det 
på 12 426 kronor totalt för Göteborgs Stad. Om de två personalförmånerna som enbart 
berör förvaltningsledningen i två bolag exkluderas så blir snittet 11 983 kronor.  
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Värdet av redovisade personalförmåner i bolag utöver stadengemensamma per 
medarbetare och helår
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Stadsledningskontorets bedömning 
En harmonisering, som innebär att staden skulle höja det genomsnittliga ekonomiska 
värdet av personalförmånerna, skulle innebära ökade kostnader för de flesta av stadens 
förvaltningar och vissa bolag. Detta beror på att flera förvaltningar med många 
medarbetare idag inte erbjuder personalförmåner utöver de stadengemensamma. I vissa 
förvaltningar och bolag innebär en harmonisering troligen att kostnaderna minskar, men 
antalet medarbetare i dessa förvaltningar och bolag är förhållandevis få så totalt för staden 
så blir det en kostnadsökning. Hur stor kostnadsökningen kommer att bli beror på till 
vilken nivå harmoniseringen ska sättas. Nedan följer räkneexempel i olika nivåer för 
harmonisering utifrån stadsdelsförvaltningarna, social resurs, förskole- och 
grundskoleförvaltningen då dessa förvaltningar utgör 70 procent av stadens totala antal 
månadsanställda och de i dagsläget i stort sett inte har några personalförmåner utöver de 
stadengemensamma.  

 

Nivåhöjning av ekonomiskt värde 
personalförmån per medarbetare och år  

Beräknad kostnad per år vid nyttjandegrad 
60 procent 

12 000 kronor 251 miljoner kronor 
5 000 kronor 105 miljoner kronor 
1 000 kronor 21 miljoner kronor 

 

Det ekonomiska värdet av de stadengemensamma personalförmånerna idag motsvarar 
2 100 kronor per medarbetare och år, och generar en kostnad motsvarande 44 miljoner 
kronor vid nyttjandegrad om 60 procent.   

Takten för harmonisering behöver anpassas till nivån på eventuell ökning av det 
ekonomiska värdet för personalförmånen då det innebär en ökad kostnad för många 
förvaltningar och vissa bolag. Eventuella förändringar hanteras lämpligen i samband med 
den årliga budgetberedningen. I det fall det blir aktuellt med avveckling av vissa 
personalförmåner bör takten för avveckling inte bli för långdragen och förslagsvis vara 
genomförd till den sista december 2022. 

Stadsledningskontoret bedömer att om inriktningen för personalförmåner ska revideras så 
att en harmonisering i staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare så bör den reviderade 
inriktningen vara möjlig att genomföra i förmånsportalen.  

Om flera personalförmåner börjar administreras utanför förmånsportalen eller om flera 
förvaltningar och bolag tecknar tilläggsavtal för olika personalförmåner så finns det en 
påtaglig risk att samordningen och effektiviteten minskar. Detta kan i sin tur medföra risk 
för ökade kostnader för förmånsportalen samt ökad tid och kostnader för administration.  
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I samband med införandet av förmånsportalen och kartläggningen av personalförmåner så 
har behovet av en revidering och vissa förtydliganden av Göteborgs Stads riktlinje för 
personalförmåner framkommit. Justering behöver exempelvis ske gällande tillämpningen 
av cykelförmånen. Stadsledningskontoret har för avsikt att återkomma med förslag till en 
reviderad riktlinje. 

 

 

 

Tina Liljedahl Scheel 

HR-direktör 

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – 
svar på kommunstyrelsens återremiss 
avseende redovisning av det ekonomiska 
värdet för personalförmåner i förvaltningar 
och bolag samt nulägesanalys över 
personalförmåner inför avveckling av icke 
stadengemensamma personalförmåner 
§ 696, 1396/17 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag:  

1. Nulägesanalys och redovisning av det ekonomiska värdet för stadens samlade 
personalförmåner i enlighet med bilaga 1 tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07 samt i 
enlighet med återremissen antecknas. 

2. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2020-02-05, § 75, att lägga 
fram ett förslag på hur och i vilken takt som harmonisering av det ekonomiska värdet 
gällande personalförmåner antecknas och remitteras i enlighet med återremissen.  

3. Stadsledningskontorets uppdrag från kommunstyrelsen 2019-05-08, § 297, att 
genomföra en nulägesanalys över stadens samlade personalförmåner samt att 
redovisa vilka personalförmåner som regleras i kollektivavtal och/eller lokala 
överenskommelser förklaras fullgjort, se bilaga 1 tjänsteutlåtande utfärdat  
2019-10-07. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 17 juni 2020, § 582 och den 19 augusti 2020, § 651.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 2020. 
Yttrande från SD den 9 juni 2020. 
Yttrande från S, V och MP den 2 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 juni 2020. 

Representanterna från S, V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från  
den 2 september 2020. 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-09-02 



 

 

Kommunstyrelsen 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Protokollsutdrag skickas till 
Remitteras till stadens nämnder och bolag genom stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2020-10-05 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Remiss  Stadsledningskontoret 
Utfärdat 2020-09-29 Arbetsgivarfrågor 
Diarienummer 1396/17 Jenny Hallberg 
 Telefon 031-368 01 47 
 E-post: jenny.hallberg@stadshuset.goteborg.se 
 

Förvaltnings-/bolagsremiss Dnr. 1396/17  

Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på 
kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det 
ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag 
samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke 
stadengemensamma personalförmåner 

 

Bifogat ärende översänds till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs 
Stad för yttrande till stadsledningskontoret, i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2020-09-02.  
 
Stadsledningskontoret vill att remissvaren särskilt belyser följande:  

• Konsekvenser av en justerad inriktning gällande 
personalförmåner där harmoniseringen inom staden ska definieras 
som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara 
likvärdigt för alla medarbetare i förvaltningar och bolag, men att 
utbudet av personalförmåner får variera mellan olika 
förvaltningar och bolag. 

• Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt värde enligt nuvarande nivå (2 100 kr). 

• Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde enligt exempel i 
tjänsteutlåtandet (+ 1 000 kr, + 5 000 kr alternativt + 12 000 kr). 

• Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en 
förändrad inriktning där utbudet av personalförmåner kan varierar 
mellan olika förvaltningar och bolag.  

 
Svara senast 2020-12-23 till förvaltningsbrevlådan på 
stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se. 
Vid nämnd-/styrelsebehandlat ärende översänds protokollsutdrag och 
tjänsteutlåtande. Märk svaret med stadsledningskontorets diarienummer. 
Remissvar ska följa Riktlinjer för kommunstyrelsens remittering. Se 
intranat.goteborg.se för riktlinjerna, under Styrande 
dokument/Ärendehantering/Gemensamt för staden. 
 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/styrandedokument/!ut/p/a1/jZBfcoIwEIevYk-QRRDsI2CL9B8qMmN46YSSQgpsnBCc0YP1Ar1YQ33ok62ZvOzm-347G5KTHcmRHUTFtJDI2rHO3ddpAOt5YPmQ3EYAcZBkiziaTWHlGID-AUTWdX4Y-UvHewKI1k4AsfecPN5t5jbE7nU-XDg-_OdT43u_ALgPngHCzb01S2zY2i
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Remissvar ska utöver nämndens/styrelsens ställningstagande även minst 
innehålla: 

• En kort sammanfattning av nämndens/styrelsens synpunkter och 
bedömningar. 

• Följande dimensioner ska alltid kommenteras: 
o Ekonomisk dimension 
o Ekologisk dimension 
o Social dimension 

 
 
För Göteborgs kommunstyrelse 
 
Jenny Hallberg  
Planeringsledare  
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Sammanfattning av svar från remissinstanser 
 Remissinstans 

 
Beslut/bedömning Efterfrågad bedömning av konsekvenser1 Övriga kommentarer 

Justerad inriktning Oförändrat 
ekonomiskt värde 

Ökat ekonomiskt 
värde 

Administration 

 Kommunala 
nämnder 

      

1 SDF Angered SDF Angered anser 
att alla anställda 
inom Göteborgs Stad 
ska erbjudas 
likvärdiga förmåner 
oavsett förvaltning 
och bolag.  
 

Förvaltningen 
bedömer att 
inriktningen för 
personalförmåner ska 
revideras så att en 
harmonisering i staden 
ska definieras som att 
det ekonomiska värdet 
på personalförmåner 
ska vara likvärdigt för 
alla medarbetare och 
att den reviderade 
inriktningen bör vara 
möjlig att genomföra i 
förmånsportalen. 

 En harmonisering som 
innebär att staden skulle 
höja det genomsnittliga 
ekonomiska värdet av 
personalförmånerna, 
skulle innebära ökade 
kostnader för stadsdels-
förvaltningen Angered. 
Detta beror på att 
Angered idag inte 
erbjuder personal-
förmåner utöver de som 
är gemensamma för 
staden. 

Om flera 
förvaltningar och 
bolag väljer att 
hantera många olika 
personalförmåner 
utanför förmåns-
portalen finns det en 
påtaglig risk att de 
positiva effekterna 
av samordning och 
effektivitet uteblir. 
Detta kan i sin tur 
även medföra risk 
för ökade kostnader 
för administration. 
Om vi får ett mer 
harmoniserat utbud 
via förmånsportalen 
skulle det på sikt ge 
minskade kostnader 
förutsatt att 
arbetsgivare 

Genom ett mer 
harmoniserat utbud av 
personalförmånerna bidrar 
vi att göra Göteborgs stad 
till en attraktiv 
arbetsgivare.   

 
1 Stadsledningskontoret vill att remissvaren särskilt belyser följande:  

• Konsekvenser av en justerad inriktning gällande personalförmåner där harmoniseringen inom staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt 
för alla medarbetare i förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika förvaltningar och bolag. 

• Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt nuvarande nivå (2 100 kr). 
• Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde enligt exempel i tjänsteutlåtandet (+ 1 000 kr, + 5 000 kr alternativt + 12 000 kr). 
• Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en förändrad inriktning där utbudet av personalförmåner kan varierar mellan olika förvaltningar och bolag.  
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 Remissinstans 
 

Beslut/bedömning Efterfrågad bedömning av konsekvenser1 Övriga kommentarer 
Justerad inriktning Oförändrat 

ekonomiskt värde 
Ökat ekonomiskt 
värde 

Administration 

marknadsför och 
informerar och 
entusiasmerar. Det 
blir också lättare för 
medarbetare att 
utnyttja förmånerna 
genom förmåns-
portalen. 

2 SDF Askim- 
Frölunda-
Högsbo 
 

Stadsdelsnämnden 
Askim-Frölunda-
Högsbo tillstyrker 
Stadslednings-
kontorets förslag av 
en harmonisering av 
det ekonomiska 
värdet gällande 
personalförmåner. 
 

 

SDF Askim Frölunda 
Högsbo tillstyrker 
förslaget i remissen att 
alla anställda i 
Göteborgs Stad ska 
erbjudas likvärdiga 
förmåner oavsett i 
vilken förvaltning man 
arbetar. I Göteborgs 
Stads program för 
attraktiv arbetsgivare 
framgår att vi inom 
staden ska arbeta 
utifrån ett helhets-
perspektiv för att 
motverka intern 
konkurrens. SDF 
Askim Frölunda 
Högsbo anser också att 
personalförmåner 
kring resande med 
kollektivtrafik och 
cykelförmåner bör 
vara lika för alla 
medarbetare för att 
gemensamt uppnå 
klimatmålen och ett 

Konsekvenser av en 
harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde enligt nuvarande 
nivå (2100 kr) kan skapa 
stort missnöje i de 
förvaltningar som idag 
har högre värde och kan 
anses gå tvärtemot 
Göteborgs Stads 
program för attraktiv 
arbetsgivare med en risk 
att arbetsgivarvaru-
märket försvagas. 

Det nya ekonomiska 
värdet bör harmonisera 
med hela stadens 
genomsnittliga behov av 
personalförmåner utifrån 
ett medarbetar- och 
jämställdhetsperspektiv, 
vilket bör innebära ett 
ökat ekonomiskt värde 
av personalförmåner för 
stadsdelsförvaltning-
arna.  

SDF Askim 
Frölunda Högsbo 
bedömer att 
harmoniseringen 
kring personal-
förmåner ska vara 
möjlig att 
genomföra i 
förmånsportalen. 

Förvaltningen stödjer 
Stadsledningskontorets 
förslag att en 
omförhandling av cykel-
förmånen tas i beaktande 
när leverantörsavtal går ut 
2022. 
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 Remissinstans 
 

Beslut/bedömning Efterfrågad bedömning av konsekvenser1 Övriga kommentarer 
Justerad inriktning Oförändrat 

ekonomiskt värde 
Ökat ekonomiskt 
värde 

Administration 

miljöanpassat resande 
i staden. 

3 SDF Centrum Stadsdelsnämnden 
Centrum tillstyrker 
förslaget avseende 
en justerad 
inriktning gällande 
personalförmåner 
där harmoniseringen 
inom staden ska 
definieras som att 
det ekonomiska 
värdet på 
personalförmåner 
ska vara likvärdigt 
för alla medarbetare 
i förvaltningar och 
bolag, men att 
utbudet av 
personalförmåner får 
variera mellan olika 
förvaltningar och 
bolag. 
Stadsdelsnämnden 
Centrum avstyrker 
förslaget avseende 
av en harmonisering 
utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt värde 
enligt nuvarande 
nivå. 
Stadsdelsnämnden 
Centrum kan ej ta 
ställning till 
förslaget avseende 

En harmonisering av 
personalförmåner med 
möjlighet att variera 
utbudet av 
personalförmåner kan 
ge en möjlighet till att 
avsätta medel till 
subventioner som ger 
mest nytta utifrån att 
vara en hållbar 
arbetsgivare.  
Att kunna erbjuda all 
personal likvärdiga 
och miljömedvetna 
personalförmåner gör 
att vi ökar 
förutsättningarna till 
kompetensförsörjning 
inom staden. 
 

En harmonisering utifrån 
ett oförändrat 
ekonomiskt värde enligt 
nuvarande nivå gör att 
Göteborgs stad kan 
upplevas som en 
normmedveten och 
likställd arbetsgivare. 
Däremot innebär en 
harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde att förmåner tas 
bort från flera av våra 
bolag och förvaltningar, 
vilket får negativa 
konsekvenser på 
möjligheten att attrahera, 
rekrytera och behålla 
personal. 

En harmonisering 
utifrån ett ökat 
ekonomiskt värde enligt 
någon av de föreslagna 
nivåerna gör att 
medarbetarna kan 
erbjudas fler förmåner. 
Vilken nivå och val av 
förmåner kan ge olika 
resultat. Takten på 
harmoniseringen är det 
som är avgörande för att 
denna strategi skall ge 
önskat resultat.  
Om en harmonisering 
utifrån ett ökat 
ekonomiskt värde 
innebär att all personal 
på sikt har samma 
personalförmåner i 
staden, kan detta anses 
ge effekter på att 
Göteborg stad är en 
jämställd och likvärdig 
arbetsgivare. 
 

En förändrad 
inriktning av 
personalförmåner 
kan innebära en 
ökad administration 
för samtliga 
förvaltningar och 
bolag, oavsett om 
det innebär att 
utbudet av 
personalförmåner 
varierar mellan 
olika förvaltningar 
och bolag eller om 
det är likvärdiga 
förmåner som 
erbjuds. En 
förutsättning för att 
hålla nere 
belastningen för 
administratörerna är 
att förmånerna går 
att hantera via 
förmånsportalen. 

 

Särskilt yttrande från V, 
MP och Fi. 
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 Remissinstans 
 

Beslut/bedömning Efterfrågad bedömning av konsekvenser1 Övriga kommentarer 
Justerad inriktning Oförändrat 

ekonomiskt värde 
Ökat ekonomiskt 
värde 

Administration 

ett ökat ekonomiskt 
värde.  

4 SDF Lundby SDF Lundby anser 
att alla medarbetare 
inom Göteborgs Stad 
ska erbjudas 
likvärdiga förmåner 
oavsett förvaltning 
eller bolag. 
Förvaltningen 
bedömer att 
inriktningen för 
personalförmåner ska 
revideras så att en 
harmonisering i 
staden definieras som 
att det ekonomiska 
värdet på personal-
förmåner ska vara 
likvärdigt för alla 
medarbetare.   
Förvaltningens 
bedömning är vidare 
att det ekonomiska 
värdet på personal-
förmånerna bör 
revideras regelbundet 
i syfte att uppfattas 
som en attraktiv 
arbetsgivare. Nivån 
på denna revidering 
bör samordnas i 
samband med 
stadens budget-
hantering.  

Förvaltningens 
bedömning är att en 
harmonisering av 
personalförmånerna 
till ett likvärdigt 
ekonomiskt värde, från 
dagens inriktning 
gällande lika förmåner, 
kan öka möjligheten 
för staden att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetare i olika 
förvaltningar och 
bolag kan erbjudas 
olika typer av 
förmåner utan att för 
den skull uppfattas 
som orättvist eller 
ojämlikt. Detta under 
förutsättning att det 
totala ekonomiska 
värdet bedöms som 
likvärdigt. På detta sätt 
skulle erbjudandet 
dessutom kunna 
utvecklas till att 
medarbetare på 
individbasis har ett 
antal valbara förmåner 
även om det totala 
ekonomiska värdet har 
ett specifikt tak. 

För förvaltningen 
innebär en oförändrad 
nivå på det ekonomiska 
värdet ingen större 
förändring eftersom 
förvaltningen enbart 
erbjuder den beslutade 
nivån på förmåner. Vissa 
enheter har även beslut 
om friskvårdstimme men 
eftersom det bara är en 
mindre del av 
medarbetarna som har 
detta bedöms det inte 
påverka förvaltningen i 
någon större 
utsträckning. Denna 
förmån försvinner 
dessutom i samband med 
att Lundby som 
förvaltning upphör vid 
årsskiftet. 

Vad gäller en ökad nivå 
på det ekonomiska 
värdet av förmånen med 
alternativen + 1 000 kr, 
+ 5 000 kr alternativt + 
12 000 kr får det en 
direkt betydelse på 
förvaltningens 
kostnader. Med 
antagandet om en 
nyttjandegrad om 60 % 
(utifrån stadslednings-
kontorets beräkning på 
att det är 60 % av 
medarbetarna som 
nyttjar förmånerna) 
innebär det baserat på 
förvaltningens cirka 
1300 medarbetare en 
ökning med 780 000, 
alternativt 900 000 
alternativt 9 360 000 
kronor. 

Med tanke på att 
staden nu har en 
förmånsportal är det 
förvaltningens 
bedömning att alla 
förmåner ska 
hanteras i denna. 
Det ökar 
medarbetarnas 
möjlighet att få en 
överblick över 
förmånerna och 
förenklar 
hanteringen för alla 
inblandade, både 
den enskilda 
medarbetaren och 
förvaltningen 

 



Bilaga 4      Sida 5 av 51 

 Remissinstans 
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Förvaltningen 
bedömer att de 
förmåner som 
erbjuds ska vara 
möjliga att hantera i 
förmånsportalen.  

5 SDF Majorna 
Linné 

Stadsdelsnämnden 
Majorna-Linné 
tillstyrker, med 
hänsynstagande till 
synpunkterna i 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande, 
stadsledningskontore
ts förslag att 
harmonisera 
förmånsvärdet 
utifrån ett ökat 
ekonomiskt värde på 
1 000 kronor. 
 

Vid en eventuell 
harmonisering och 
höjda belopp gällande 
personalförmånerna 
bör utbudet och 
inriktningen för dessa 
breddas för att kunna 
möjliggöra ett större 
nyttjande av 
förmånerna. 
Genom att utveckla 
och anpassa utbudet av 
aktiviteter och 
erbjudanden tros 
arbetsgivaren till viss 
del kunna påverka 
nyttjandegraden. Det 
kan då exempelvis 
handla om att 
öronmärka en del av 
förmånsvärdet så att 
medarbetaren själv 
vara med och själv stå 
för en del av 
kostnaden. Detta 
tenderar att öka den 
enskildes motivation 
att faktiskt använda 
den inköpta förmånen 

Vid en harmonisering av 
beloppet motsvarande 
2 100 kronor skulle 
Göteborgs Stad hamna 
på en relativt hög nivå 
bland kommunerna i 
regionen gällande 
förmånsbelopp. 
Vid en försämring av 
förmånerna är risken stor 
för att missnöjdhet 
uppstår hos de 
medarbetare som nyttjar 
förmånerna likväl hos de 
som inte gör det. 
Missnöjdheten kopplas 
till hur medarbetaren 
uppfattar arbetsgivaren 
och på så sätt kan det 
finnas en risk för att 
arbetsgivarvarumärket 
försvagas. 
 

Skulle det ekonomiska 
värdet öka ytterligare 
enligt förslaget på 1 000 
kr, 5 000 kr alternativt 
12 000 kr skulle 
Göteborgs Stad därmed 
kraftigt avvika och 
hamna på en nivå högt 
över konkurrerande 
arbetsgivare i regionen.  
Utifrån en bedömning 
av närliggande 
kommuners nivåer av 
förmånsvärdet är 
förvaltningens samlade 
helhetsbedömning att en 
harmonisering 
motsvarande en höjning 
av beloppet på 1 000 
kronor för 
förvaltningens 
medarbetare är det mest 
rimliga alternativet, 
vilket skulle innebära en 
totalsumma 
motsvarande 3 100 
kronor för samtliga 
medarbetare inom 
Göteborg Stad. Detta 

Förvaltningen 
menar att allt talar 
för att den variation 
av förmåner som 
ska erbjudas ska 
hanteras inom 
samma 
administrativa 
system, i dagsläget 
förmånsportalen 
Benify. 

Särskilt yttrande från V, 
MP och S. 
Särskilt yttrande från D.  
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jämfört med om 
arbetsgivaren står för 
hela kostanden. 
 

skulle innebära en mer 
likvärdig behandling av 
stadens medarbetare, 
även om en försämring 
av förmåner med stor 
sannolikhet leder till 
ökat missnöje och risk 
för att arbetsgivar-
varumärket försvagas 
bland berörda 
förvaltningar och bolag. 

6 SDF Norra 
Hisingen 

Stadsdelsnämnden 
Norra Hisingen 
tillstyrker förslaget 
avseende av en 
harmonisering av 
personalförmåner 
utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt värde 
enligt nuvarande nivå 
(2 100 kr). 
 

Förvaltningens 
bedömning är att alla 
anställda i Göteborgs 
stad ska erbjudas 
likvärdiga förmåner 
oavsett vid vilken 
förvaltning eller bolag 
medarbetaren har sin 
anställning. Om 
utbudet varieras 
mellan olika 
förvaltningar bör alla 
personalförmåner 
finnas i Förmåns-
portalen. När en 
förmån inte finns 
tillgänglig i Förmåns-
portalen behöver den 
enskilde medarbetaren 
lägga ut pengar för 
exempelvis 
friskvårdsaktiviteten i 
förväg. Alla 
medarbetare har inte 

Stadsdelsförvaltningen 
Norra Hisingen erbjuder 
idag medarbetarna de 
stadengemensamma 
förmånerna. 

Ett ökat ekonomiskt 
värde på personal-
förmåner innebär en 
högre kostnad för 
stadsdelsförvaltningen. 
Hur stor kostnads-
ökningen blir är (utöver 
hur mycket det 
ekonomiska värdet höjs) 
också beroende på hur 
många medarbetare som 
nyttjar personal-
förmånerna. 

Även om personal-
förmåner varierar 
mellan olika 
förvaltningar och 
bolag så ska 
samtliga förmåner 
finnas tillgängliga i 
Förmånsportalen. 
Om flera 
förvaltningar och 
bolag väljer att 
hantera många olika 
personalförmåner 
utanför förmåns-
portalen finns det en 
påtaglig risk att de 
positiva effekterna 
av samordning och 
effektivitet uteblir. 
 

Förvaltningen delar 
stadsledningskontorets 
bedömning att en 
harmonisering av 
personalförmåner sker i 
budgetberedningen och bör 
vara genomförd i december 
2022.  
Särskild 
protokollsanteckning från 
V och MP.  
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den möjligheten vilket 
bidrar till ojämlika 
förutsättningar. 
Förvaltningen anser att 
personalförmåner 
kring resande med 
kollektivtrafik och 
cykelförmåner bör 
vara lika för alla 
medarbetare för att 
gemensamt uppnå 
klimatmålen och ett 
miljöanpassat resande 
i staden. 
Genom ett mer 
harmoniserat utbud av 
personalförmånerna 
bidrar till att göra 
Göteborgs stad till en 
attraktiv arbetsgivare.   

7 SDF Västra 
Göteborg 

Stadsdels-
förvaltningen Västra 
Göteborg tillstyrker 
förslaget av en 
harmonisering av det 
ekonomiska värdet.  
 

Om det ekonomiska 
värdet är samma för 
samtliga medarbetare i 
staden kan utbudet 
med fördel få variera 
och anpassas utifrån 
specifika behov och 
förutsättningar, 
förutsatt att utbudet 
kan redogöras och att 
det inryms i 
budgetutrymmet.  
 

Konsekvenser av en 
harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde enligt nuvarande 
nivå kan innebära en 
påtaglig risk genom att 
förvaltningar och bolag 
fortsättningsvis hanterar 
vissa av sina 
personalförmåner 
utanför upphandlad 
förmånsportal. 

Om en harmonisering av 
det ekonomiska värdet 
ska genomföras anser 
förvaltningen att det är 
viktigt att redogöra 
vilket utbud av 
personalförmåner som 
aktualiseras för 
respektive förvaltning 
och bolag och att det 
inryms i budget-
utrymmet. Det nya 
ekonomiska värdet bör 
harmonisera med hela 
stadens genomsnittliga 

Trots förmåns-
portalens många 
fördelar begränsar 
systemet nyttjandet 
av friskvårds-
bidraget för de 
medarbetare som 
måste lägga ut egna 
pengar för 
friskvårdsaktiviteter 
som inte inryms i 
befintligt utbud. Det 
skapar direkt en 
socioekonomisk 
skillnad för dem 

Förvaltningen anser också 
att personalförmåner kring 
resande med kollektivtrafik 
och cykelförmåner bör 
vara lika för alla 
medarbetare för att 
gemensamt uppnå 
klimatmålen och ett 
miljöanpassat resande i 
staden.  
Särskild anteckning till 
stadsdelsnämndens 
protokoll från Fi, V och 
MP. 
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behov av 
personalförmåner utifrån 
ett medarbetar- och 
jämställdhetsperspektiv. 

som kan nyttja sitt 
friskvårdbidrag och 
möjligheten till en 
god hälsa.  

8 SDF Västra 
Hisingen 

SDN tillstyrker 
förslaget i remissen 
att alla anställda 
inom Göteborgs Stad 
ska erbjudas 
likvärdiga förmåner 
oavsett vilken 
förvaltning eller 
bolag som man 
arbetar i.  
SDN föreslår att det 
bör ske en 
harmonisering 
utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt läge 
enligt nuvarande 
Stadengemensam 
nivå (2100 kr per 
medarbetare och år). 
SDN föreslår att 
berörda förvaltningar 
och bolag ska 
avveckla icke-
Stadengemen-samma 
personalförmåner. 

Förvaltningen anser att 
alla anställda inom 
Göteborgs Stad ska 
erbjudas likvärdiga 
förmåner oavsett 
förvaltning och bolag.  
 

Förvaltningen anser att 
det bör ske en 
harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt 
läge enligt den 
nuvarande Staden-
gemensamma nivån 
(2100 kr per 
medarbetare och år.) En 
höjning av nivån skulle 
innebära en ökad 
kostnad för Västra 
Hisingen. 
Förvaltningen anser 
även att berörda 
förvaltningar och bolag 
ska avveckla icke 
Stadengemensamma 
personalförmåner. 

 Om personal-
förmåner 
administreras 
utanför förmåns-
portalen eller om 
flera förvaltningar 
och bolag tecknar 
tilläggsavtal för 
olika personal-
förmåner så finns 
det en risk att 
samordningen och 
effektiviteten 
minskar. Detta kan i 
sin tur även 
medföra ökade 
kostnader för tid för 
administration. 
 
 
 
 

SDF Västra Hisingen har 
inga extra personal-
förmåner och anser att för 
att Göteborg stad ska 
uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare bör personal-
förmånerna hållas ihop och 
vara ekonomiskt likvärdiga 
för alla stadens anställda. 
 

9 SDF Örgryte-
Härlanda 

Stadsdelsnämnden 
tillstyrker förslaget i 
remissen att alla 
anställda inom 
Göteborgs Stad ska 
erbjudas likvärdiga 

SDF Örgryte-Härlanda 
anser att alla anställda 
inom Göteborgs Stad 
ska erbjudas likvärdiga 
förmåner oavsett 
förvaltning och bolag. 

 En harmonisering som 
innebär att staden skulle 
höja det genomsnittliga 
ekonomiska värdet av 
personalförmånerna, 
skulle innebära ökade 

Om flera 
förvaltningar och 
bolag väljer att 
hantera många olika 
personalförmåner 
utanför förmåns-

SDF Örgryte-Härlandas 
inställning är att anställda 
inom Göteborgs stad ska 
erbjudas likvärdiga 
förmåner och för att 
åstadkomma detta föreslås 
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personalförmåner 
oavsett vilken 
förvaltning och bolag 
som man arbetar i.  
Stadsdelsnämnden 
föreslår att det bör 
ske en harmonisering 
utifrån oförändrat 
ekonomiskt värde 
enligt nuvarande 
Stadensgemensamniv
å (2100 kr 
medarbetare och år) 

Förvaltningen 
bedömer att 
inriktningen för 
personalförmåner ska 
revideras så att en 
harmonisering i staden 
ska definieras som att 
det ekonomiska värdet 
på personalförmåner 
ska vara likvärdigt för 
alla medarbetare och 
att den reviderade 
inriktningen bör vara 
möjlig att genomföra i 
förmånsportalen. 

kostnader för SDF 
Örgryte-Härlanda. Detta 
beror på att stadsdelen 
idag inte erbjuder 
personalförmåner utöver 
de stadengemensamma. 

portalen finns det en 
påtaglig risk att de 
positiva effekterna 
av samordning och 
effektivitet uteblir. 
Detta kan i sin tur 
även medföra risk 
för ökade kostnader 
för administration. 
 
 

en harmonisering av 
ekonomiska värdet av 
personalförmånen. Genom 
ett mer harmoniserat utbud 
av personalförmånerna 
bidrar vi att göra 
Göteborgs stad till en 
attraktiv arbetsgivare.  
 

10 SDF Östra 
Göteborg 

Stadsdelsnämnden 
Östra Göteborg 
tillstyrker, med 
hänsynstagande till 
synpunkterna i 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande, 
Stadslednings-
kontorets förslag att 
harmonisera 
förmånsvärdet 
utifrån ett ökat 
ekonomiskt värde på 
1 000 kronor.  

 

Vid en eventuell 
harmonisering och 
höjda belopp gällande 
personalförmånerna 
bör utbudet och 
inriktningen för dessa 
breddas för att kunna 
möjliggöra ett större 
nyttjande av 
förmånerna. En 
harmonisering innebär 
en förbättring av 
förmånerna för en 
majoritet av stadens 
medarbetare, samtidigt 
som förmånerna för en 
minoritet inom 
fackförvaltningar och 
bolag kraftigt 
försämras. 

Vid en harmonisering av 
beloppet motsvarande 
2 100 kronor skulle 
majoriteten av de 
anställda inte uppleva 
någon förändring alla 
medan en mindre del av 
medarbetarna kommer 
att uppleva en 
försämring. Upplevelsen 
av att man försämrar 
istället för förbättrar 
bidrar inte till 
upplevelsen att 
marknadsföra staden 
som en attraktiv 
arbetsgivare. 
 

Inom kärnverksamheten 
konkurrerar Göteborgs 
Stad främst med 
omkringliggande 
kranskommuner, vilka 
alla erbjuder någon form 
av friskvård men där 
konstruktionerna kan se 
olika ut. 
Vid en harmonisering av 
+1000 kronor kommer 
Göteborgs Stad att 
hamna i toppen bland 
kommunerna i regionen 
gällande förmånsbelopp. 
Vid ett ytterligare ökat 
ekonomiskt värde enligt 
förslaget på, 5 000 
kronor alternativt 12 000 
kronor skulle Göteborgs 

Förvaltningen 
menar att allt talar 
för att den variation 
av förmåner som 
ska erbjudas ska 
hanteras inom 
samma 
administrativa 
system, i dagsläget 
förmånsportalen 
Benify. 
Förvaltningen delar 
Stadsledningskontor
ets bedömning att 
det annars finns en 
risk att syftet med 
en gemensam 
upphandlad 
förmånsportal till ett 
förmånligt pris går 

Många förvaltningar och 
bolag har erbjudit 
medarbetarna möjlighet till 
träning på arbetstid 
(friskvårdstimme) och 
detta är en förmån som ofta 
efterfrågas. För att 
arbetsgivaren ska kunna 
erbjuda detta som en 
skattefri förmån måste den 
dock vara tillgänglig för 
samtliga medarbetare, dvs 
samtliga medarbetare hos 
arbetsgivaren. Det är alltså 
både skatteregler och 
rättviseprinciper som gör 
att Göteborgs stad inte kan 
erbjuda denna förmån. 
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Differentieringen av 
stadens förmåner har 
växt fram under en 
längre tid med 
utgångspunkt i 
verksamheters olika 
förutsättningar och 
behov utifrån bland 
annat rekryteringsläge 
och konkurrenskraft 
gentemot det privata 
näringslivet. 
Harmoniseringen bör 
ske succesivt över tid 
för att full likvärdighet 
ska kunna uppnås. 
 

 

Stad kraftigt avvika och 
hamna på en nivå högt 
över konkurrerande 
arbetsgivare i regionen.  
Utifrån en bedömning 
av närliggande 
kommuners nivåer av 
förmånsvärdet och en 
strävan efter 
likvärdighet mellan 
förvaltningar och bolag 
är förvaltningens 
samlade helhets-
bedömning att en 
harmonisering 
motsvarande en höjning 
av beloppet på 1 000 
kronor för 
förvaltningens 
medarbetare är det mest 
rimliga alternativet. 
Detta skulle innebära en 
mer likvärdig 
behandling av stadens 
medarbetare, även om 
en försämring av 
förmåner med stor 
sannolikhet leder till 
ökat missnöje för en 
minoritet av 
medarbetarna och risk 
för att arbetsgivarvaru-
märket försvagas bland 
berörda förvaltningar 
och bolag.  

förlorad om staden 
inte har 
gemensamma 
personalförmåner.  
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11 Arbetsmarknad 
och 
vuxenutbildning 

Förvaltningens 
remissvar belyser 
och bekräftar 
vinsterna med att 
nämnden 
självständigt kan 
besluta om förmåner 
som möjliggör en för 
nämnden unik 
arbetsgivar-
profilering mot 
kritiska målgrupper. 
Dessa vinster ses 
dock som sekundära 
gentemot 
säkerställande av 
nyttorna med staden-
gemenensam 
kommunikation 
kring arbetsgivar-
varumärket och den 
administrativa 
effektivisering som 
uppkommit genom 
den digitala 
förmånsportalen. 

Förvaltningen 
tillstyrker utifrån 
likvärdighetsbegreppet 
att staden som 
arbetsgivare 
harmoniserar det 
ekonomiska värdet för 
stadens personal-
förmåner.  Vid 
prioritering mellan 
dessa värden 
(möjlighet för 
förvaltningen att 
profilera egna 
förmånserbjudande 
gentemot 
säkerställande av 
administrativ 
effektivisering och att 
staden kan agera 
samordnat i 
positionering och 
kommunikation av sitt 
arbetsgivarvarumärke) 
är det förvaltningens 
bedömning att de 
stadengemensamma 
värdena har företräde. 
Uppkommer 
målkonflikt avstyrker 
därmed förvaltningen 
att utbudet av 
personalförmåner ska 
kunna variera mellan 

Utifrån att förvaltningen 
idag erbjuder generell 
friskvårdstimme för 
samtliga anställda 
innebär en 
harmonisering av 
stadens förmåner enligt 
nuvarande nivå en 
kostnadsbesparing. 

+1 000 kronor är 
konstadsneutralt eller 
innebär en mindre 
besparing gentemot 
förvaltningens 
nuvarande förmånsnivå. 
Förvaltningen tillstyrker 
därmed detta alternativ. 
+ 5 000 kronor skulle 
medföra vissa 
undanträngnings-
effekter på nämndens 
verksamhetsuppdrag 
eller på förvaltningens 
möjlighet att driva 
behovsstyrda hälso-
promotiva och/eller 
kompetensutvecklande 
personalinsatser. Den 
beräknade 
kostnadsökningen om 
upp mot en miljon 
kronor innebär därmed 
att förvaltningen 
avstyrker alternativet.  
+ 12 000 kronor skulle 
få betydande 
undanträngningseffekter 
på nämndens 
verksamhetsuppdrag 
eller på förvaltningens 
möjlighet att driva 
behovsstyrda hälso-
promotiva och/eller 
kompetensutvecklande 

Vid prioritering 
mellan möjligheten 
att profilera egna 
förmånserbjudande 
gentemot säker-
ställande av 
administrativ 
effektivisering och 
att staden kan agera 
samordnat i 
positionering och 
kommunikation av 
sitt arbetsgivarvaru-
märke anser dock 
förvaltningen att de 
stadengemensamma 
värdena har 
företräde. Vid 
målkonflikt 
avstyrker därmed 
förvaltningen att 
utbudet av 
personalförmåner 
ska kunna variera 
mellan olika 
förvaltningar och 
bolag. 
 

Förvaltningen ser 
likvärdiga personal-
förmåner som en rimlig 
följd av arbetsgivarens 
ansvar att enligt 
diskrimineringslagen aktivt 
och fortlöpande undersöka, 
analysera, åtgärda samt 
följa upp och utvärdera 
samtliga anställnings-
villkor. 
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olika förvaltningar och 
bolag. 
 

personalinsatser. 
Kostnadsmässigt 
innebär alternativet 
ökade personalkostnader 
om upp mot tre miljoner 
kronor, vilket innebär att 
förvaltningen avstyrker 
alternativet. 

12 Fastighets-
förvaltningen 

Med hänvisning till 
kontorets tjänste-
utlåtande tillstyrker 
fastighetsnämnden 
kommunstyrelsens 
förslag om ett ökat 
ekonomiskt värde + 
1 000 kr, med 
beaktande av de 
överväganden som 
framförs i detta 
tjänsteutlåtande. 
 

För fastighetskontoret 
skulle en 
harmonisering av det 
ekonomiska värdet få 
olika konsekvenser 
beroende på hur 
administrationen 
hanteras och 
samordnas i staden. 
Fastighetskontoret 
förordar att, om en 
reviderad inriktning 
ska vara möjlig, bör 
den samordnas via ett 
gemensamt system för 
att följa upp 
medarbetarna 
individuella 
förmånsuttag, 
förslagsvis via 
förmånsportalen.  

 

Konsekvenser av ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde skulle kunna 
innebära att de staden-
gemensamma 
förmånerna kvarstår och 
att utbudet på övriga 
förmåner förmodligen 
skulle minska eller helt 
upphöra. 

Att öka värdet med  
5 000 kr eller 12 000 kr 
bedömer kontoret 
således inte som rimligt 
utifrån ett hela-staden-
perspektiv. Att däremot 
öka med ett värde på  
1 000 kr skulle kunna 
innebära en större frihet 
för förvaltningar och 
bolag själva välja vilka 
förmåner de vill 
disponera de extra 
pengarna på. 

Fastighetskontoret 
bedömer att en 
efterlevnad av 
beslutet att 
harmonisera 
personalförmånerna 
är beroende av att 
det finns systemstöd 
för uppföljning av 
medarbetares 
individuella 
förmånsuttag och att 
detta samordnas via 
förslagsvis 
förmånsportalen. 
Skulle det finnas 
förmåner utanför 
förmånsportalen 
skulle det kunna 
innebära en ökad 
administration med 
en manuell 
uppräkning hur 
mycket en 
medarbetare nyttjat 
av sin förmånspeng. 

En ytterligare aspekt som 
är viktig att belysa är att, 
om utbudet av förmåner 
tillåts variera mellan olika 
förvaltningar och bolag, är 
det svårt att se vilka typer 
av förmåner utöver de 
stadengemensamma som 
skulle kunna fungera i 
förmånsportalen. Förmåner 
där medarbetare får 
uppvisa kvitto för utlägg 
vid till exempel friskvård 
eller cykelrelaterade inköp 
är lättare att ekonomiskt 
redovisa än att beräkna 
värdet av förmåner som till 
exempel friskvårdstimme 
eller hälsokollunder-
sökning. 
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13 Förskole-
förvaltningen 

Förskolenämnden tar 
inte ställning i 
ärendet då bibehållet 
förmånsvärde inte 
bedöms vara ett 
effektivt medel i 
förvaltningens arbete 
med främjande 
faktorer i syfte att 
öka hälsan. Detta då 
ett bibehållet 
förmånsvärde av 
personalförmånerna 
inte har någon större 
ekonomisk påverkan 
på förvaltningen, och 
inte heller ger någon 
större inverkan på 
medarbetarnas hälsa.  
 

Göteborgs stad står för 
likvärdighet och 
jämlikhet. Att ha olika 
värden på 
förmånspaket inom 
staden går emot denna 
värdering. På mindre 
förvaltningar är det 
lättare att införa nya 
förmåner eller öka 
värdet på förmånen då 
det inte innebär några 
större kostnader. För 
förvaltningar inom 
välfärdsområdet med 
en större mängd 
medarbetare får 
samma beteende helt 
andra konsekvenser.  
Att öka valfriheten 
bland de förmåner som 
erbjuds skulle kunna 
öka attraktionen av 
förmånerna för 
individen och därmed 
få fler medarbetare att 
nyttja dessa. 
Angående det 
ekonomiska värdet, så 
har förskole-
förvaltningen inte 
kunnat använda 
personalförmåner som 
att öka attraktions-
kraften då de flesta 

Ur ett strikt ekonomiskt 
perspektiv har denna 
inriktning ingen större 
påverkan på 
förvaltningen. Vi kan 
inte förvänta oss ett 
större nyttjande av 
förmånen och därmed 
blir det med detta förslag 
ingen betydande 
ekonomisk förändring. 
Att bibehålla dagens 
förmånsnivå ger heller 
inte någon större 
inverkan på 
medarbetarnas hälsa och 
är därmed inte ett 
effektivt medel i 
förvaltningens arbete 
med främjande faktorer i 
syfte att öka hälsan. 
 

Förvaltningen kan 
snabbt konstatera att 
varje ökning av 
personalförmånernas 
värde påverkar 
förvaltningens budget. 
En osäkerhetsfaktor 
finns i hur stor 
personalförmånen skall 
vara för att öka 
nyttjandegraden. 
Ökat nyttjade ökar 
förmågan att klara sitt 
arbete och påverkar 
arbetsmiljön positivt. 
Hälsotalen ökar och 
individens förmåga till 
ett långt arbetsliv ökar. 
Samtliga alternativ 
påverkar förvaltningens 
ekonomi positivt, dock 
är det oklart på vilka 
faktorer som dessa 
beräkningar skall göras. 
Att genomföra dessa 
investeringar i personal 
som nyttjas av en 
minoritet av de 
anställda, och oftast inte 
av dem som behöver det 
mest behöver utmanas 
av ett resonemang om 
på vilket sätt dessa 
medel får störst effekt 

Förskole-
förvaltningen 
välkomnar ett 
utökat utbud av 
förmåner och 
tjänster som blir 
mer attraktiva ur ett 
individperspektiv. 
Dock förutsätter 
detta att stadens 
förmånsportal kan 
nyttjas. I ett läge då 
det krävs annan 
administration 
kommer dessa 
avgifter (löner mm) 
äta upp den 
investering som 
görs i att erbjuda 
förmånen. 
 

Att investera i 
medarbetarna får alltid en 
positiv effekt – dock menar 
förvaltningen att en 
investering i medarbetarens 
kompetensutveckling 
påverkar arbetsmiljön 
positivt och minskar 
sjuktal i en högre 
utsträckning än föreslagna 
personalförmåner. Att som 
anställd kunna erbjudas ett 
kompetenskonto för eget 
val av allmän utveckling 
eller yrkesutveckling skulle 
innebära en större 
attraktivitet av staden som 
arbetsgivare. 
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konkurrerande 
arbetsgivare har en 
personalförmån som 
motsvarar Göteborgs 
stadsnivå. 

för medarbetare och 
organisation. 
 

14 Grundskole-
förvaltningen 

Grundskole-
förvaltningen 
tillstyrker förslaget 
av en harmonisering 
av det ekonomiska 
värdet. Det nya 
ekonomiska värdet 
bör harmonisera med 
hela stadens 
genomsnittliga behov 
av personalförmåner 
utifrån ett 
medarbetar- och 
jämställdhets-
perspektiv. 

Om det ekonomiska 
värdet är samma för 
samtliga medarbetare i 
staden kan utbudet 
med fördel få variera 
och anpassas utifrån 
specifika behov och 
förutsättningar, 
förutsatt att utbudet 
kan redogöras och att 
det inryms i budget-
utrymmet.  
Förvaltningen anser 
också att personal-
förmåner kring 
resande med 
kollektivtrafik och 
cykelförmåner bör 
vara lika för alla 
medarbetare för att 
gemensamt uppnå 
klimatmålen och ett 
miljöanpassat resande 
i staden.  
 

Konsekvenser av en 
harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde enligt nuvarande 
nivå kan innebära en 
påtaglig risk genom att 
förvaltningar och bolag 
fortsättningsvis hanterar 
vissa av sina personal-
förmåner utanför 
upphandlad förmåns-
portal.  
 

För många förvaltningar 
och vissa bolag som 
inte har fler personal-
förmåner utöver de 
stadengemensamma så 
kommer det innebära 
ökade kostnader, om en 
harmonisering av det 
ekonomiska värdet ska 
införas. 
Om en harmonisering av 
det ekonomiska värdet 
ska genomföras anser 
förvaltningen att det är 
viktigt att redogöra 
vilket utbud av 
personalförmåner som 
aktualiseras för 
respektive förvaltning 
och bolag och att det 
inryms i budget-
utrymmet. Det nya 
ekonomiska värdet bör 
också harmonisera med 
hela stadens genom-
snittliga behov av 
personalförmåner utifrån 
ett medarbetar- och 
jämställdhetsperspektiv.  

Det finns en risk att 
det kan skapa 
administrativa 
merkostnader om 
vissa förvaltningar 
och bolag väljer att 
hantera olika 
personalförmåner 
utanför förmåns-
portalen. Det 
försvårar också 
möjligheten att föra 
en samlad statistik- 
och kostnads-
uppföljning när 
personalförmånerna 
inte samordnas. 
Trots förmåns-
portalens många 
fördelar begränsar 
systemet nyttjandet 
av friskvårds-
bidraget för de 
medarbetare som 
måste lägga ut egna 
pengar för 
friskvårdsaktiviteter 
som inte inryms i 
befintligt utbud. Det 
skapar direkt en 
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 socioekonomisk 
skillnad för dem 
som kan nyttja sitt 
friskvårdbidrag och 
möjligheten till en 
god hälsa. 

15 Idrott- och 
förening 

Idrotts- och 
föreningsnämnden 
bifaller 
förvaltningens 
remissvar och 
översänder det till 
stadslednings-
kontoret som sitt eget 
svar.  
 

Förvaltningen vill 
betona att staden är en 
och samma arbetsgivare 
där utbud och storlek 
vad gäller personal-
förmåner enligt stadens 
riktlinje ska vara lika 
oavsett förvaltning eller 
bolag. Förvaltningen ser 
även positivt på ett 
större utbud av 
stadengemensamma 
personalförmåner i 
förmånsportalen för 
medarbetarna att välja 
bland för samma 
ekonomiska värde. 

Förvaltningen erbjuder 
för närvarande enbart de 
stadengemensamma 
förmånerna motsvarande 
2 100 kronor, därför får 
en harmonisering utifrån 
oförändrat ekonomiskt 
värde ingen påverkan på 
förvaltningen. 

Takten för 
harmonisering behöver 
anpassas till nivån på 
eventuell ökning av det 
ekonomiska värdet för 
personalförmånen då det 
innebär en ökad kostnad 
för förvaltningen. 
Eventuella förändringar 
hanteras lämpligen i 
samband med den årliga 
budgetberedningen. Ju 
större nivåhöjning, desto 
större omprioriteringar 
behövs utifrån befintlig 
ram. Vilket i sin tur kan 
innebära lägre mål-
uppfyllelse i kärn-
verksamheten. 

 

Vidare instämmer 
förvaltningen med 
stadslednings-
kontorets 
bedömning 
avseende om flera 
personalförmåner 
börjar administreras 
utanför förmåns-
portalen eller om 
flera förvaltningar 
och bolag tecknar 
tilläggsavtal för 
olika personal-
förmåner så finns 
det en påtaglig risk 
att samordningen 
och effektiviteten 
minskar. Detta kan i 
sin tur medföra risk 
för ökade kostnader 
för förmånsportalen 
samt ökad tid och 
kostnader för 
administration. 

I programmet för attraktiv 
arbetsgivare beskrivs även 
att sammanhållna och 
ekonomiskt likvärdiga 
personalförmåner i staden 
är ett sätt att attrahera 
medarbetare samt främja 
goda resultat och 
effektivitet i verksamheten. 
Förvaltningen gör samma 
bedömning som 
stadsledningskontoret att 
om inriktningen för 
personalförmåner ska 
revideras så att en 
harmonisering i staden ska 
definieras som att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska vara 
likvärdigt för alla 
medarbetare, så bör den 
reviderade inriktningen 
vara möjlig att genomföra i 
förmånsportalen. 

16 Inköp och 
upphandling 

Inköps- och 
upphandlings-
nämnden tillstyrker 
att  

Förvaltningen är 
positiva till att 
harmonisering av 
personalförmåner 

För förvaltningen 
innebär en 
harmonisering av 
förmånsvärdet på 2100 

Då förvaltningen 
erbjuder förmåns-
beskattade kollektiv-
trafikkort även för de 

Förvaltningen delar 
Stadsledningskontor
ets uppfattning att 
utbudet av 

Nämnden beslutade 2017 
att behålla förmåns-
beskattat kollektiv-
trafikkort samt 
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1. harmonisering 
inom staden ska 
definieras som att 
det ekonomiska 
värdet på 
personalförmåner 
ska vara 
likvärdigt för alla 
medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att 
utbudet av 
personalförmåner 
får variera mellan 
olika 
förvaltningar och 
bolag.  

2. förmånsportalen 
fortsatt ska kunna 
administrera 
förmånerna i 
Göteborgs Stad 

Nämnden föreslår 
vidare konsekvens-
analys utifrån hur 
förändringar, som 
innebär minskad 
möjlighet att 
subventionera till 
exempel kollektiv-
trafikkort, påverkar 
möjlighet till 
kompetens-
försörjning.  

definieras som ett 
likvärdigt ekonomiskt 
värde. Förvaltningen 
tror att det kan innebära 
en större valfrihet för 
förvaltningar och bolag 
och anser att det är 
positivt att kunna 
erbjuda anpassade 
förmåner utifrån 
möjligheten att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 
Inköp och upphandling 
anser att det är viktigt 
att utbudet av 
personalförmåner är 
överensstämmande med 
stadens policies och 
riktlinjer, till exempel 
inom miljö, resor och 
arbetsmiljö/hälsa, så att 
de förmåner som 
erbjuds har potentiella 
positiva sidoeffekter på 
hälsa och/eller 
miljö/klimat.  
Det har i de 
kartläggningar som 
Stadsledningskontoret 
genomfört framkommit 
att det finns ett antal 
gemensamma förmåner 
som de flesta 
förvaltningar och bolag 
erbjuder och som av 

kr en sänkning av 
förmåns-värde för 
förvaltningens 
medarbetare. 
Förvaltningen bedömer 
att subventionerade 
kollektivtrafikkort, som 
är den förmån som 
erbjuds utöver de 
nuvarande staden-
gemensamma 
förmånerna, har positiva 
effekter för 
förvaltningens möjlighet 
hitta rätt arbetskraft i 
regionen samt att 
förvaltningen uppfattas 
som en attraktiv arbets-
givare. Vidare anknyter 
möjligheten att 
subventionera kollektiv-
trafikkort till flera av 
stadens målsättningar 
kring klimatfrågan och 
minskat resande i 
centrala Göteborg. Inköp 
och upphandling 
bedömer att en 
harmonisering som 
innebär att förvaltningen 
inte kan erbjuda 
förmånsbeskattade 
kollektivtrafikkort är 
negativ för 
förvaltningen. 

medarbetare som bor 
utanför GR-
kommunerna så skulle 
en harmonisering enligt 
förslaget + 1000 
respektive + 5000 
kronor innebära en 
genomsnittlig sänkning. 
+12 000 skulle innebära 
ett högre värde än 
förvaltningens 
genomsnittliga värde. 
Ungefärlig kostnads-
ökning för 
förvaltningen skulle 
vara 75 000 per år vid 
närmare 100 % 
nyttjandegrad, 45 000 
vid 60 % nyttjandegrad. 
Detta tror förvaltningen 
skulle leda till att 
förvaltningen behåller 
sin attraktivitet som 
arbetsgivare. 
 
 

personalförmåner 
ska gå att hantera i 
förmånsportalen. 
Om förmåner i 
Göteborgs stad ska 
harmonisera med 
stadens policies och 
riktlinjer såsom 
miljö, arbetsmiljö 
och hälsa och 
resepolicy, så bör 
urvalet av förmåner 
kunna begränsas.  

subventionerad massage. 
Dessa två förmåner 
bedömdes bidra till en 
attraktiv arbetsgivare samt 
bedömdes även ha positiva 
effekter på arbetsmiljö/ 
hälsa och positiva 
resvanor. 
Förvaltningens nyttjande-
grad av kollektivtrafikkort 
är mycket hög. Över 90 % 
av förvaltningens 
medarbetare har någon 
gång under 2020 nyttjat 
förmånen, många har 
årskort men en del väljer 
månadskort. Våren 2020 
avslutades massagen 
utifrån olika skäl relaterat 
till pandemin. 
Om beslutet leder till en 
harmonisering som i 
praktiken innebär en 
sänkning för medarbetare 
på Inköp och upphandling 
kommer det utredas ifall en 
kompensation i form av 
löneökning kan bli aktuell. 
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dessa organisationer 
bedöms som attraktiva. 
Det bör vara inom dessa 
förmåner som 
förvaltningar/bolag kan 
välja vilka de erbjuder 
och subventionerar. 

Förvaltningen ser i 
huvudsak två vägar vid 
detta scenario: 
1. Harmonisering med 

lönekompensation, 
vilket innebär en 
kostnadsökning för 
förvaltningen då 
även sociala avgifter 
tillkommer, till 
skillnad från 
förmåner. 

2. Harmonisering utan 
kompensation, vilket 
sannolikt försämrar 
bilden av 
förvaltningen som 
attraktiv 
arbetsgivare. 

17 Intraservice Med hänvisning till 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande 
tillstyrker 
nämnden för 
Intraservice 
kommunstyrelsens 
förslag om ett ökat 
ekonomiskt värde + 
5 000 kronor, med 
beaktande av de 
överväganden som 
framförs i detta 
tjänsteutlåtande 

Utifrån ett 
jämställdhets-
perspektiv samt 
innehållet i Göteborgs 
Stads policy för 
arbetsmiljö, 
medarbetarskap och 
chefskap så anser 
Intraservice att man 
behöver motverka 
diskriminering vad 
gäller anställnings-
villkor och förmåner i 
staden och att det 
ekonomiska värdet 
därför ska vara 

En begränsning av 
värdet till 2 100 kr 
innebär att medarbetare 
inom Intraservice får 
minskade förmåner 
motsvarande ett värde 
8743 kr per medarbetare 
och år. Förändringen 
bedöms leda till ett 
missnöje bland 
medarbetarna och en 
minskad möjlighet att 
arbeta hälsofrämjande.  
Förändringen kan också 
innebära att det blir 
svårare att konkurrera 

Konsekvenserna vid + 
1000 kr blir i stort 
samma som oförändrat 
ekonomiskt värde då 
höjningen inte ger 
möjlighet att erbjuda 
friskvård på arbetstid 
men dock någon 
hälsofrämjande förmån 
av mindre värde. 
Intraservice ser positivt 
på personalförmåner av 
ett värde på ca 7100 kr 
per medarbetare. 
Kostnaderna för bättre 
personalvillkor kan 

Bedömningen är att 
det inte innebär 
någon större 
administrativ 
belastning att 
hantera de förmåner 
Intraservice idag 
erbjuder som ligger 
utanför 
Förmånsportalen 
(tex friskvård på 
arbetstid). 
Intraservice anser 
dock att det är 
viktigt att det ska 
vara enkelt att 

Det är också en viktig 
signal att vi utjämnar 
förmånerna i staden mellan 
kvinnor och män och 
genom en rimlig 
nivåhöjning för de som inte 
tidigare haft några extra 
förmåner och genom en 
rimlig nivåminskning för 
de förvaltningar och bolag 
som haft högre kostnader 
för förmåner.   
Intraservice ser gärna att 
man utvecklar mer 
stadengemensamma 
förmåner i syfte att 
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likvärdigt för alla 
medarbetare i staden 
oavsett kön eller 
sektor. När det gäller 
utbudet av personal-
förmåner så ser 
Intraservice positivt på 
att det kan finnas olika 
utbud för olika 
sektorer eller yrkes-
grupper under 
förutsättning att värdet 
är lika. Behoven bör 
styra vilka förmåner 
som erbjuds och det 
kan vara rimligt att 
efter omvärldsanalyser 
revidera och ändra 
förmåner över tid. 
 
 

om kompetens inom IT-
branschen, där förmåner 
ofta ges över den nivå 
Intraservice har idag.  
Med de förmåner 
Intraservice erbjuder 
idag kan medarbetarna 
stimuleras till ett mer 
hälsosamt liv och 
sjukskrivningar kan 
förebyggas. 
Medarbetarnas hälsa kan 
komma att påverkas om 
förmåner som friskvård 
på arbetstid tas bort. 
Förvaltningens 
bedömning är att det kan 
leda till en ökad risk för 
sjukskrivningar. 

tjänas in genom att det 
blir lättare att rekrytera 
nya medarbetare, en 
minskad personal-
omsättning samt även 
minskade kostnader för 
sjukfrånvaro om man 
bland förmånerna väljer 
hälsofrämjande 
satsningar. Genom att 
hålla sig på en nivå på + 
5000 kr per medarbetare 
så finns det fortfarande 
en viss möjlighet för 
mer konkurrensutsatta 
förvaltningar och bolag 
att vara attraktiva 
gentemot den privata 
arbetsmarknaden. 
Intraservice bedömning 
är att en nivåhöjning på 
12 000 kr per 
medarbetare och år är 
inte möjlig att 
genomföra utifrån att det 
skulle bli allt för stora 
kostnader, framförallt 
för de förvaltningar som 
har många medarbetare.  

kunna nyttja sina 
förmåner för 
stadens medarbetare 
och det är därför 
viktigt att alla 
förmåner läggs in i 
portalen och att man 
kan nå dessa 
digitalt. 
Förvaltningen anser 
dock att det kan 
vara rimligt att olika 
sektorer får lov att 
ha olika förmåner, 
men till samma 
förmånsvärde. 
Förvaltningen 
instämmer med 
stadslednings-
kontoret i att det är 
angeläget att så 
många som möjligt 
av stadens förmåner 
kan hanteras i den 
gemensamt 
upphandlade, 
digitala förmåns-
portalen. 
 

stimulera till exempel ökad 
fysisk aktivitet och 
kollektivtrafikåkande. Det 
skulle också vara positivt 
att ge möjlighet till att 
använda fler av stadens 
verksamheter såsom till 
exempel stadens muséer 
och stadsteatern. 
En höjd nivå av det 
ekonomiska värdet på 
förmånerna skulle innebära 
att man utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv 
kan utjämna de skillnader 
som finns mellan de å ena 
sidan kvinnodominerade 
sektorerna och de mer 
mansdominerade 
sektorerna som till 
exempel de tekniska 
förvaltningarna och vissa 
av bolagen. Det skulle 
innebära ett steg närmare 
att uppfylla stadens policy 
för arbetsmiljö, 
medarbetarskap och 
chefskap samt Programmet 
för attraktiv arbetsgivare.  

18 Konsument- 
och medborgar-
service 

Konsument- och 
medborgarservice 
ställer sig positiva till 
att det ekonomiska 
värdet av personal-
förmåner är 

Förvaltningen ställer 
sig positiv till att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner är 
likvärdigt, men ser 
både för- och 

En harmonisering utifrån 
ett värde på 2 100 kronor 
innebär ingen större 
skillnad avseende 
kostnader för 
personalförmåner. 

Förvaltningens 
bedömning är att en 
höjning av det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner med 
1 000 kronor inte har 

Om det är möjligt 
att hantera ett 
varierat utbud av 
förmåner i förmåns-
portalen bör 
konsekvenserna 

Personalförmåner är en av 
flera faktorer som bidrar 
till arbetsgivares 
attraktivitet. Överlag har 
förvaltningen idag inte 
några svårigheter att 
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likvärdigt. 
Förvaltningen ser 
både för- och 
nackdelar med ett 
varierat utbud. 
Förvaltningen är 
särskilt tveksam till 
att variera utbudet 
om värdet på 
förmåner förblir 
oförändrat. En 
höjning av värdet 
med 1 000 kronor 
skulle kunna ge 
större förutsättningar 
för ett varierat utbud 
och att anpassa 
personalförmånerna 
utifrån lokala behov.  
 

nackdelar med ett 
varierat utbud.  
Det är angeläget med 
en tydlighet kring vad 
som är en förmån och 
vad som är en 
arbetsmiljöinsats så att 
stadens inriktning för 
personalförmåner inte 
hindrar arbetsmiljö-
insatser. 
En av staden 
framtagen bruttolista 
på möjliga förmåner 
skulle underlätta. 
Förvaltningen vill i 
sammanhanget betona 
vikten av att utbudet 
av personalförmåner i 
sådan lista går i linje 
med intentionerna i 
befintliga för staden 
styrande dokument 
och riktlinjer.  

Förvaltningen bedömer 
inte att medarbetarna 
kommer att uppfatta ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde som en 
försämring. 
Om det ekonomiska 
värdet på personal-
förmånerna förblir 
oförändrat ser 
förvaltningen små 
möjligheter till ett 
varierat utbud inom 
staden. 
Mot bakgrund av detta 
ser förvaltningen 
fördelar med att utbudet 
av personalförmåner vid 
ett oförändrat 
ekonomiskt värde inte 
varierar inom staden 
utan är detsamma.  
 
 

någon påverkan på 
möjligheten att behålla 
och rekrytera personal 
men skulle uppfattas 
som positivt av 
medarbetarna. En 
höjning med 5 000 
kronor respektive 
12 000 kronor skulle 
kunna ha en påverkan på 
möjligheten att behålla 
och rekrytera personal 
men denna påverkan är 
svår att bedöma.  
En höjning av det 
ekonomiska värdet med 
5 000 kronor eller 
12 000 kronor bedöms 
få betydande påverkan 
på förvaltningens 
budget. Om förmåns-
värdet höjs utan 
kompensation i budget, 
skulle det kunna påverka 
verksamhetsuppdraget 
och även försvåra 
nödvändiga 
prioriteringar inom 
lönebildningsarbetet. Ett 
höjt ekonomiskt värde 
ger förvaltningen ökad 
möjlighet att anpassa 
personalförmånerna 
utifrån lokala behov 
samt utifrån det som gör 

gällande den 
administrativa 
hanteringen bli små. 
Det är viktigt att 
ställa eventuellt 
ökade kostnader för 
förmånsportalen 
mot värdet av ett 
varierat utbud.  

 

rekrytera och behålla 
personal. Bedömningen är 
att aspekter så som en god 
arbetsmiljö, intressanta 
arbetsuppgifter och 
konkurrenskraftiga löner är 
mer betydelsefulla än 
personalförmåner när det 
gäller förvaltningens 
attraktivitet som 
arbetsgivare.  
Staden behöver fortsätta att 
synliggöra det totala 
arbetsgivarerbjudandet och 
samtliga förmåner. Det är 
även viktigt att staden 
kontinuerligt omvärlds-
bevakar förmånsvärdet hos 
liknande och 
konkurrerande arbets-
givare.  
Särskilt yttrande från S, V 
och FI. 
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att den uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. 
Ett höjt värde kan även 
innebära möjligheter att 
erbjuda förmåner som 
nyttjas av ett större antal 
av förvaltningens 
medarbetare vilket på 
sikt kan ha positiva 
effekter för hälsa och 
upplevelsen av att 
förvaltningen är en 
attraktiv arbetsgivare.  

19 Kretslopp och 
vatten 

Kretslopp och 
vattennämnden 
godkänner 
förvaltningens 
förslag till yttrande 
och översänder det 
som svar till 
kommunstyrelsen. 

 

En harmonisering av 
förmåner ekonomiskt 
sett skulle samman-
taget få en negativ 
effekt där 
förvaltningen skulle 
behöva prioritera 
kraftigt i utbudet, 
vilket högst sannolikt 
kommer påverka hur 
medarbetare uppfattar 
oss som arbetsgivare 
såväl som möjligheter 
att attrahera, rekrytera 
och behålla 
medarbetare. 
Förvaltningen har i 
kartläggning redovisat 
värdet av förmåner 
utöver de staden-
gemensamma till 
stadsledningskontoret 

Eventuell avveckling 
och/eller harmonisering 
av förmåner kommer 
innebära något minskade 
personalkostnader för 
VA- och Avfalls-
kollektivet. Dock är den 
samlade personal-
kostnaden något mindre 
än en fjärdedel av 
förvaltningens totala 
budget och förmåner en 
mycket liten del. 
Det som dock är 
svårbedömt är vilken 
konsekvens och effekt 
harmoniseringen får på 
sikt för att attrahera, 
rekrytera och behålla 
nyckelkompetens inom 
bland annat samhälls-
kritiska tjänster. 

 Bedömt lär inte 
heller en 
harmonisering leda 
till någon större 
effektivisering av 
administrationen då 
förvaltningen har 
relativt liten 
overhead-kostnad 
sett till budget-
omslutning för 
kollektivet.  
 

Sammanfattningsvis står 
friskvård på betald 
arbetstid för en stor andel 
av det ekonomiska värdet 
(37%) samt att en 
betydande andel (426) av 
de anställda nyttjar 
förmånen. Tillsammans 
med Rikskortet (22%) står 
det för mer än hälften av 
det ekonomiska värdet på 
14 835 kronor. 
Förvaltningen ser det som 
positivt att staden tydliggör 
vad som gäller för 
personalförmåner avseende 
koppling till andra styrande 
dokument såväl som att få 
en hållbar stad. Vid ett 
”nytt normalläge” i 
samband med covid-19 ser 
vi dessutom att 
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och är den förvaltning 
i Göteborg stad som 
har högst sammanlagt 
ekonomiskt värde i 
redovisningen om 
14 835 kronor. 

De flesta av 
förvaltningens yrkes-
grupper har i dag en 
konkurrensutsatt privat 
marknad där vissa 
förmåner är mer regel än 
undantag. 
Det bör i sammanhanget 
också tydliggöras att 
förmånen Rikskortet 
medger att medarbetare 
på sin rast kan äta lunch 
i närheten av ett 
pågående byggprojekt, 
snarare än att åka 
tillbaka till 
huvudkontoret för lunch. 
Detta kan antas spara 
inte bara tid utan också 
resor och i viss mån 
miljön. 

medarbetare ska kunna 
nyttja fler av sina förmåner 
nära sitt hem eller digitalt. 
Ett alternativ skulle 
exempelvis kunna vara att 
generellt bredda utbudet av 
netto- och bruttolöne-
avdrag via en förmåns-
portal för alla medarbetare. 
 

20 Kultur-
förvaltningen 

Kulturnämnden 
tillstyrker förslaget 
om en harmonisering 
av värdet på 
förmåner för 
medarbetare i 
Göteborgs Stad med 
de förtydliganden 
som redovisas i 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 
Kulturnämnden 
översänder 
förvaltningens 

Förvaltningen ställer 
sig positiv till att 
harmonisera det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner, men 
utifrån de stora 
skillnader som 
kartläggningen visar 
bedöms en sådan 
harmonisering som 
orealistisk att uppnå på 
kort sikt. En 
harmonisering bör ske 
successivt och med 

En harmonisering till 
dagens värde men 
möjlighet till olika 
utbud i olika 
förvaltningar och bolag 
bedöms inte få några 
ekonomiska 
konsekvenser för 
förvaltningen vid en 
nyttjandegrad på max 60 
procent. Kostnaden om 
alla medarbetare skulle 
ta ut hela förmånen är 
drygt 1 miljon kronor, 

En harmonisering till 
högre nivå skulle få 
ekonomiska 
konsekvenser för 
kulturnämnden. 

Sammantaget 
upplever 
förvaltningen en 
viss, men inte 
påtaglig, minskning 
av administrationen. 
Alltför stora 
variationer i utbud 
mellan olika 
förvaltningar kan, 
enligt ärendet, leda 
till att tilläggsavtal 
måste tecknas av 
förvaltningarna. En 

Det bör även finnas kvar 
ett utrymme för enskilda 
förvaltningar eller bolag att 
erbjuda förmåner utöver de 
gemensamma med tanke 
på att konkurrens-
situationen om arbetskraft 
ser olika ut. 
Här finns en motsättning 
mellan rättvisa inom staden 
och arbetsgivarens behov 
av utrymme att genom 
förmåner locka till sig eller 
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tjänsteutlåtande, 
inklusive beskrivning 
av konsekvenser vid 
olika beloppsnivåer, 
som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

 

hänsyn tagen till 
vilken typ av förmån 
det handlar om. 
Åtskillnad bör göras 
mellan förmåner som 
gynnar stadens vision 
Hållbar stad - öppen 
för världen och sådana 
som strider mot 
visionen, klimat-
strategi, miljöpolicy 
och reseriktlinjer. 
Förmåner som rabatt 
på drivmedel och 
subventionerad 
bilparkering bör 
avvecklas i en 
snabbare takt medan 
förmåner som 
underlättar för 
medarbetare att lämna 
blod, motionera, och 
resa kollektivt istället 
för att köra bil bör få 
vara kvar. 
Förvaltningen ser 
hellre att det sker en 
gradvis anpassning 
genom att övriga 
förvaltningar ökar 
värdet för förmåner av 
den typen.  

vilket inte ryms inom 
den budget som varit 
möjlig att avsätta.  
 

förutsättning för att 
uppnå de 
besparingar som 
bedömdes i 
förarbetet till 
upphandlingen av 
förmånsportal var 
att utbudet av 
förmåner skulle 
vara lika. Stora 
avvikelser skulle 
kunna leda till att 
stadens kostnad för 
förmånsportalen 
ökar, vilket i så fall 
även kan öka 
kulturförvaltningens 
kostnad. 
 
 

behålla personal i nyckel-
funktioner och bristyrken. 
 

21 Lokal-
förvaltningen 

Lokalnämnden 
översänder 
lokalförvaltningens 

Lokalförvaltningen 
anser att det skall 
finnas en strävan att 

Harmonisering utifrån 
ett oförändrat 
ekonomiskt värde enligt 

Utifrån beräkningarna + 
1000 skulle värdet 
sänkas för lokal-

I dagsläget blir det 
ingen högre 
administration av 
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tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen 
som sitt eget 
yttrande. 
 

det ekonomiska värdet 
ska vara lika för alla 
medarbetare inom 
Göteborgs Stad utifrån 
ett jämställdhets-
perspektiv. 
Förvaltningen anser att 
utbudet kan variera 
mellan de olika 
förvaltningarna och 
bolagen, då olika 
behov finns ute i 
verksamheterna. 

nuvarande nivå (2 100 
kronor), skulle innebära 
en försämring för 
medarbetare inom 
lokalförvaltningen.  
 

förvaltningen 
(försämras), + 5000 
oförändrat, + 12 000 
medföra en ökad 
kostnad. Ökade 
kostnader skulle 
innebära att något annat 
tas bort från 
verksamheten, såsom 
kompetensutvecklingsin
satser eller liknande. 

personalförmåner 
utöver avtal för 
lokalförvaltningen. 
 

22 Miljö-
förvaltningen 

Miljö- och 
klimatnämnden 
skickar över 
miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande över 
remissen om 
förmåner för 
medarbetare i 
Göteborgs Stad till 
kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningen anser att 
det är en god tanke att 
personalförmånerna 
harmoniseras och att 
förmånernas 
ekonomiska värde ska 
vara likvärdigt för alla 
medarbetare i stadens 
förvaltningar och 
bolag. Förvaltningen 
anser vidare att det är 
särskilt viktigt att det 
inte föreligger någon 
skillnad mellan 
mansdominerade och 
kvinnodominerade 
arbetsplatser. 
Förvaltningen har inga 
synpunkter på om 
utbudet av personal-
förmåner varierar 
mellan olika 

Eftersom förvaltningen 
idag bara har de staden-
gemensamma personal-
förmånerna, som 
värderas till 2 100 
kronor per medarbetare 
och år, ser förvaltningen 
inga direkta 
konsekvenser av en 
harmonisering som 
innebär ett oförändrat 
värde. 
Motsvarande skulle ett 
oförändrat värde 
innebära att de 
potentiella positiva 
hälsoeffekterna som 
utökade personal-
förmåner skulle kunna 
innebära uteblir. 
 

Den direkta 
konsekvensen av en 
höjning av det 
ekonomiska värdet 
skulle bli ökade 
kostnader för 
förvaltningen på mellan 
200 000 och 2 000 000 
kronor per år, beroende 
på vilken nivåhöjning 
som väljs.  
En annan tänkbar, mer 
långsiktig, konsekvens 
skulle kunna vara 
friskare medarbetare, 
som i sin tur skulle 
kunna medföra lägre 
sjukfrånvaro och 
därmed lägre kostnader, 
om personalförmånernas 
ekonomiska värde höjs. 
 

Så länge ett varierat 
utbud av personal-
förmåner kan 
hanteras inom 
förmånsportalen, ser 
förvaltningen ingen 
direkt utökad 
administration. Om 
förmånerna däremot 
ska hanteras på 
olika sätt i olika 
system, eller om 
flera förvaltningar 
och bolag tecknar 
tilläggsavtal för 
olika 
personalförmåner, 
bedömer 
förvaltningen att 
administrationen, 
och därmed 

Vid en harmonisering som 
innebär ett höjt värde på 
personalförmånen, anser 
förvaltningen att 
personalförmånen bör ha 
ett fokus på 
subventionering av 
medarbetarens kostnader 
för resor med kollektiv-
trafik.  
Likaså anser förvaltningen 
att en höjning av 
cykelförmånen är att 
föredra, vilket kan antas 
medföra att fler 
medarbetare cyklar mer, 
såväl i tjänsten som till och 
från arbetet. 
Motsvarande skulle andra 
hälsobefrämjande förmåner 
vara att föredra. 
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förvaltningar och 
bolag, så länge 
variationen inte 
försvårar eller fördyrar 
hanteringen av 
förmånerna i en 
gemensam förmåns-
portal, eller liknande. 

  kostnaderna, 
kommer att öka. 
 

23 Park och natur Park- och natur-
nämnden tillstyrker 
yttrande över 
remissen gällande 
förmåner i Göteborgs 
Stad och översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande till 
stadslednings-
kontoret 

Park- och natur-
förvaltningen ser 
positivt till en 
harmonisering av 
värdet av personal-
förmånerna inom 
Göteborgs Stad. 
Utifrån innehållet i 
Göteborgs Stads 
policy för arbetsmiljö, 
medarbetarskap och 
chefskap så anser 
Park- och natur-
förvaltningen att man 
behöver motverka 
diskriminering vad 
gäller anställnings-
villkor och förmåner i 
staden och därför att 
det ekonomiska värdet 
ska vara likvärdigt och 
jämlikt för alla 
medarbetare i staden 
oavsett kön eller 
sektor.  
När det gäller 
framtagande av utbud 

Att vara kvar på 
nuvarande nivå 2100 kr 
per medarbetare och år, 
skulle få konsekvenser 
som skulle kunna leda 
till att det blir svårare att 
rekrytera rätt teknisk 
kompetens i en 
konkurrens gentemot 
den privata sidan.  
 

Att göra en mindre 
nivåhöjning på 1000 kr 
per medarbetare och år, 
skulle få konsekvenser 
som skulle kunna leda 
till att det blir svårare att 
rekrytera rätt teknisk 
kompetens i en 
konkurrens gentemot 
den privata sidan.  
En högre nivåhöjning på 
12 000 kr per 
medarbetare och år är 
inte möjlig att genom-
föra utifrån att det skulle 
bli allt för stora 
kostnader för Park- och 
naturförvaltningen.   
Park- och natur-
förvaltningen ser 
positivt på en ökning av 
personalförmånerna med 
ca 5000 kr per 
medarbetare och år med 
en beräkning på en ökad 
kostnad av 1 290 000 kr 
för Park- och natur-

Kostnaden för 
förmånsportalen för 
park- och natur-
förvaltningen 
kommer att öka om 
förvaltningen väljer 
att ha andra 
förmåner än 
standardutbudet, 
men bedöms vara 
rimlig. 
Park- och 
naturförvaltningen 
anser att det är 
viktigt att det ska 
vara enkelt att 
kunna nyttja sina 
förmåner för 
medarbetare och 
chefer och det 
därför är viktigt att 
alla förmåner läggs 
in i portalen och att 
man kan nå dessa 
digitalt. 
Förvaltningen anser 
även att det är 

Park- och natur-
förvaltningen ser gärna att 
man utvecklar fler staden 
gemensamma förmåner i 
syfte att stimulera till ökad 
fysisk aktivitet, 
kollektivtrafikåkande, men 
också att man kan använda 
fler av stadens 
verksamheter förutom 
subventionerat Lisebergs-
kort, t ex subvention på 
stadsteatern och stadens 
muséer skulle kunna läggas 
in i utbudet.  
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av personalförmåner 
så ser Park- och 
naturförvaltningen 
positivt på att det kan 
finnas olika utbud 
under förutsättning att 
värdet är lika. 

förvaltningen, som 
bedöms kunna hanteras. 
Genom att hålla sig på 
en nivå på 5000 kr per 
medarbetare så finns det 
möjlighet att uppfattas 
vara attraktiva gentemot 
den privata arbets-
marknaden.    
Kostnaderna för bättre 
personalvillkor kan 
tjänas in genom att det 
blir lättare att rekrytera 
medarbetare, en 
minskad personal-
omsättning samt även 
minskade kostnader för 
sjukskrivning om man 
bland förmånerna väljer 
ökade satsningar på 
friskvård. Om satsningar 
görs på att stärka 
förmåner kopplat till att 
cykla eller åka kollektiv-
trafik kan även klimat-
mässiga vinster räknas 
in. 

viktigt att man kan 
variera förmånerna 
över tid och anpassa 
dessa till behov i 
förvaltningen t e x 
utifrån ett arbets-
miljöperspektiv. 

24 Regionarkivet Arkivnämnden 
tillstyrker att 
harmonisering inom 
staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet 
på personalförmåner 
ska vara likvärdigt 

Förvaltningen är 
positiv till att 
harmonisering av 
personalförmåner 
definieras som ett 
likvärdigt ekonomiskt 
värde. Förvaltningen 
tror att det kan 

Förslaget innebär inga 
konsekvenser då 
förvaltningen ligger på 
nuvarande nivå. 

Alternativet att utöka de 
stadengemensamma 
förmånerna med ett 
ekonomiskt värde om 
+1 000 kronor skulle 
sannolikt påverka 
förvaltningens förmåga 
att ytterligare attrahera 

Förvaltningen delar 
Stadslednings-
kontorets 
uppfattning att 
utbudet av 
personalförmåner 
ska gå att hantera i 
förmånsportalen. 
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för alla medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att 
utbudet av personal-
förmåner får variera 
mellan olika 
förvaltningar och 
bolag. 
Arkivnämnden 
tillstyrker att 
förmånsportalen 
fortsatt ska kunna 
administrera 
förmånerna i 
Göteborgs stad. 
Arkivnämnden 
tillstyrker ett ökat 
värde för förmåner 
om + I 000 och 
avstyrker 
alternativen om + 
5000 och + 12 000 
kronor 

innebära en större 
valfrihet för 
förvaltningar och 
bolag och anser att det 
är positivt att kunna 
erbjuda anpassade 
förmåner utifrån 
möjligheten att vara en 
attraktiv arbetsgivare.   
Arkivnämnden anser 
att det är viktigt att 
utbudet av personal-
förmåner överens-
stämmande med 
stadens riktlinjer, till 
exempel inom miljö, 
resor och arbetsmiljö/-
hälsa, så att de 
förmåner som erbjuds 
har potentiella positiva 
sidoeffekter på hälsa 
och/eller miljö/klimat. 

framtida sökanden till 
förvaltningen. Att kunna 
nyttja fler personal-
förmåner än de som 
erbjuds idag skulle vara 
positivt för 
förvaltningens 
medarbetare och för 
framtida medarbetare. 
Alternativet att utöka de 
stadengemensamma 
förmånerna med ett 
ekonomiskt värde om + 
5 000 kronor skulle 
påverka förvaltningens 
möjlighet tex. 
genomdriva kompetens-
utvecklande personal-
insatser. Den beräknade 
kostnadsökningen om 
upp mot 150 000 kronor 
innebär därmed att 
förvaltningen avstyrker 
alternativet. 
Alternativet att utöka de 
stadengemensamma 
förmånerna med ett 
ekonomiskt värde om + 
12 000 kronor skulle få 
effekter på nämndens 
verksamhetsuppdrag och 
på förvaltningens 
möjlighet att driva 
kompetensutvecklande 
personalinsatser. 

Om förmåner i 
Göteborgs stad ska 
harmonisera med 
stadens riktlinjer 
såsom miljö, 
arbetsmiljö och 
hälsa och rese-
policy, så bör 
urvalet av förmåner 
kunna begränsas.  
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Kostnadsmässigt 
innebär alternativet 
ökade personalkostnader 
om upp mot 360 000 
kronor, vilket innebär att 
förvaltningen avstyrker 
alternativ. 

25 Social resurs  Social resursnämnd 
tillstyrker förslaget 
under förutsättning 
att synpunkter och 
förslag som 
redovisas i yttrandet 
beaktas. 
 

Förvaltningen 
bedömer att 
inriktningen för 
personalförmåner ska 
revideras så att en 
harmonisering i staden 
ska definieras som att 
det ekonomiska värdet 
på personalförmåner 
ska vara likvärdigt för 
alla medarbetare och 
att den reviderade 
inriktningen bör vara 
möjlig att genomföra i 
förmånsportalen.  
Om flera förvaltningar 
och bolag väljer att 
hantera många olika 
personalförmåner 
utanför förmåns-
portalen finns det en 
påtaglig risk att de 
positiva effekterna av 
samordning och 
effektivitet uteblir. 
Detta kommer inte 
heller att gynna 
Göteborgs stad som 

Social resursförvaltning 
bedömer att det bör ske 
en harmonisering utifrån 
oförändrat ekonomiskt 
värde enligt nuvarande 
Stadensgemensam nivå 
(2100 kr medarbetare 
och år). 
 

En harmonisering som 
innebär att staden skulle 
höja det genomsnittliga 
ekonomiska värdet av 
personalförmånerna, 
skulle innebära ökade 
kostnader för Social 
resursförvaltning. 

Social resurs-
förvaltning bedömer 
att om denna 
inriktning ska göras 
bör den reviderade 
inriktningen vara 
möjlig att 
genomföra i 
förmånsportalen. 
Om flera personal-
förmåner 
administreras 
utanför förmåns-
portalen eller om 
flera förvaltningar 
och bolag tecknar 
tilläggsavtal för 
olika personal-
förmåner så finns 
det risk att 
samordningen och 
effektiviteten 
minskar. Detta kan i 
sin tur även 
medföra risk för 
ökade kostnader för 
administration. 
Om vi får ett mer 

Särskilt yttrande M och L.  
 



Bilaga 4      Sida 28 av 51 

 Remissinstans 
 

Beslut/bedömning Efterfrågad bedömning av konsekvenser1 Övriga kommentarer 
Justerad inriktning Oförändrat 

ekonomiskt värde 
Ökat ekonomiskt 
värde 

Administration 

attraktiv arbetsgivare 
då det kan ses som 
obegripligt att samma 
arbetsgivare har olika 
personalförmåner 
beroende på i vilken 
förvaltning eller bolag 
anställningen finns.  
 

harmoniserat utbud 
via förmånsportalen 
skulle det på sikt ge 
minskade kostnader 
förutsatt att 
arbetsgivaren 
marknadsför och 
informerar om 
förmånerna. Det blir 
också lättare för 
medarbetare att 
utnyttja förmånerna 
genom förmåns-
portalen. 

26 Stadsbyggnads-
kontoret 

Tjänsteutlåtandet 
godkänns. 

Stadsbyggnads-
kontoret bedömer 
konsekvenserna med 
ökade kostnader för 
förvaltningsspecifika 
avtal i förmånsportalen 
som onödiga då 
förmånsportalen ännu 
är förhållandevis ny 
för anställda på 
förvaltningen då den 
infördes under 2020. 
Vidare bedömer 
stadsbyggnadskontoret 
att det i sak är viktigt 
att det ekonomiska 
värdet är lika men att 
utbudet kan få variera. 
Hur detta ska regleras 
och på vilket sätt 
utbudet av förmåner 

En harmonisering utifrån 
oförändrat ekonomiskt 
värde enligt nuvarande 
nivå bedöms inte ge 
några särskilda 
konsekvenser för 
stadsbyggnadskontoret 
och dess medarbetare. 

Ett ökat ekonomiskt 
värde av personal-
förmåner hade varit 
positivt för anställda på 
stadsbyggnadskontoret. 
En ökning med + 1000 
kr står i proportion till 
vad som är rimligt 
utifrån de ekonomiska 
konsekvenserna och i 
förhållande till andra 
arbetsgivares 
ekonomiska värde av 
personalförmåner. Vid 
en större ökning så som 
förslaget om + 5000 kr 
eller + 12 000 kr 
bedömer stadsbyggnads-
kontoret summan i 
överkant då höjningen 
skulle få en stor 

Stadsbyggnads-
kontoret bedömer 
att en efterlevnad av 
beslutet att 
harmonisera 
personalförmånerna 
är beroende av att 
det finns systemstöd 
för enkel hand-
läggning av 
personalförmåner 
och att detta 
samordnas via 
förmånsportalen. I 
det fall att förmåner 
administreras 
utanför förmåns-
portalen innebär det 
en ökad 
administration med 
manuell uppräkning 
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kan och bör variera är i 
behov av att utredas 
ytterligare.   

ekonomiska påverkan 
och bli svår att berättiga 
då harmoniseringen 
troligtvis kommer 
finansieras av kommun-
bidraget vilket gör att 
annan verksamhet i så 
fall får stå tillbaka. En 
mindre ökning går 
däremot att motivera i 
och med positiva 
konsekvenser, både vad 
gäller hälsa och 
utjämning, som gagnar 
såväl den enskilda 
medarbetare som staden 
i helhet.   

vilket motsätter 
förmånsportalens 
syfte. 

27 Stadsrevisionen Revisorskollegiet 
beslutar, att med 
beaktande av 
revisorernas 
oberoende och 
opartiska ställning 
avstå från att yttra 
sig över remiss; 
Förmåner för 
medarbetare i 
Göteborgs Stad. 

     

28 Trafik-
förvaltningen 

Trafiknämnden 
tillstyrker förslaget 
utifrån 
trafikkontorets 
yttrande.    
Trafiknämnden 
översänder 

 Möjlighet att välja andra 
förmåner inom det totala 
värdet av 2 100 kronor 
per medarbetare är 
begränsade. De förmåner 
som Staden erbjuder i 
form av friskvårds-

Den stora majoriteten av 
Stadens verksamheter 
har tillgång till de 
gemensamma 
förmånerna och i princip 
inget därutöver. I 
personaltäta 

Trafikkontoret 
instämmer med 
stadsledningskontor
ets bedömning att 
det är angeläget att 
 så mycket som 
möjligt av personal-

Trafikkontoret lyfter in 
synpunkten att en 
subventionerad kollektiv-
trafikförmån tydligt gynnar 
Stadens arbete med 
miljöanpassat resande, är 
bra ur ett hållbarhets-



Bilaga 4      Sida 30 av 51 

 Remissinstans 
 

Beslut/bedömning Efterfrågad bedömning av konsekvenser1 Övriga kommentarer 
Justerad inriktning Oförändrat 

ekonomiskt värde 
Ökat ekonomiskt 
värde 

Administration 

trafikkontorets 
tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen 
som trafiknämndens 
eget yttrande.   
 

bidrag, cykelförmån och 
personalvårdsavtal 
bedömer trafikkontoret 
inte som aktuellt att byta 
mot några andra 
förmåner till samma 
värde. 
Med nuvarande 
stadennivå på personal-
förmåner kan 
förvaltningens totala 
kostnader komma att bli 
lägre jämfört med 
dagens. Frågor om 
anställningsvillkor, 
förmåner är exempel på 
faktorer som gör oss 
attraktiva som 
arbetsgivare och kan 
även fortsättningsvis 
utmana oss när vi 
konkurrerar om viss 
kompetens inom 
samhällsbyggnad med 
andra organisationer och 
företag i branschen. 

verksamheter innebär 
höjda nivåer på 
förmåner kraftiga 
kostnadsökningar. 
Med Stadens 
ekonomiska utmaningar 
med stora resursbehov, 
demografisk utveckling, 
stigande arbetslöshet 
liksom minskade 
skatteintäkter torde det 
vara svårt för Staden att 
generellt höja de 
ekonomiska värdena av 
personalförmåner över 
dagens beslutade nivå.  
Därför avstår trafik-
kontoret att lämna 
synpunkter och redovisa 
konsekvenser av 
harmonisering utifrån 
högre ekonomiskt värde. 

förmåner kan 
hanteras i förmåns-
portalen. Syftet med 
en upphandlad 
portal till förmånligt 
pris kan gå förlorad 
om vi inte har 
gemensamma 
förmåner. Det blir 
kostsamt och 
administrativt tungt 
om enskilda bolag 
och förvaltningar 
gör egna tilläggs-
avtal med 
leverantören, och 
svårt att hålla ihop 
tjänsten centralt.  
 

perspektiv och bra för 
medarbetarna. Skulle en 
höjning av det ekonomiska 
värdet vara möjlig med 
1000 kronor skulle 
subventionerat årskort vara 
en mycket positiv åtgärd 
utifrån den ekologiska 
dimensionen.  
 

29 Utbildnings-
förvaltningen 

Med utgångspunkt 
från att Göteborgs 
stad är en arbets-
givare föreslår 
utbildningsnämnden 
att kommunstyrelsen 
beslutar att utbudet 
av personalförmåner 
ska vara detsamma 

Förvaltningen har 
uppfattat att förmåns-
portalen har syftat till 
att utbudet av 
förmåner skulle vara 
lika mellan 
förvaltningar och 
bolag. Förmånerna 
skulle därmed 

Förvaltningen 
rekommenderar en 
harmonisering utifrån 
nuvarande nivå, 2100 
kronor. Därmed uppstår 
ingen ökad kostnad för 
förvaltningen.   

 

De ekonomiska 
konsekvenserna av ett 
ökat ekonomiskt värde 
beror på vilka förmåner 
som skulle omfattas av 
det ökade ekonomiska 
värdet. Ett ökat 
friskvårdsbidrag skulle 
sannolikt vara den 

Om personal-
förmånerna kommer 
att variera mellan 
förvaltningar och 
bolag kommer 
målsättningen med 
minskad 
administration inte 
att kunna uppnås. 

Särskild protokolls-
anteckning från MP, V och 
Fi. 
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mellan förvaltningar 
och bolag.  
Utbildningsnämnden 
föreslår att kommun-
styrelsen beslutar om 
en harmonisering 
utifrån nuvarande 
nivå, 2100 kronor 
per år och 
medarbetare.  

 

presenteras som ett 
gemensamt utbud för 
samtliga medarbetare 
inom Göteborgs stad. 
En inriktning som 
innebär att det är det 
ekonomiska värdet 
som ska vara 
likvärdigt, men att 
utbudet av förmåner 
varierar mellan 
förvaltningar och 
bolag, ändrar till viss 
del den ursprungliga 
idén med förmåns-
portalen.  
Med utgångspunkt 
från att Göteborgs stad 
är en arbetsgivare 
förordar förvaltningen 
att utbudet av 
personalförmåner är 
detsamma mellan 
förvaltningar och 
bolag.  

förmånen som skulle 
vara mest efterfrågad. 
En ökning av det 
ekonomiska värdet, 
oavsett nivå, skulle 
innebära en ökad 
kostnad för 
förvaltningen. Därför 
anser förvaltningen att 
det ekonomiska värdet 
inte bör öka. 

 

Det är rimligt att 
förmåner som finns 
inom förvaltningar 
och bolag i 
huvudsak ska 
hanteras inom 
förmånsportalen. 
Förvaltningen har 
inte tillräckligt 
mycket underlag för 
att kunna bedöma i 
vilken omfattning 
som 
administrationen 
kommer att 
påverkas av att 
förvaltningar och 
bolag har olika 
utbud av förmåner. 
En avgörande faktor 
är i vilken 
omfattning som 
personalförmånerna 
varierar.  

 Kommunala 
bolag 

      

30 Göteborgs 
Stadshus AB 

Göteborgs Stadshus 
AB tillstyrker 
remissen såtillvida 
att stadslednings-
kontorets ärende kan 
anses vara ett 
genomarbetat 
underlag som, jämte 

Stadshus ser positivt 
på att utbudet av 
personalförmåner 
tillåts variera mellan 
olika förvaltningar och 
bolag. Det är sannolikt 
mer träffsäkert 
avseende att fånga 

Stadshus erbjuder enbart 
de stadengemensamma 
personalförmånerna till 
bolagets anställda. En 
harmonisering med ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde skulle således inte 

Konsekvenser av 
personalförmåner med 
ett ökat ekonomiskt 
värde per medarbetare 
och år om +1000 kr, 
+5000 kr respektive +12 
000 kr skulle till att 
börja med ge 

Stadshus som 
enskilt bolag har 
nyligen infört 
stadens Förmåns-
portal och det är 
ännu svårt att 
uppskatta vilka 
effekter den har haft 

Stadshus yttrande har 
formulerats med utgångs-
punkt i det enskilda bolaget 
Göteborgs Stadshus AB 
och dess verksamhet, det 
vill säga inte från ett 
koncern-perspektiv. 
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remissvar, kan utgöra 
en god grund för 
kommande förslag 
och beslut samt 
översänder 
föreliggande 
beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen 
som bolagets 
yttrande över 
remissen. 
 

medarbetarnas behov 
och efterfrågan, att 
arbeta fram ett utbud 
av personalförmåner 
anpassat till respektive 
organisation, i nära 
dialog med 
verksamheten, 
personal och lokala 
fackliga parter. En 
nackdel skulle 
möjligen kunna vara 
att eventuella 
stordriftsfördelar går 
förlorade vid olika 
utbud av förmåner i 
olika organisationer 
inom staden. Tänkbara 
negativa konsekvenser 
med olika utbud kan 
eventuellt också finnas 
kopplat till vissa 
förutsättningar 
gällande stadens 
Förmånsportal. Då det 
är en upphandlad tjänst 
får det dock antas vara 
en fråga som 
Intraservice kan 
hantera inom ramen 
för innevarande, 
alternativt förnyat, 
avtalsförhållande.     

ge några nya 
konsekvenser. 

motsvarande 
ekonomiska 
konsekvenser i form av 
ökade kostnader för 
Stadshus, givet vilket 
nyttjande av förmånen 
som sker. Det kan då 
även noterats att ett mål 
med stadens nya 
Förmånsportal som 
Stadshus nyligen infört 
är att öka nyttjande-
graden av personal-
förmånerna. Därtill 
skulle det kunna antas 
att ett ökat ekonomiskt 
värde kanske skulle 
kunna stimulera till ett 
högre nyttjande. 
Personalförmåner med 
ett ökat ekonomiskt 
värde skulle med största 
sannolikt tas emot 
positivt av Stadshus 
medarbetare och kunna 
medföra positiva 
konsekvenser såsom 
bättre arbetsmiljö (t ex 
massage, hälsounder-
sökningar, 
vaccinationer, friskvård 
på arbetstid), ökade 
hälsofrämjande 
aktiviteter (t ex annan 
och mer omfattande 

på bolagets 
administration. 
Eventuella risker 
kopplade till 
Förmånsportalen, i 
fall då utbudet av 
personalförmåner 
tillåts variera mellan 
stadens 
organisationer, 
borde sannolikt 
kunna hanteras 
inom ramen för 
stadens avtals-
förhållande med 
leverantören. Risker 
gällande minskade 
möjligheter till 
samordning 
och/eller effektivitet 
- vid varierande 
utbud av personal-
förmåner - borde 
inte heller vara 
omöjliga att 
övervinna utifrån 
nuvarande eller 
kommande tekniska 
möjligheter. Med 
beaktande av den 
lilla organisation 
Stadshus utgör är 
konsekvenserna 
gällande 
administration av 

Stadshus anser att det är 
positivt att långsiktigt 
sträva efter ett ekonomiskt 
likvärdigt utbud av 
stadengemensamma 
personalförmåner hos 
stadens bolag och 
förvaltningar. Utifrån 
personalförmånsfrågans 
betydelse i sig – och med 
beaktande av att en 
verksamhets personal-
förmån tenderar att växa 
fram över tid, och ofta i 
partsgemensamt arbete - är 
det angeläget att eventuella 
förändringar av personal-
förmåner sker med 
lyhördhet, framförhållning 
och med möjlighet till god 
och verksamhetsnära 
kommunikation. Det är 
också viktigt att det 
generellt gällande stadens 
personalförmåner skapas 
tydlighet och transparens 
samt möjlighet till 
förståelse för såväl innehåll 
som tillämpning och 
rutiner. Stadens 
styrdokument inom 
området behöver vara väl 
förankrade och ta sin 
utgångspunkt i samtliga de 
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friskvård på och utanför 
arbetstid) mer miljö-
mässigt goda val (t ex 
subvention av färdsätt 
som främjar klimatet).   

personalförmåner i 
ingetdera fallet 
någon stor fråga. 

organisationer där de ska 
tillämpas.    

31 Göteborg 
Energi 
koncernen 

Göteborg Energis 
ståndpunkt är att hela 
idén med en 
harmonisering av 
nivån leder fel. 
Göteborg Energi 
rekommenderar en 
uppjustering till det 
högsta angivna 
beloppet. 

Harmoniseringen sett 
till värdet i sig är 
olycklig. Det riskerar 
att rasera mycket av 
det som etablerats 
partsöverskridande 
under lång tid. 
Effekterna blir med 
stor sannolikhet att 
arbetsgivarvarumärket 
Göteborg Energi 
urholkas och att 
bolaget blir avsevärt 
mindre intressant på 
arbetsmarknaden för 
breda grupper av 
kompetens som 
bolaget är beroende 
av. En annan effekt 
som egentligen lika 
allvarlig är att 
medarbetarnas tillit till 
bolaget försvagas. Om 
villkor försämras 
snabbt och på kort tid 
och sådant som under 
många år tagits för 
givet tas bort vänds 
misstron inåt mot 
bolaget. Viljan att 

Göteborg Energis 
ståndpunkt är att hela 
idén med en 
harmonisering av nivån 
leder fel. Bolagets 
bestämda ståndpunkt i 
grunden är att detta skall 
vara upp till varje bolag 
att själva besluta om. 

Om Göteborg Energi 
trots det skall ta 
ställning till de belopp 
som särskilt angivits i 
remissunderlaget så 
förordar bolaget det 
högsta beloppet.  Utifrån 
den summa som 
Göteborg Energi årligen 
lägger på medarbetar-
förmåner, och om en 
harmonisering trots det 
vi anfört i detta remis-
svar ändå måste ske, 
skulle allt annat än en 
väsentlig uppjustering 
av beloppet innebära att 
bolaget på ett hårt sätt 
behöver banta ner det 
förmånspaket som finns 
idag. Göteborg Energi 
rekommenderar därför 
en uppjustering till det 
högsta angivna beloppet. 
 

Utifrån ett 
administrativt 
perspektiv är det 
viktigt att de 
förmåner som 
erbjuds kan hanteras 
och administreras 
genom en portal-
funktion. Om det 
blir mycket som 
ligger utanför och 
hanteras av bolaget 
självt riskerar det 
bli kostnads-
drivande. Göteborg 
Energi vill därför 
vara tydligt med att 
en väl tilltagen, bred 
förmånsportal är 
viktigt.   

Göteborg Energi 
förespråkar en ordning där 
varje förvaltning och bolag 
på ett fritt sätt kan utforma 
sitt erbjudande till 
medarbetarna. 
Det kan finnas stora 
miljömässiga vinster att 
göra om staden och dess 
bolag gemensamt använder 
förmånsinstrumentet till en 
kraftfull satsning på t.ex. 
kollektivtrafik och 
cykelförmåner. 
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lämna späds på. I det 
utvecklingsskede 
bolaget befinner sig i 
nu med en stark 
framtidstro och 
mycket driv vore det 
förödande.  

32 Förvaltnings 
AB Framtiden 

Ett beslut som 
innebär att 
Framtidenkoncernen 
behöver avveckla 
majoriteten av de 
förmåner som 
koncernens 
medarbetare haft 
under lång tid 
bedöms leda till ett 
stort missnöje bland 
koncernens 
medarbetare, kraftigt 
ökad administration 
av resor i tjänsten, 
negativ miljö-
påverkan och 
minskad möjlighet 
att arbeta hälso-
främjande.  
Det medför också en 
stor risk att det för 
Framtiden-koncernen 
blir svårare att nå ett 
flertal centrala mål 
bland annat i 
Program för attraktiv 
arbetsgivare.  

Framtidenkoncernen 
konstaterar att den 
justerade inriktningen 
innebär en viss ökad 
flexibilitet eftersom 
den nu medger att 
harmoniseringen inom 
staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska 
vara likvärdigt för alla 
medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att utbudet 
av personalförmåner 
får variera mellan 
olika förvaltningar och 
bolag.   
Framtidenkoncernen 
konstaterar samtidigt 
att den ökade 
flexibiliteten får ringa 
betydelse om det 
ekonomiska värdet 
sätts till 2 100 kronor.   

Medarbetare inom 
Framtidenkoncernens 
bolag får minskade 
förmåner motsvarande 
ett värde på mellan ca 16 
700 kr och ca 20 000 kr 
per medarbetare och år. 
De minskade 
förmånerna utgörs bland 
annat av:  
• Subventionerade 
Västtrafikkort, används 
av ca 80 % av 
medarbetarna. • 
Subventionerade 
Rikskort för lunch 
används av ca 50% av 
medarbetarna (erbjuds ej 
hos Gårdstensbostäder). 
Förändringen bedöms 
leda till ett stort 
missnöje bland 
koncernens medarbetare, 
kraftigt ökad 
administration av resor i 
tjänsten, negativ miljö-
påverkan och minskad 

+1 000kr  
Konsekvenser i 
väsentligt som 
oförändrat ekonomiskt 
värde då höjningen är 
inte ger möjlighet att 
erbjuda någon av de 
större förmåner som 
idag erbjuds koncernens 
medarbetare. Möjligen 
kan någon hälso-
främjande förmån 
rymmas inom beloppet.  
+5 000 kr  
Ett ekonomiskt värde på 
7 100 kronor skulle 
innebära att det kan 
finnas fortsatt möjlighet 
att erbjuda någon form 
av subventionering av 
resor med kollektiv-
trafiken, vilket är den 
förmån som nyttjas av 
flest medarbetare. 
+12 000kr 
Ett ekonomiskt värde på 
14 100 kronor skulle ge 
möjlighet att fortsatt 

Arbete pågår med 
att införa förmåns-
portalen i 
Framtiden-
koncernen. Det är 
därför för tidigt att 
bedöma vilka 
effekter det kommer 
att ge i förenklingen 
av de administrativa 
uppgifterna. 
Bedömningen är att 
det inte innebär 
någon större 
administrativ 
belastning att 
hantera de förmåner 
koncernen erbjuder 
idag. Möjligheten 
till administrativ 
effektivisering är 
därför låg.  
I sammanhanget 
kan nämnas att en 
avveckling av 
förmånen för Väst-
trafikkort skulle 
leda till betydligt 

Förmånerna är tillsammans 
med lön en viktig del av 
den totala kompensation 
koncernens bolag erbjuder 
medarbetarna. Förmåner 
som ett komplement till lön 
innebär ökad möjlighet att 
rekrytera och behålla 
medarbetare och är på 
grund av skattemässiga 
fördelar kostnadseffektivt 
jämfört med att erbjuda 
högre löner. Med förmåner 
kan koncernen, på ett mer 
träffsäkert sätt än genom 
högre löner, också främja 
viktiga värden som hälsa 
och miljö.  
Om en omfattande 
avveckling av förmåner 
behöver göras bedöms risk 
finnas för tvist om vilka 
förmåner som varit resultat 
av samverkan och vilka 
som betraktas som 
ensidiga. Det finns också 
en betydande risk att 
samverkanskulturen och 
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En avveckling av 
förmåner bedöms 
inte innebära någon 
besparing då andra 
kostnader istället 
bedöms öka. 

möjlighet att arbeta 
hälsofrämjande.   
Förändringen innebär att 
koncernen får svårare att 
konkurrera om 
kompetens inom 
fastighets- och 
byggbranschen, där 
förmåner ofta ges 
motsvarande eller utöver 
den nivå som finns inom 
Framtidenkoncernen. 

erbjuda medarbetarna 
inom koncernen 
subventionerade 
Västtrafikkort.   
Nivån skulle innebära 
att anpassningen inte 
blir lika kännbar för 
medarbetarna även om 
det ändå innebär en 
minskning av ett 
förmånsvärde på mellan 
4000 kr och 8000 kr 
jämfört med idag 

mer administration 
och ökade kostnader 
när det gäller resor i 
tjänsten. 
Framtiden-
koncernen delar inte 
Stadsledningskontor
ets bedömning att 
förmånsportalen 
som verktyg ska 
vara styrande för 
vilka förmåner som 
ska erbjudas 
medarbetarna. 

tilliten mellan parterna som 
helhet påverkas negativt. 

33 Förvaltnings 
AB Göteborgs-
Lokaler 

Styrelsen beslutar 
att ställa sig bakom 
Förvaltnings AB 
Framtidens 
yttrande. 

     

34 Familjebostäder 
i Göteborg AB 

Styrelsen för 
Familjebostäder i 
Göteborg AB ställer 
sig bakom 
Förvaltnings AB 
Framtidens yttrande 
över remissen. 

     

35 Higab AB I styrelsen för Higab 
AB: 
Att tillstyrka 
förslaget att utbudet 
av personal-
förmåner får variera 
mellan olika 
förvaltningar och 

Vi ställer oss positiva 
till en generellt 
gällande inriktning där 
utbudet av personal-
förmåner får variera 
mellan olika 
förvaltningar och 
bolag.  

Risken är stor att vi ses 
som en mindre attraktiv 
arbetsgivare för såväl 
nuvarande medarbetare 
som för nya talanger. 
Nöjdheten bland 
nuvarande personal 

Om ett ökat ekonomiskt 
värde om 1 000 kronor 
innebär att bolagets 
medarbetare får höjt 
friskvårdsbidrag till 
2 500 kronor blir det 
betydligt bättre än 
nuvarande 

När Higab hanterar 
bolagets specifika 
förmåner utanför 
förmånsportalen 
idag är det en liten 
administrativ 
uppgift. Det borde 
inte vara 

För att kunna komma fram 
till slutsatser och 
rekommendationer behöver 
begreppen redas ut. Vad är 
ett värde, bidrag, förmåns-
peng och hur drabbar det 
personal olika beroende på 
löneläge och skattesatser? 
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bolag.  
Att inte ta ställning 
till förslaget gällande 
det ekonomiska 
värdet på personal-
förmåner. Higab 
föreslår en fördjupad 
och mer förtydligad 
utredning med en 
omfattande 
konsekvensanalys 
där begreppen och 
innebörden av de 
ekonomiska nivåerna 
tydliggörs. 
En inriktning som 
innebär ett minskat 
innehåll i förmåns-
paketet är ej att 
rekommendera. 
Higab föreslår att ett 
sådant förslag 
avstyrks. 
 
 

Higab är en 
konkurrensutsatt 
arbetsgivare och 
behöver arbeta med 
förmåner som ett 
strategiskt verktyg, för 
att såväl attrahera nya 
talanger som för att 
behålla redan anställda 
medarbetare. Det som 
ingår i Higabs 
förmånspaket ska 
skapa en personlig 
nytta för medarbetarna 
och bidra till en positiv 
syn på företaget med 
målet om nöjdare 
personal och stärkt 
arbetsgivarvarumärke. 
Som kommunalt bolag 
har Higab ett löneläge 
som kan vara lägre än 
motsvarade tjänst 
inom privat marknad. 
Det gör förmånerna 
särskilt viktiga vid 
rekrytering, då rätt mix 
av förmåner många 
gånger kan motivera 
en potentiellt ny 
medarbetare mer än 
högre lön.  
 
 

skulle få en tydlig 
negativ påverkan.  
Higab anser att den 
presenterade nivån av 
förmåner som finns i 
förmånsportalen inte är 
ett tillräckligt attraktivt 
paket för att stå oss i 
konkurrensen. 
Att exempelvis förändra 
Higabs nuvarande utbud 
i förmånspaket till ett 
med minskat innehåll 
kan få stora 
konsekvenser, vilket 
innebär ett starkt 
riskläge för bolaget. Vi 
anser exempelvis att det 
psykologiska kontraktet 
en arbetsgivare har med 
sina anställda är oerhört 
viktigt att väga in, då det 
bygger på ömsesidig 
tillit kopplat till 
medarbetarens 
förväntningar och 
upplevda löften. Om 
våra medarbetare anser 
att förändringen får stor 
påverkan kan det bidra 
till att de känner sig 
svikna, vilket kan skapa 
ett kollektivt missnöje 
med exempelvis 
personalflykt och ett 

friskvårdsbidrag på 
1 500 kronor. Om ett 
ökat ekonomiskt värde 
istället innebär att 
medarbetarna ska få en 
förmånspeng om 1 000 
kr att använda i portalen, 
så kommer det att 
innebära problem. Detta 
särskilt då det är svårt 
att hitta någon bra 
förmån för det låga 
beloppet, eftersom det 
också blir en skatte-
konsekvens. 
Om ett ökat ekonomiskt 
värde om 5 000 kronor 
innebär att bolaget får 
höjt friskvårdsbidrag till 
5 000 kronor och istället 
kan använda dagens 
nivå om 1 500 kronor 
till någon annan förmån 
i portalen skulle det ge 
positiva effekter. 
Om man med 
ekonomiskt värde menar 
12 000 kronor istället 
för 20 468 kronor 
kommer våra 
medarbetare att få 
sänkta förmåner med 
minst 8 468 kronor, 
vilket vore förödande.  
Syftar dock 

komplicerat att 
lägga in förmånerna 
i den gemensamma 
portalen så att 
medarbetarna själva 
kan välja ur utbudet. 
 

Exempelvis nämns 
”oförändrat ekonomiskt 
värde” om 2 100 kr, men 
då friskvårdsbidrag och 
cykelbidrag fungerar olika 
rent skattetekniskt blir 
värdet rent konkret inte 2 
100 kr för den enskilda 
medarbetaren. 
Higabs tre mest 
attraktiva förmåner är 
bra ur ett 
hälsoperspektiv: 
Subventionerad 
kollektivtrafik stöttar våra 
mål om ett mer hållbart 
resande. Västtrafikkortet 
underlättar även för resor i 
tjänsten och gör också att 
våra medarbetare rör sig 
mer mellan destinationen 
och busshållplats/ 
spårvagnsplats.  
Rikskortet bidrar till att 
våra medarbetare kan få i 
sig en bra lunch varje dag, 
vilket ger ökad energi och 
bättre effektivitet med mer 
ork. 
Hälsoprofilsbedömning 
kan vara avgörande, för att 
motivera och skapa insikt 
om en hälsosam livsstil. 
Vid hälsoprofilsbedömning 
kan även riskfaktorer 
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skadat 
arbetsgivarvarumärke till 
följd. 
 

formuleringen om att vi 
utifrån nuvarande nivå 
kan öka med ytterligare 
12 000 kronor till 
förmånspaketet vore det 
ett lyft. 

identifieras i tid.  
 

 

36 Göteborgs Stads 
Parkering AB 

Styrelsen tillstyrker 
att harmoniseringen 
av stadens personal-
förmåner definieras 
som det ekonomiska 
värdet.   
Styrelsen avstyrker 
förslaget oförändrat 
ekonomiskt värde 2 
100 kr.  
Styrelsen avstyrker 
förslagen med 
utökade värden 
+1000 kr, +5000 kr 
och +12 000 kr.   
Styrelsen tillstyrker 
att en förutsättning 
för införandet av ett 
varierat utbud är att 
samtliga personal-
förmåner 
administreras genom 
förmånsportalen. 

En justerad inriktning 
med ett ekonomiskt 
värde på personal-
förmåner och som är 
likvärdigt för alla 
medarbetare är 
önskvärt. Göteborgs 
Stads verksamheter är 
väldigt olika och 
verkar inom olika 
branscher och att 
tillåta ett varierat 
utbud bejakar 
mångfald av yrkes-
grupper och 
verksamheter.  
Att definiera ett 
ekonomiskt belopp 
tror vi är ett steg i rätt 
riktning för att staden 
som helhet ska kunna 
skapa ett hållbart 
varumärke som 
attraktiv arbetsgivare.   
 

Bolaget bedömer 
konsekvenserna av en 
harmonisering till 
nuvarande nivå som 
mycket försvårande då 
bolagets befintliga 
personalförmåner klart 
överstiger nuvarande 
nivå. Bolagets befintliga 
utbud är anpassat och 
utgör en viktig del i att 
vara en attraktiv 
arbetsgivare. Bolaget har 
under åren avvecklat 
personalförmåner och att 
ytterligare sänka nivån 
på personalförmånerna 
riskerar att tvinga 
bolaget att kompensera 
medarbetare på annat 
sätt t ex 
lönekompensation.   
 

Bolaget bedömer det 
försvårande att anpassa 
bolagets personal-
förmåner till högsta 
nivån utan att tappa 
attraktiviteten som 
arbetsgivare. För bolaget 
innebär en sänkning till 
högsta nivån ett minskat 
ekonomiskt värde på ca. 
6000 kr per anställd, 
jämfört med de 
personalförmåner som 
bolaget erbjuder idag.  
Risk finns att bolaget 
tvingas lönekompensera 
för inte förlora värdefull 
kompetens.  
Bolaget har under åren 
minskat både belopp och 
antal personalförmåner 
och att fortsätta minska 
ner kommer att få 
negativa konsekvenser.  
 

De personal-
förmåner som 
bolaget idag har 
utöver de beslutade 
av KF administreras 
inte genom staden 
förmånsportal. 
Bolaget anser det 
önskvärt att allt 
utbud av 
personalförmåner 
administreras 
genom förmåns-
portalen.  
En förändrad 
inriktning kommer 
säkert kräva viss 
anpassning i 
befintlig förmåns-
portal. Bolaget 
upplever det inte 
kostnadseffektivt att 
fortsätta eller bygga 
upp administrativa 
rutiner jämte 
förmånsportalen 
utan ett samlat 
utbud av personal-
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förmåner bör finnas 
i förmånsportalen. 

37 Älvstranden 
Utveckling AB 

Styrelsen instämmer 
i bolagets synpunkter 
och att Älvstranden 
Utveckling avstyrker 
förslaget. 

Som kommunalt bolag 
verkar vi på en 
konkurrensutsatt 
marknad för 
rekrytering av 
medarbetare. Personal-
förmåner är en 
komponent i vårt 
erbjudande för att nå 
kvalificerade, 
attraktiva medarbetare. 
En viktig referens-
punkt i denna 
konsvensbedömning, 
av de i remissen 
föreslagna ekonomiska 
värdena, är att bolagets 
totala förmånsvärde i 
dag uppgår till cirka 
14 000 kronor per år 
och medarbetare.   För 
vår del är personal-
förmåner en del i det 
vi kallar för ”talent 
management”, det vill 
säga att attrahera, 
rekrytera och behålla 
medarbetare.    

För våra medarbetare är 
det en avsevärd 
försämring. Det skickar 
fel signaler – symbol-
värde – om att vi inte 
månar om, och satsar på, 
våra medarbetare. Ett 
antagande kring 
konsekvenser blir: • Stor 
sannolikhet att vi 
förlorar medarbetare 
som upplever klart 
försämrade villkor. • 
Svårt att rekrytera ny 
kompetens med ett 
förmånsutbud till så lågt 
värde. 

+1 000 kronor 
Samma konsekvensbild 
som presenteras i 
Oförändrat ekonomiskt 
värde   
+ 5 000 kronor 
Konsekvens: • Bland 
befintliga medarbetare 
skulle det upplevas som 
en klar försämring och 
förlust med ett halverat 
värde med ökad 
sannolikhet att vi 
förlorar medarbetare. • 
Vad avser rekrytering 
blir vi inte lika 
konkurrenskraftiga 
vilket kan göra det 
svårare att rekrytera 
nödvändig kompetens.  
+ 12 000 kronor 
Konsekvens: • Detta 
motsvarar i princip det 
förmånsvärde vi har i 
dag så där ser vi ingen 
direkt konsekvens om 
det skulle införas. 

För Älvstranden 
Utveckling innebär 
en förändrad 
inriktning ingen 
märkbar skillnad i 
administration. 

Bolaget uppmuntrar 
kollektivresor, vi erbjuder 
därför subventionerade 
Västtrafikkort.  
Flera av personal-
förmånerna har en social 
dimension i form av hälsa: 
till exempel möjlighet till 
gruppträning, yoga och 
massage. Men även 
arbetsmiljön ingår ur en 
social dimension där flera 
förmåner stärker arbets-
miljön, främst massage 
som mer får ses som en 
investering att förebygga 
skador och 
sjukskrivningar. 

38 Business 
Region 
Göteborg 

Styrelsen ställer sig 
bakom en gemensam 
höjning av värdet för 
personalförmåner per 
medarbetare i 

BRG ställer sig bakom 
en gemensam höjning 
av värdet för personal-
förmåner per 
medarbetare i 

För BRG gäller samma 
antagande att om vi inte 
längre kan erbjuda 
förmåner enligt tidigare 
riskerar vi att få ökade 

Konsekvenser av en 
generell höjning till det 
högsta beloppet om 12 
000 kronor får ses som 
en investering som 

Stadens gemen-
samma förmåns-
portal Benify, som 
på BRG införs 
2021, hanterar idag 

Om staden inte har 
möjlighet att erbjuda några 
attraktiva förmåner som är 
relevanta för respektive 
verksamhet riskeras ökade 
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Göteborg stad och att 
därefter respektive 
bolag/förvaltning får 
förtroendet att 
besluta om bästa 
insats utifrån 
verksamhetens 
behov. 

Göteborg stad och att 
därefter respektive 
bolag/förvaltning 
föreslås få förtroendet 
att besluta om bästa 
insats utifrån 
verksamhetens behov. 
Vi vill kunna erbjuda 
rätt förmåner som 
uppmuntrar rätt 
beteende, välmående 
och balans i livet för 
våra medarbetare samt 
för att behålla och 
rekrytera kompetens. 

lönekostnader för att 
kompensera detta. Vi ser 
att det kan vara svårare 
att rekrytera kandidater 
som väljer mellan 
anställning i offentlig 
sektor eller privat sektor.  
I vårt interna hållbar-
hetsarbete ser vi att vi 
riskerar att resvanorna 
förändras och blir 
mindre hållbara om vår 
möjlighet att erbjuda 
subvention av kollektiv-
trafikkort dras in. 

arbetsgivare och bedöms 
kunna hanteras inom 
ordinarie ram men det är 
i nuläget svårbedömt hur 
nyttjandegraden av olika 
förmåner kommer se ut. 

inte alla förmåner. 
Uppbyggda rutiner 
för dessa finns på 
BRG och bedöms 
inte generera ökade 
kostnader eller ökad 
administration. 

lönekostnader för att 
kompensera för detta i 
arbetet med att behålla, 
utveckla och attrahera 
kompetens till stadens 
verksamheter. Alternativt 
så riskerar man att inte få 
tag på den arbetskraft och 
kompetens som man 
efterfrågar och behöver. 

39 Göteborg & Co 
AB 

Yttrande över remiss 
gällande förmåner 
för medarbetare i 
Göteborgs Stad 
godkänns. 

Göteborg & Co 
bedömer därför, att en 
justerad inriktning 
gällande personal-
förmåner där 
harmoniseringen inom 
staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska 
vara likvärdigt för alla 
medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att utbudet 
av personalförmåner 
får variera mellan 
olika förvaltningar och 
bolag, är att föredra 
framför gemensamt 
beslutade förmåner. 

Ett harmoniserat värde 
till dagens ekonomiska 
värde (2100 kr) skulle 
initialt innebära en lägre 
kostnad för Göteborg & 
Co. Konsekvenserna kan 
dock bli att bolaget inte 
kan erbjuda marknads-
mässiga förmåner vilket 
riskerar att påverka 
bolagets förmåga att 
rekrytera nya 
medarbetare och att vara 
en attraktiv arbetsgivare.  
 

En harmonisering, som 
innebär att staden skulle 
höja det genomsnittliga 
ekonomiska värdet av de 
stadengemensamma 
personalförmånerna med 
1000 kr skulle ge 
Göteborg & Co bättre 
möjlighet att vara en 
attraktiv arbetsgivare 
samt ge medarbetarna 
bra verktyg att 
bibehålla/förbättra sin 
hälsa. Det skulle även 
kunna motverka 
eventuellt missnöje från 
medarbetarna som kan 
uppstå då avveckling av 
nuvarande förmåner ska 
ske. Bolaget bedömer att 

Implementering 
pågår och Göteborg 
& Co räknar med att 
kunna införa 
förmånsportalen 
den 1 januari 2021. 
Bolaget kan därför 
inte bedöma på 
vilket sätt 
administration av 
förmåner kommer 
att förenklas. 
Bolagets 
uppfattning är att 
det varit relativt 
enkelt att 
administrera 
förmånerna även 
utan förmånsportal. 
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Bolagets bedömning är 
dock att personalstöd 
bör kvarstå som 
stadengemensam 
förmån alternativt 
upphandlas av 
Göteborgs Stad 
centralt för att bolaget 
ska kunna ha kvar 
förmånen. 

kostnaderna för 
personalförmåner i det 
här alternativet inte 
skulle överstiga de 
kostnader bolaget har 
idag för personal-
förmåner som är 
gemensamma för 
samtliga medarbetare. 
Kostnaderna för 
personalförmåner i det 
här alternativet (+ 5 000 
kr) skulle överstiga de 
kostnader bolaget har 
idag för personal-
förmåner.  
Kostnaderna för 
personalförmåner i det 
här alternativet (+12 000 
kr) skulle vida överstiga 
de kostnader bolaget har 
idag för personal-
förmåner. Bolagets 
bedömning är därför att 
de ökade kostnaderna 
(+5 000 kr, +12 000 kr) 
inte kan motiveras trots 
de positiva effekter 
alternativet skulle kunna 
ge. 

Göteborg & Co:s 
bedömning är därför 
att den årliga 
kostnaden för 
förmånsportalen 
inte får öka 
ytterligare vid en 
ändrad inriktning 
där utbudet av 
personalförmåner 
kan variera mellan 
olika förvaltningar 
och bolag.   
 

40 GotEvent AB Bolagets bedömning 
utifrån remiss-
förslagen är att 
harmonisering till ett 
gemensamt förmåns-

Got Event bedömer, 
att en justerad 
inriktning gällande 
personalförmåner där 
harmoniseringen inom 

Ett harmoniserat värde 
till dagens ekonomiska 
värde (2100 kr) skulle 
initialt innebära en lägre 
kostnad för Got Event. 

En harmonisering, som 
innebär att staden skulle 
höja det genomsnittliga 
ekonomiska värdet av de 
staden gemensamma 

Got Event har ännu 
inte infört 
Göteborgs Stad 
gemensamma 
förmånsportal. 

Utifrån att förmåner ska 
vara likvärdiga för alla 
skulle de personalförmåner 
som genererar kostnader 
för Got Event kunna 
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värde istället för 
centralt beslutade 
förmåner är att 
föredra. Got Events 
bedömning är att ett 
sådant förmånsvärde 
skulle kunna vara 
nuvarande värde 
(2100 kr) plus 1000 
kr. 

staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska 
vara likvärdigt för alla 
medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att utbudet 
av personalförmåner 
får variera mellan 
olika förvaltningar och 
bolag, är att föredra 
framför gemensamt 
beslutade förmåner. 
Bolagets bedömning är 
dock att personalstöd 
bör kvarstå som staden 
gemensam förmån 
alternativt upphandlas 
av Göteborgs Stad 
centralt för att bolaget 
ska kunna ha kvar 
förmånen. 

Konsekvenserna kan 
dock bli att bolaget inte 
kan erbjuda marknads-
mässiga förmåner vilket 
riskerar att påverka 
bolagets förmåga att 
rekrytera nya 
medarbetare och att vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

personalförmånerna med 
1000 kr skulle ge Got 
Event bättre möjlighet 
att vara en attraktiv 
arbetsgivare samt ge 
medarbetarna bra 
verktyg att bibehålla/ 
förbättra sin hälsa. Det 
skulle även kunna 
motverka eventuellt 
missnöje från 
medarbetarna som kan 
uppstå då avveckling av 
nuvarande förmåner ska 
ske. 
Bolagets bedömning är 
därför att de ökade 
kostnaderna (+5 000 kr 
alt +12 000 kr) inte kan 
motiveras trots de 
positiva effekter 
alternativet skulle kunna 
ge. 

Implementering 
pågår och Got 
Event räknar med 
att kunna införa 
förmånsportalen 
den 1 januari 2021. 
Det innebär att vid 
införande av 
förmånsportalen 
kommer Got 
Event:s kostnader 
för administration 
att öka. Got Event:s 
bedömning är därför 
att den årliga 
kostnaden för 
förmånsportalen 
inte får öka 
ytterligare vid en 
ändrad inriktning 
där utbudet av 
personalförmåner 
kan variera mellan 
olika förvaltningar 
och bolag.    

utformas som ett belopp 
för friskvård där var och en 
får nyttja beloppet på det 
sätt som passar individen 
bäst i stället för att låsa 
förmånen till exempelvis 
cykelbidrag. 

41 Göteborgs 
Stadsteater 

Att godkänna 
teaterns remissvar 
angående frågan om 
personalförmåner i 
bolaget. 
Bolagets bedömning 
är att det ekonomiska 
värdet på personal-
förmån måste ligga 
kvar på den nivå vi 

Bolagets anser att en 
justerad inriktning 
gällande personal-
förmåner där 
harmoniseringen inom 
staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska 
vara likvärdigt för alla 

Ett harmoniserat värde 
till dagens ekonomiska 
värde (2100 kr) skulle 
initialt innebära en lägre 
kostnad för Göteborgs 
Stadsteater men riskerar 
att i framtiden innebära 
ökade lönekostnader och 
löneglidning genom 
exempelvis högre 

En harmonisering, som 
innebär att staden skulle 
höja det genomsnittliga 
ekonomiska värdet av de 
stadengemensamma 
personalförmånerna 
skulle ge Göteborgs 
Stadsteater bättre 
möjlighet att vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Göteborgs 
Stadsteater hanterar 
personalförmåner 
utanför förmåns-
portalen. En ändrad 
inriktning där utbud 
av personal-
förmåner kan 
variera mellan olika 
bolag och 

De personalförmåner som 
genererar kostnader för 
Göteborgs Stadsteater 
skulle kunna utformas som 
ett belopp för friskvård där 
var och en får nyttja 
beloppet på det sätt som 
passar individen bäst i 
stället för att låsa förmånen 
till exempelvis cykelbidrag 
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har idag, 11 482 kr. 
Främsta skälet är att 
vår personal, bland 
annat av upphovs-
skäl, inte kan äta 
lunch på stan i mask 
och kostym.  

medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att utbudet 
av personalförmåner 
får variera mellan 
olika förvaltningar och 
bolag. 
Bolagets bedömning är 
att en sådan nivå 
skulle kunna ligga på 
den nivån som vi har 
idag, 11 482 kr.   
 

personalomsättning och 
högre löner, som ett 
resultat av kommande 
löneförhandlingar och 
rekryteringar.  
Avveckling av 
personalförmåner för de 
förvaltningar och bolag 
som berörs kan medföra 
konsekvenser gällande 
rekrytering och att 
behålla medarbetare. 

samt ge medarbetarna 
bra verktyg att 
bibehålla/förbättra sin 
hälsa. Det skulle även 
motverka eventuellt 
missnöje från 
medarbetarna som kan 
uppstå då avveckling av 
nuvarande förmåner ska 
ske.  
 

förvaltningar skulle 
inte innebära några 
ytterligare 
administrativa 
kostnader. 
 

eller massage. Detta skulle 
kunna innebära att färre 
medarbetare nyttjar 
förmånen cykelbidrag. 
Nyttjandegraden för 
cykelbidrag är 
förhållandevis låg redan 
idag och Göteborgs 
Stadsteater bedömer att 
nyttjandegrad för 
cykelbidrag inte påverkar 
huruvida medarbetare 
cyklar till och från arbetet.  
Vi anser att våra 
subventionerade luncher 
bidrar till en jämlikhet där 
samtliga medarbetare 
erbjuds lunch, vilket känns 
viktigt för oss. Våra 
skådespelare ska uppleva 
att de har samma 
möjligheter att äta en god 
lunch även när de bär 
kostym och mask.  

42 Göteborgs 
Hamn AB 

Konsekvenser av en 
justerad inriktning 
gällande personal-
förmåner där 
harmoniseringen 
inom staden ska 
definieras som att 
det ekonomiska 
värdet på personal-
förmåner ska vara 
likvärdigt för alla 

Konsekvenserna 
kommer vara olika 
beroende på vilket 
värde som beslutas. Ett 
värde som är i linje 
med det bolaget 
erbjuder idag ser vi 
inga negativa 
konsekvenser med 
utan bara positiva. 
Detta i form av nöjda 

Detta förslag innebär 
störst negativa 
ekonomiska 
konsekvenser eftersom 
det innebär att ett värde 
på drygt 19 500 kr per år 
minskar för 
medarbetarna. Vi tror att 
bolagets HME kommer 
minska på grund av 
missnöjda medarbetare, 

Om bolaget får behålla 
en stor del av 
förmånerna till 
exempelvis ett värde av 
+ 12 000 kr tror vi att 
konsekvenserna till viss 
del blir positiva för 
några av våra 
medarbetare, trots att 
erbjudandet minskar i 
värde. 

Efter att Göteborgs 
stad upphandlade 
och införde Benify 
har ytterligare 
begränsningar 
tillkommit för 
bolaget gällande 
vilka förmåner som 
kan hanteras där. Vi 
har därför hittat nya, 
effektivare sätt att 

Det tål att upprepas att det 
är en svårighet att ta fram 
ett likartat förmånspaket 
som ska passa drygt 50 000 
anställda med helt olika 
uppdrag. 
Två av de förmåner som 
bolaget erbjuder idag är en 
direkt konsekvens av 
kravställning från 
Trafikkontoret. Det handlar 
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medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att 
utbudet av personal-
förmåner får variera 
mellan olika 
förvaltningar och 
bolag. Styrelsen 
avstyrker förslaget. 
Konsekvenser av en 
harmonisering 
utifrån ett oförändrat 
ekonomiskt värde 
enligt nuvarande 
nivå (2 100 kr). 
Styrelsen avstyrker 
förslaget. 
Konsekvenser 
utifrån ett ökat 
ekonomiskt värde 
enligt exempel i 
tjänsteutlåtandet (+ 1 
000 kr, + 5 000 kr 
alternativt + 12 000 
kr). Styrelsen 
avstyrker förslaget. 
Konsekvenser 
gällande 
administration av 
personalförmåner 
vid en förändrad 
inriktning där 
utbudet av 

medarbetare, en 
fortsatt rättvis 
konkurrens kring 
arbetskraft på privata 
marknaden samt inga 
ökade löne- eller 
konsultkostnader. Om 
värdet däremot 
beslutas vara mycket 
lägre än det bolaget 
erbjuder idag riskerar 
vi konsekvenser i form 
av missnöjda 
medarbetare och 
därigenom ett lägre 
HME2, svårighet att 
rekrytera, risk för att 
medarbetare säger upp 
sig, förväntningar från 
medarbetare att de 
kompenseras i form av 
lön, högre lönekrav 
vid nyrekrytering, 
ökade rekryterings-
kostnader samt ökade 
konsultkostnader. 
Dock är andemeningen 
i detta förslag av 
intresse då den visar 
en förståelse för 
stadens olika uppdrag 
och därigenom behov 
av olika förmåner.  

vilket kommer få en 
direkt effekt på bolagets 
mål att bli den mest 
konkurrenskraftiga 
hamnen i världen. 
Dessutom kommer 
bolagets anställda 
troligen förvänta sig en 
kompensation i form av 
lön för de borttagna 
förmånerna. Bolaget 
kommer också ha svårt 
att rekrytera med det 
föreslagna förmåns-
erbjudandet i ryggen, 
vilket troligen kommer 
innebära att lönenivån 
höjs även på grund av 
nyrekryteringar och 
dessutom risk för ökade 
konsultkostnader vilket 
bolaget aktivt försöker 
att minska.  
Fler av bolagets 
förmåner är dessutom 
kollektivavtalade. Om 
detta förslag går igenom 
innebär det att politiker 
beslutar om frågor som 
är överenskomna mellan 
parterna vilket riskerar 
en urholkning av den 
svenska modellen och 

Om förslaget å andra 
sidan innebär ett ökat 
värde på + 12 000 kr 
men med ett förändrat 
utbud är det svårt att 
förutse konsekvenserna.  
Om förslaget innebär ett 
ökat värde av + 5000 kr 
blir de negativa 
konsekvenserna större 
eftersom snittuttaget på 
förmåner per anställd år 
2019 var 8000 kr. Detta 
blir i så fall en 
minskning på 3000 kr 
per år. Om man i stället 
ser till det totala utbudet 
av förmåner 2019 som 
var 19 500 kr, vilket är 
mer rimligt, innebär det 
en minskning med 
14 500 kr per år. 
Konsekvenserna av 
detta förslag kommer till 
stor del bli negativa, likt 
konsekvenserna enligt 
förslag 2 i form av sänkt 
HME på grund av 
missnöjda medarbetare, 
förväntad kompensation 
för befintliga 
medarbetare, risk att 
medarbetare säger upp 

hantera just dessa 
förmåner med 
begränsad 
administration. 
Självklart är det en 
fördel att alla 
förmåner kan 
hanteras på ett 
ställe. Dock är det 
olämpligt att 
Benifys 
begränsningar ska 
styra vilka förmåner 
som Göteborgs Stad 
erbjuder, istället för 
vikten av att vara en 
attraktiv arbets-
givare.  
 

dels om stadens interna 
klimatväxling, dels 
åtgärder för minskad trafik 
inom staden till följd av 
byggandet av Västlänken. 
En resvaneenkät genom-
fördes bland alla 
medarbetare och 
genererade två aktiviteter 
som kunde ha direkt effekt. 
Dels att erbjuda en höjd 
subvention av Västtrafik-
kort från 2000 kr per år till 
4000 kr, dels att erbjuda en 
cykelförmån till ett värde 
av 3000 kr under en 3-års 
period i stället för 1500 kr 
som Göteborgs Stad 
erbjuder. Att dessa 
förmåner nu löper risk att 
försvinna tror vi kommer 
skapa ett stort missnöje hos 
våra medarbetare och 
bolaget förlorar viktiga 
verktyg att arbeta med i 
stadens interna klimat-
växling. 
Bolaget har en förmån 
avtalad i ett lokalt 
kollektivavtal som ger 
medarbetare rätten till en 
extra ersättning per körda 
mil i tjänsten med privat 

 
2 HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett index som används som KPI för det strategiska målet ”koncernens mest motiverade medarbetare”. 
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personalförmåner 
kan variera mellan 
olika förvaltningar 
och bolag. Inget 
förslag att tillstyrka 
eller avstyrka men 
svar på förslaget 
finns i texten. 

 

 kommer skapa 
reaktioner hos arbets-
tagarparterna. 
 

sig, höjd lönekostnad i 
rekryteringar samt 
ökade konsultkostnader 
eftersom rekryterings-
läget blir svårare. 
 
 

bil. De kollektivavtalade 
förmånerna ska inte 
påverkas enligt Göteborgs 
Stads styrande dokument 
”riktlinje för personal-
förmåner”. Denna förmån 
har en negativ effekt på 
miljö och klimat och 
omfattar endast de som har 
privat bil men då den är 
kollektivavtalad sedan lång 
tid tillbaka finns risk att 
den förmånen får vara kvar 
medan de förmåner som 
gynnar miljö och klimat 
samt en god hälsa och som 
dessutom nyttjas i större 
omfattning riskerar att 
försvinna.  
 

43 Göteborgs 
Stads 
Kollektivtrafik 
AB (GSK) 
GS Trafikant-
service AB 
GS Buss AB 

En harmonisering av 
förmånerna i 
Göteborgs stads 
samtliga 
förvaltningar och 
bolag medför en stor 
risk i att ett flertal 
mål bland annat i 
Program för attraktiv 
arbetsgivare inte kan 
uppnås utifrån 
Göteborgs Stads 
Kollektivtrafik ABs 
perspektiv. 

GSK ser positivt på 
den reviderade 
inriktningen gällande 
personalförmåner där 
harmoniseringen inom 
staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet på 
personalförmåner ska 
vara likvärdigt för alla 
medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att utbudet 
av personalförmåner 
får variera mellan 

Harmonisering mot 
nuvarande belopp om  
2 100 kr/år skulle 
innebära att samtliga 
överskjutande förmåner 
behöver tas bort. 
Subventionerade 
Västtrafikkort inte 
längre kan erbjudas 
vilket genererar en ökad 
administration av resor i 
tjänsten (idag används 
korten i tjänsten) samt 
en risk för att fler tar 
bilen till arbetet och 

Harmonisering mot + 
1 000 kr skulle innebära 
att samtliga 
överskjutande förmåner 
behöver tas bort. 
Möjligen kan utbudet 
kompletteras med någon 
hälsofrämjande förmån. 
Harmonisering mot +  
5 000 kr skulle innebära 
att alla överskjutande 
förmåner förutom 
periodvis hälsokontroll 
behöver tas bort. Det 
kan finnas en möjlighet 

GSK ser inte att 
harmonisering mot 
belopp skulle 
innebära ökad 
administration.  
 

GSK erbjuder inte den 
stadengemensamma 
förmånen cykelbidrag  
(1 500 kr/3 år). 
GSKs medarbetare erbjuds 
idag i genomsnitt 15 973 
kronor per år i 
personalförmån. 
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1) Det motverkar 
målet om att vara 
en attraktiv 
arbetsgivare 
generellt och 
specifikt målet 
”Vi erbjuder 
attraktiva 
anställnings-
villkor och 
förmåner”. 

2) Det motverkar 
målet om ett 
hållbart arbetsliv. 

3) Det motverkar 
målen i Policyn 
för resor i 
tjänsten. 

 
 

olika förvaltningar och 
bolag. 

 

därmed en negativ 
påverkan på miljön samt 
en påverkan på 
trafiksituationen i 
Göteborg. 
Borttagande av 
förmånen p-tillstånd 
riskerar att innebära 
negativa konsekvenser 
för framförallt natt-
arbetande personal som 
har svårt att ta sig till 
arbetet med 
kollektivtrafik.    
Den stadengemensamma 
cykelförmånen skulle 
kunna införas med 
ersättning för 
cykelrelaterade inköp för 
1500 kr på tre år per 
medarbetare.  

att erbjuda någon form 
av subventionering av 
resor med kollektiv-
trafiken alternativt av p-
tillstånd. Harmonisering 
av förmåner mot + 
12 000 kr skulle 
innebära att medarbetare 
skulle kunna välja 
mellan västtrafikkort 
eller parkeringstillstånd 
som förmån. 
Konsekvenserna av 
harmonisering mot de 
lägre föreslagna 
beloppen kan innebära 
större personal-
omsättning samt större 
svårigheter att rekrytera 
medarbetare. En 
ytterligare konsekvens 
bedöms bli minskat 
åkande med kollektiv-
trafik samt ökad 
belastning med bil på 
trafiksystemet i och runt 
Göteborg. 
Konsekvenserna av 
harmonisering mot de 
lägre föreslagna 
beloppen kan innebära 
större personal-
omsättning samt större 
svårigheter att rekrytera 
medarbetare. En 
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ytterligare konsekvens 
bedöms bli minskat 
åkande med kollektiv-
trafik samt ökad 
belastning med bil på 
trafiksystemet i och runt 
Göteborg.  

44 Göteborgs 
Spårvägar AB 
(GS) 

En harmonisering av 
förmånerna i 
Göteborgs stads 
samtliga 
förvaltningar och 
bolag medför en stor 
risk i att ett flertal 
mål bland annat i 
Program för attraktiv 
arbetsgivare inte kan 
uppnås utifrån 
Göteborgs 
Spårvägars 
perspektiv.   
1) Det motverkar 

målet om att vara 
en attraktiv 
arbetsgivare 
generellt och 
specifikt målet 
”Vi erbjuder 
attraktiva 
anställningsvillko
r och förmåner”. 

2) Det motverkar 
målet om ett 
hållbart arbetsliv. 

GS ser positivt på den 
reviderade 
inriktningen gällande 
personalförmåner där 
harmoniseringen inom 
staden ska definieras 
som att det 
ekonomiska värdet 
på personalförmåner 
ska vara likvärdigt för 
alla medarbetare i 
förvaltningar och 
bolag, men att utbudet 
av personalförmåner 
får varier mellan olika 
förvaltningar och 
bolag.   

Harmonisering mot 
nuvarande belopp om 
2 100 kr/år skulle 
innebära att samtliga 
överskjutande förmåner 
behöver tas bort. Detta 
skulle leda till stort 
missnöje bland 
medarbetarna.  
Subventionerade 
Västtrafikkort inte 
längre kan erbjudas 
vilket generar en ökad 
administration av resor i 
tjänsten samt en risk att 
fler tar bilen till arbetet 
och därmed en negativ 
påverkan på miljön samt 
en påverkan på trafik-
situationen i Göteborg. 
Möjligheten att arbeta 
hälsofrämjande påverkas 
när förmåner som 
massage och 
hälsoprofilundersökning
ar måste tas bort.  
Borttagande av 
förmånen p-tillstånd 

Harmonisering mot + 
1000 kr skulle innebära 
att samtliga 
överskjutande förmåner 
behöver tas bort. 
Möjligen kan utbudet 
kompletteras med någon 
hälsofrämjande förmån. 
Harmoniseringen mot + 
5 000 kr skulle innebära 
att alla överskjutande 
förmåner förutom 
periodvis hälsokontroll 
behöver tas bort. Det 
kan finnas en möjlighet 
att erbjuda någon form 
av subventionering av 
resor med kollektiv-
trafiken alternativt av p-
tillstånd.  
Harmonisering av 
förmåner mot +12 000 
kr skulle innebära att 
medarbetare skulle 
kunna välja mellan 
västtrafikkort eller 
parkeringstillstånd som 
förmån.  

Ur GS synvinkel 
påverkas inte 
administrationen 
negativt av att 
utbudet av 
personalförmåner 
kan variera inom 
staden.  
En avveckling av 
förmånen för 
Västtrafikkort 
kommer dock att 
leda till betydligt 
mer administration 
och en ökad kostnad 
när det gäller resor i 
tjänsten.  

GS medarbetare erbjuds ett 
högre värde av förmåner 
motsvarande ca 17 000 
kr/medarbetare och år. GS 
erbjuder samtliga av 
stadens gemensamma 
förmåner förutom bidrag 
till cykelrelaterade inköp 
om 1500 kr över 3 år.  
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3) Det motverkar 
målen i Policyn 
för resor i 
tjänsten. 

 

riskerar att innebära 
negativa konsekvenser 
för framförallt natt-
arbetande personal som 
har svårt att ta sig till 
arbetet med kollektiv-
trafik. 
Den stadengemensamma 
cykelförmånen skulle 
kunna införas.  

Konsekvenserna av 
harmonisering mot de 
föreslagna beloppen 
bedöms bli ökade 
kostnader i form av lön, 
större personal-
omsättning inlednings-
vis samt större 
svårigheter att rekrytera 
rätt kompetens. En 
ytterligare konsekvens 
bedöms bli minskat 
åkande med kollektiv-
trafik samt ökad 
belastning på trafik-
systemet i och runt 
Göteborg. 
Harmonisering mot 
+12 000 kr bedöms dock 
få små konsekvenser.   

45 Göteborgs Stads 
Leasing AB 

Styrelsen beslutade 
att tillstyrka bolagets 
förslag till remissvar 

Det kan vara svårt att 
bedöma i vilken mån 
olika personalförmåner 
är likvärdiga vilket gör 
att detta scenario är 
svårbedömt. Tanken är 
dock god och det kan 
finnas fördelar med att 
ha förmåner som är 
anpassade till den egna 
verksamheten. Vi ser 
dock svårigheter med 
att harmonisera detta 
inom hela staden. 
Harmoniseringen bör 

Konsekvensen blir att 
bolaget måste avveckla 
gymlokalen vilket inte 
kommer att ge några 
inbesparingar alls samt 
att hälsounder-
sökningarna måsta tas 
bort vilket vi ser som 
mycket negativt då detta 
är en del i bolagets 
systematiska arbets-
miljöarbete. Den 
kortsiktiga vinst som 
detta kan ge kommer att 
försämra medarbetarnas 

Bolaget har i dagsläget 
ett utnyttjande av 
befintliga förmåner som 
ligger mellan 30 och 40 
procent förutom för 
hälsoprofilerna där 
utnyttjandet ligger 
omkring 90 procent. 
Utnyttjandet är mycket 
högt då bolaget vill att 
alla skall genomgå 
hälsoprofilerna då vi ser 
det som en del i bolagets 
systematiska 
arbetsmiljöarbete. Vad 

I dag har bolaget 
ingen nämnvärd 
administration av de 
förmåner som 
bolaget har utöver 
de staden-
gemensamma. Om 
andra typer av 
förmåner beslutas 
eller om dessa kan 
varieras mellan 
olika förvaltningar 
och bolag 
förutsätter vi att 
samtliga förmåner 

Bolaget har en egen 
gymlokal och möjlighet för 
medarbetarna att träna på 
arbetstid under 10 minuter 
per dag. Utöver detta har 
bolaget också en hälso-
undersökning med hälso-
profilsbedömning 
vartannat år. 
Skulle bolaget stänga 
nuvarande gym kan ej de 
anställda träna i anslutning 
till arbetet vilket kommer 
öka behovet av transporter 
i de fall medarbetarna 
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göras för att alla 
stadens anställda skall 
veta att de minst har en 
grundläggande nivå på 
förmåner. Skall 
stadens alla 
diversifierade 
verksamheter kunna 
leva upp till punkt 3c i 
Göteborgs Stads 
program för Attraktiv 
Arbetsgivare bör det 
finnas utrymme för 
bolag och 
förvaltningar att kunna 
erbjuda specifika 
förmåner för att kunna 
locka till sig rätt 
kompetens inom vissa 
områden.  
 

arbetsmiljö med risk för 
ökad sjukfrånvaro och 
ökade arbetsskador. 
Bolaget uppmuntrar 
medarbetarna till fysisk 
aktivitet och en sund 
livsstil och genom att 
minska tillgängligheten 
till hjälpmedel för att 
underhålla detta tror vi 
att verksamheten 
kommer att förlora på 
grund av ökade 
ohälsotal. Flera av våra 
medarbetare har uttryckt 
svårigheter med att ta 
kostnaden för gymkort 
varför ett stängt gym 
kommer påverka hälsan 
hos våra sämst 
bemedlade medarbetare. 
Risken är också stor att 
våra fackliga 
organisationer kommer 
att kräva ersättning för 
förlorade förmåner 
vilket i sig kan driva 
kostnaderna mer än det 
vi sparar in. Effekterna 
av denna neddragning 
kommer ha marginell 
effekt på resultat-
räkningen men en trolig 
negativ effekt på våra 
medarbetares hälsa.  

gäller utnyttjandet av 
den egna gymlokalen för 
bolaget ingen statistik på 
utnyttjandet då 
kostnaden är oberoende 
av hur många som 
nyttjar den. Vilka 
kostnader ett ökat 
ekonomiskt värde 
medför beror helt på hur 
många som nyttjar det 
och blir därför svårt att 
uppskatta. Om vi räknar 
med att ett högre belopp 
ger ett utnyttjande om 
40 procent betyder detta 
att en ökning med 1 000 
kr ger en kostnad på 
drygt 30 tkr, en ökning 
med 5 000 kr ger en 
kostnad på 160 tkr och 
en ökning med 12 000 
kr ger en kostnad på 
drygt 380 tkr. En så stor 
ökning som 12 000 kr 
kommer dock knappast 
att medföra ett så högt 
utnyttjande så det 
troligen kommer att bli 
flera förmåner som inte 
nyttjas av så många. 
 

kan hanteras inom 
förmånsportalen 
som sköts av 
Benify. Därmed 
torde ingen ökad 
administration 
uppstå. Den 
administration som 
möjliggör 
hälsokontroller/ 
profiler görs till 
största delen av 
leverantören. 

väljer att träna i liknande 
eller samma omfattning vid 
ett annat gym. 
Fler personer från 
socioekonomiskt svårare 
situationer väljer också 
bort att undersöka sin hälsa 
med regelbundenhet varför 
våra kontinuerliga 
hälsokontroller skapar en 
trygghet för dessa 
medarbetare då vi 
därigenom upptäcker att 
medarbetare har ett mindre 
hälsosamt leverne likväl 
som rena riskfaktorer i 
arbetet som eljest inte 
skulle bli synliggjorda.  
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46 Grefab Godkänna 
remissvaret och 
sända det som eget 
yttrande till stads-
ledningskontoret.  
Grefab har anpassat 
bolagets personal-
förmåner helt enligt 
Göteborg Stads 
riktlinje för förmåner 
och arbetat utifrån 
dem i ett par år. 
Erfarenheterna är 
goda. 

 Grefab ser inga större 
konsekvenser i ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde och förordar det 
för egen del. 

De ekonomiska 
konsekvenserna kan, om 
riktlinjen ökar 
kostnaderna, bli svåra 
att följa för ett litet 
bolag. 

 Att bedöma andra bolags 
förmåner utifrån så väl 
förmånens karaktär samt 
ekonomiska värde är inte 
möjligt för ett enskilt 
bolag. Det grundläggande 
för hela remissen är om 
Göteborgs Stad ur ett 
juridiskt perspektiv kan 
besluta om förmåner och 
dess ekonomiska värde 
förutom när det gäller 
förvaltningarna 

47 Gryab AB Om utgångspunkten 
är att det ekonomiska 
värdet ska vara 
likvärdigt för alla 
förvaltningar och 
bolag ser Gryaab 
positivt på att 
utbudet av personal-
förmånerna tillåts 
variera då det ger 
bolaget en möjlighet 
att påverka vilka 
förmåner bolaget ska 
ha. För Gryaab är det 
viktigt att kunna 
erbjuda rätt nivå av 
förmåner för att 
kunna konkurrera om 
arbetskraft inom 
områden i den 
privata industrin som 

Om utgångspunkten är 
att det ekonomiska 
värdet ska vara 
likvärdigt för alla 
förvaltningar och 
bolag ser Gryaab 
positivt på att utbudet 
av personalförmånerna 
tillåts variera då det 
ger bolaget en 
möjlighet att påverka 
vilka förmåner bolaget 
ska ha. Det är en 
nödvändig 
förutsättning för att 
kunna uppnå avsedd 
effekt och nytta med 
förmånerna liksom att 
förvaltning eller bolag 
ska kunna nå de mål 
som sätts inom olika 

Konsekvensen av en 
harmonisering utifrån ett 
ekonomiskt värde på 2 
100 kr skulle innebära 
att Gryaab tar bort alla 
förmåner som innebär en 
kostnad för Gryaab 
utöver friskvårds-
bidraget, cykelförmånen 
och personalstödet i 
form av stödsamtal. 
Det skulle påverka 
Gryaabs konkurrenskraft 
som arbetsgivare 
negativt då bolaget 
konkurrerar med privata 
aktörer inom process- 
och energiområdet.   
 

Ett ekonomiskt värde på 
nuvarande 2 100 kr eller 
utökat med 1 000 kr 
skulle innebära att 
Gryaab skulle behöva 
minska sina förmåner på 
ett sätt som bedöms 
inverka negativt på 
Gryaabs 
konkurrenskraft.   
Gryaab bedömer att ett 
utökat ekonomiskt värde 
på + 5 000 kr ger 
bolaget goda 
förutsättningar att 
bibehålla sin attraktions-
kraft till en rimlig 
kostnad samt möjlighet 
att i det långa loppet 
utföra vårt uppdrag med 

Konsekvensen 
gällande 
administration av 
personalförmåner 
vid en förändrad 
inriktning där 
utbudet av 
personalförmåner 
kan variera mellan 
olika förvaltningar 
och bolag bedöms 
som ringa. Gryaab 
har idag förmåner 
som hanteras 
utanför Förmåns-
portalen och den 
administrativa 
hanteringen av 
dessa är inte av 
betydande karaktär 
för organisationen. 

Friskvård på arbetsplatsen 
infördes 2005 i syfte att 
minska Gryaabs sjuktal. 
Insatsen gav resultat och 
Gryaabs sjuktal ligger nu 
på en låg nivå (3 %). 
Gryaab ser att en 
bidragande orsak till de 
låga sjuktalen är att bolaget 
aktivt arbetar med 
systematiskt arbetsmiljö-
arbete (SAM) genom olika 
personalvårdande insatser. 
Göteborgs stad 
klassificerar friskvård på 
arbetstid och tillgång till 
gym på Gryaab som 
förmåner men Gryaab 
betraktar dessa som SAM 
(systematiskt arbets-
miljöarbete).  
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processindustrin och 
energiområdet. 
Genom att erbjuda 
förmåner utöver lön 
ökar bolaget sin 
attraktionskraft och 
därmed möjlighet i 
det långa loppet att 
utföra sitt uppdrag 
med samma 
effektivitet och 
kvalitet samt minskar 
risken för 
kompensation i form 
av ökade löner.  
 

väsentliga områden 
såsom systematisk 
arbetsmiljö, 
förebyggande 
hälsoarbete och miljö. 
 

samma effektivitet och 
kvalitet.  
Vid ett utökat 
ekonomiskt värde på + 9 
000 kr skulle Gryaab 
kunna fortsätta att 
subventionera 
Västtrafikkort med 50 
%. Gryaab bedömer att 
det skulle ha betydelse 
ur både ett miljö- och 
jämställdhetsperspektiv 
men också för 
konkurrenskraften för 
Gryaab som bolag.  
Konsekvensen av ett 
ökat ekonomiskt värde 
som innebär + 12 000 kr 
per medarbetare och år 
skulle vara att Gryaab 
kan erbjuda samma 
förmåner som idag.   

Gryaab vill särskilt peka på 
att nivån på + 5 000 kr 
skulle innebära att dagens 
förmån med Västtrafikkort 
mot bruttolöneavdrag 
skulle behöva ändras till 
nettolöneavdrag. Det skulle 
troligen leda till att färre 
valde att utnyttja förmånen. 
Det skulle i sin tur minska 
incitamentet att välja 
kollektivtrafik framför 
privat bil vilket vore 
negativt ur miljösynpunkt. 
Frågan är även av 
betydelse ur ett 
jämställdhetsperspektiv då 
majoriteten av de som 
utnyttjar Västtrafik-
förmånen är kvinnor. 

48 Renova AB och 
Renova Miljö 
AB 

Styrelsen för Renova 
AB antar bifogat 
remissvar med 
konsekvens-
beskrivning och 
översänder till 
stadslednings-
kontoret. 
Renova bedömer att 
ett utökat värde av + 
5000 kronor är den 
lägsta nivån för att 
Renova inte ska 

Renova förstår 
inriktningen med att en 
harmonisering av ett 
ekonomiskt värde för 
personalförmånerna 
inom Göteborgs stad 
görs utifrån ett 
jämställdhets- och 
rättviseperspektiv. Att 
det tillåts vara en 
variation inom det 
ekonomiska värdet är 
en viktig förutsättning 

Konsekvensen av en 
harmonisering utifrån ett 
oförändrat ekonomiskt 
värde skulle innebära 
borttagande av lunch-
subvention för samtliga 
medarbetare utom 
miljöarbetarna, 
subventionerat 
Västtrafikkort samt 
möjligheter till osteopat, 
naprapat och massage 
utanför friskvårds-

Konsekvensen av ett 
ökat ekonomiskt värde + 
1 000 skulle innebära att 
Renova kan använda det 
ökade värdet för att 
behålla massagefåtölj 
samt möjligheten med 
subventionerat besök 
hos naprapat och 
osteopat. 
Utöver det blir det 
samma konsekvenser 

Det är viktigt att 
Förmånsportalen 
inte blir styrande 
när det gäller 
utbudet av 
förmåner. 
I stället måste det 
vara bolagets mål 
och syfte med 
förmånerna som 
styr samt 
möjligheten att 
uppfattas som en 

På Renova är det de 
manliga medarbetare som 
har de högsta sjuktalen 
avseende både lång 
sjukfrånvaro och upprepad 
kort varför jämställdhets-
aspekten behöver beaktas 
även utifrån det 
perspektivet.   
I konsekvensbeskrivningen 
har vi utgått från att 
kostnadsfria lokaler för 
fysisk träning i Renovas 
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tappa i attraktions-
kraft eller försämra 
möjlighet att arbeta 
systematiskt och 
förebyggande med 
arbetsmiljö och 
hälsofrågor.   
 

för att kunna uppnå 
avsedd effekt och nytta 
av förmånerna liksom 
att förvaltning eller 
bolag ska kunna nå de 
mål som sätts inom 
olika väsentliga 
områden såsom 
systematisk arbets-
miljö, förebyggande 
hälsoarbete och miljö. 
För Renovas del är det 
viktigt att kunna 
erbjuda rätt nivå av 
förmåner för att kunna 
konkurrera om arbets-
kraft inom transport-
branschen och energi-
området.   
 

bidraget. Det innebär 
också borttagande av 
massagestolar samt 
gruppträning. 
Vår bedömning är att det 
utöver påverkan på vår 
attraktionskraft får en 
negativ inverkan på vårt 
förebyggande hälso-
arbete, vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete samt 
vår miljöinriktning.  
I syfte att bidra till 
minskade utsläpp genom 
att uppmuntra våra 
medarbetare att åka 
kollektivt subventionerar 
Renova Västtrafikkort 
med halva kostnaden. 
Det är ett viktigt led i 
vårt miljöarbete och en 
trovärdighetsfråga för 
oss som miljöföretag.  
Givet att alla förmåner 
utöver de staden-
gemensamma tas bort, är 
det svårt att se 
prioriteringen av t ex 
årskort på Liseberg.  
 

som vid nivån 2 100 
kronor.  
Konsekvensen av ett 
ökat ekonomiskt värde + 
5 000 skulle innebära att 
Renova kan behålla 
motsvarande 25% 
subvention av 
västtrafikkort. 
Utöver det kan 
massagefåtölj erbjudas 
samt subventionering av 
naprapat, osteopat samt 
ett fåtal massage-
tillfällen. 
De förmåner vi inte kan 
erbjuda jämfört med 
dagens förmåner är 
gruppträning, massage i 
samma omfattning som i 
dag samt till hälften 
subventionerat 
västtrafikkort.  
Konsekvensen av ett 
ökat ekonomiskt värde 
som innebär + 12 000 kr 
per medarbetare och år 
skulle innebära att 
Renova kan behålla 
samtliga förmåner vi har 
idag utom gruppträning.   

attraktiv arbets-
givare.    
Konsekvensen 
gällande 
administration av 
personalförmåner 
vid en förändrad 
inriktning bedömer 
vi dock som 
hanterliga. Vi har 
idag förmåner som 
inte finns i 
Förmånsportalens 
utbud men där man 
kan lägga in ikoner 
så att den 
gemensamma 
ingången och 
sökvägen alltid blir 
densamma för 
medarbetarna. Det 
ska vara enkelt för 
våra medarbetare 
utan alltför mycket 
administration för 
bolaget. 

egna lokaler samt riktad 
funktionsanalys för dem 
med fysiskt tunga arbeten 
inte räknas som förmåner i 
detta remissvar. Våra 
miljöarbetare har inte 
möjlighet att köra till 
anläggning där de kan 
värma medhavd mat utan 
att det skulle få stor 
negativ påverkan på 
produktionstid och 
mängden körda mil. Att ha 
möjlighet att kunna äta 
varm mat under sin 
arbetsdag ser vi som en 
hygienfaktor och räknar 
därför inte måltids-
subvention som en förmån 
för våra miljöarbetare, 
däremot för övriga 
medarbetare på Renova. 
 

 



Förvaltning: Västtrafikkort betalt 
av arbetsgivaren 
mot 
förmånsbeskattning 

Förmåns-
bil 

Utföra friskvård på arbetstid * Total beräknad 
kostnad 2019 
för 
förvaltningen * 

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Kostnadsfria 
lokaler för 
fysisk 
aktivitet 

Hyra 
semesterbostäder 
som ägs av 
arbetsgivaren 

SDF Angered Nej Nej  Nej    Nej Nej 
SDF Askim-Frölunda-Högsbo Nej Nej  Ja riktade insatser vid behov 

utifrån arbetsmiljöarbetet, max 
1 h 

SAM SAM SAM Nej Nej 

SDF Centrum Nej Nej  Nej    Nej Nej 
SDF Lundby Nej Nej  Ja alla anställda 1 timma om 

verksamheten så tillåter 
Inom ordinarie 
lönebudget 

400 175 Nej Nej 

SDF Majorna Linné Nej Nej  Nej    Nej Nej 
SDF Norra Hisingen Nej Nej  Ja alla anställda efter 

överenskommelse med 
områdeschef  
1 tim/vecka 

SAM SAM SAM Nej Nej 

SDF Västra Göteborg Nej Nej  Nej    Nej Nej 
SDF Västra Hisingen Nej Nej  Ja riktade insatser Ingen 

generell förmån, beslut kan 
fattas om tidsbestämda riktade 
insatser inom verksamheter 
med stort behov att förebygga 
ohälsa.  

SAM SAM SAM Nej Nej 

SDF Örgryte-Härlanda Nej Nej  Ja till riktade grupper  SAM SAM SAM Nej Nej 
SDF Östra Göteborg Nej Nej  Ja till riktade grupper  SAM SAM SAM Nej Nej 
Social resursförvaltning Nej Nej  Nej    Nej Nej 

*Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att friskvård på arbetstid bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som 
en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
 

Förvaltning: Subventionerad 
massage som inte 
avräknas mot 
friskvårdsbidraget 

Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen 

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Övrig förmån 
upprättad i lokalt 
kollektivavtal  

Övrig förmån 
upprättad i lokal 
överenskommelse 

SDF Angered Ja  Avslutat 2018 - - 

Både förvaltningar och 
bolag har centrala och 
lokala kollektivavtal. 
Dessa kan till exempel 
gälla antal 
semesterdagar, möjlighet 
till semesterväxling, 
arbetstidsförkortning, 
föräldrapenningtillägg, 
sjuklön samt löneväxling 
till tjänstepension. Dessa 
centrala och lokala 
kollektivavtal skiljer sig åt 
mellan olika 
organisationer.   

Nej 
SDF Askim-Frölunda-Högsbo Nej    Nej 
SDF Centrum Nej    Nej 
SDF Lundby Nej    Nej 
SDF Majorna Linné Nej    Nej 
SDF Norra Hisingen 

Nej 
   

Nej 
SDF Västra Göteborg Nej    Nej 
SDF Västra Hisingen Nej    Nej 
SDF Örgryte-Härlanda Nej    Nej 
SDF Östra Göteborg Nej    Nej 
Social resursförvaltning Nej    Nej 

 

Redovisning av ekonomiskt värde av personalförmåner stadsdelsförvaltningar och social resurs 2019 



Förvaltning: Övrig förmån utöver 
av 
Kommunfullmäktige 
stadengemensamma 
förmåner 

Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen 

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

SDF Angered Blodomloppet 101 490 kr 245  414 kr 

SDF Askim-Frölunda-Högsbo Nej    
SDF Centrum Nej    
SDF Lundby Nej    
SDF Majorna Linné Nej    
SDF Norra Hisingen 

Nej 
   

SDF Västra Göteborg Nej    
SDF Västra Hisingen Nej    
SDF Örgryte-Härlanda Nej    
SDF Östra Göteborg Nej    
Social resursförvaltning Nej    

 

 

  



 
Förvaltning: Västtrafikkort betalt 

av arbetsgivaren 
mot 
förmånsbeskattning 

Total beräknad 
kostnad 2019 
för 
förvaltningen  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Förmåns-
bil 

Utföra friskvård på 
arbetstid * 

Total beräknad 
kostnad 2019 
för 
förvaltningen * 

Antal 
medarbetare som 
utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Arbvux Nej    Nej  Ja alla anställda 1 
tim/vecka 

1 000 000 kr 170 5 900 kr 

Förskoleförvaltningen Ja till de som reser 
mycket i tjänsten 

Ej generell 
personalförmån 

- - Nej  Ja på arbetstid till riktade 
grupper under begränsad 
period /hälsosatsningar 

SAM SAM SAM 

Grundskoleförvaltningen Nej    Nej  Ja till riktade grupper  SAM SAM SAM 
Utbildningsförvaltningen Nej    Nej  Ja, vissa verksamheter 

(inte alla) erbjuder 
anställda friskvårdstimme 
60min/vecka.   

618 800 kr 280  2 210 kr 

*Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att friskvård på arbetstid bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som 
en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
 
 

Förvaltning: Kostnadsfria 
lokaler för 
fysisk 
aktivitet 

Total 
beräknad 
kostnad 2019 
för 
förvaltningen  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 
2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per medarbetare  

Hyra semester-
bostäder som 
ägs av 
arbetsgivaren 

Subventionerad massage 
som inte avräknas mot 
friskvårdsbidraget ** 

Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen **  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Arbvux Nej    Nej Ja 1 ggr/6:e vecka, riktas till 
medarbetare som har 
stillasittande jobb, 
terminalarbete  

Avvecklat  - - 

Förskole-
förvaltningen 

Nej    Nej Nej    

Grundskole-
förvaltningen 

Nej    Nej Nej    

Utbildnings-
förvaltningen 

Ja på ett 
verksamhets-
område 

304 000 kr 150 2 027 kr Nej Ja inom område vux/yh 
erbjuds anställda massage 30 
min max 6 gånger/år 
 

144 000 kr 166  867 kr 

**Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att massagen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en 
personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
 

  

Redovisning av ekonomiskt värde av personalförmåner grundskole-, förskole-, utbildningsförvaltning 
samt arbetsmarknad och vuxenutbildning 2019 

 



Förvaltning: Övrig förmån upprättad 
i lokalt kollektivavtal  

Övrig förmån 
upprättad i lokal 
överenskommelse 

Övrig förmån utöver av 
Kommunfullmäktige 
stadengemensamma förmåner 

Total beräknad kostnad 
2019 för förvaltningen  

Antal medarbetare som 
utnyttjat förmånen 2019 

Beräknat förmånsvärde 
per medarbetare  

Arbvux Både förvaltningar och 
bolag har centrala och 
lokala kollektivavtal. Dessa 
kan till exempel gälla antal 
semesterdagar, möjlighet 
till semesterväxling, 
arbetstidsförkortning, 
föräldrapenningtillägg, 
sjuklön samt löneväxling till 
tjänstepension. Dessa 
centrala och lokala 
kollektivavtal skiljer sig åt 
mellan olika organisationer. 

Nej Lämna blod på arbetstid 1 ggr/år 5 000 kr 8 625 kr 

Förskoleförvaltningen Nej Nej    

Grundskoleförvaltningen Nej Nej    
Utbildningsförvaltningen Nej Betalar startavgiften för årligt 

deltagande i Blodomloppet för de 
som deltar ca 250 personer                                                                                                               

83 200 kr 260 320 kr 

Tre verksamhetsområden har 
egna lokala 
friskvårdsprogrammed olika typer 
av aktiviteter t ex mindfulness och 
gruppträning *** 

197 050 kr  473 560 kr / 510 kr / 354 kr 
/625 kr 

Snitt 417 kr   

*** Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en 
personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förvaltning: Västtrafikkort betalt 
av arbetsgivaren 
mot 
förmånsbeskattning 

Total 
beräknad 
kostnad 2019 
för 
förvaltningen  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 
2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Förmåns-
bil 

Utföra friskvård på 
arbetstid * 

Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen * 

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Fastighetskontoret Nej    Nej  Nej    

Idrott och förening Nej    Nej Nej    
Inköp och upphandling Ja 694 235 kr  74 9 382 kr  Nej  Nej    

Intraservice Nej     Nej  Ja alla anställda 1 
timma om 
verksamheten så 
tillåter 

2 017 500 kr 250 8 070 kr 

Konsument- och 
medborgarservice 

Nej    Nej  Ja till riktade grupper. 
30 min/v för 
servicevägledare 
utifrån behov i SAM. 
Tiden schemaläggs. 
Samt ytterligare en 
grupp 1 tim/v. 

SAM SAM SAM 

Kretslopp och vatten Nej     Nej  Ja 1 tim/vecka för 
tillsvidareanställda 
eller månadsavlönade 
över 6 månader 

2 433 630 kr 
 

426 5 520 kr 

Kultur Nej    Nej  Nej    
Lokalförvaltningen Nej     Nej  Ja - - - 
Miljöförvaltningen  Nej    Nej  Nej    
Park- och 
naturförvaltningen 

Nej    Nej  Nej    

Regionarkivet Nej    Nej  Nej    
Stadsrevisionen Nej    Nej  Ja alla anställda 1 

h/vecka 
SAM SAM SAM 

Social resursförvaltning Nej    Nej  Nej    
Stadsbyggnadskontoret Nej    Nej  Ja projekt under 2019, 

Träna tillsammans. 1 
timme per vecka.  

SAM SAM SAM 

SLK Nej    Nej  Nej    
Trafikkontoret Ja för 11 månader  

1 månad betalas av 
arbetstagaren med 
löneavdrag 

2 600 000 kr 350 7 430 kr Nej  Ja till riktade grupper 
30 min för personal i 
serviceresors 
beställningscentral 

SAM SAM SAM 

*Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att friskvård på arbetstid bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som 
en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
  

Redovisning av ekonomiskt värde av personalförmåner fackförvaltningar exklusive grundskole-, 
förskole-, utbildningsförvaltning samt arbetsmarknad och vuxenutbildning 2019 

 



Förvaltning: Kostnadsfria 
lokaler för 
fysisk 
aktivitet 

Total beräknad 
kostnad 2019 
för 
förvaltningen  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Hyra 
semesterbostäder 
som ägs av 
arbetsgivaren 

Subventionerad 
massage som inte 
avräknas mot 
friskvårdsbidraget ** 

Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen **  

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Fastighetskontoret Ja 52 607 kr Statistik saknas 202 kr  Nej Ja för alla anställda. 
30 tider per månad. 
Medarbetaren betalar 
en del själv inkl 
förmånsbeskattning. 
Massagen sker på 
arbetstid. 

65 000 kr 
 

Kostnad arbetstid 
77 580 kr 

87  380 kr 
 

892 kr 
 

Totalt 1 272 kr 

Idrott och förening Nej     nej Nej    
Inköp och upphandling Nej    Nej Ja alla anställda, 4 

ggr per termin, flex ut 
plus 125 kr avgift 

99 823 kr 49 2 037 kr 

Intraservice Ja 9 6750 kr 150 645 kr Nej Nej    
Konsument- och 
medborgarservice 

Nej    Nej Ja erbjuds alla 
medarbetare utifrån 
behov i SAM (många 
upplever värk som 
bedöms bero på 
arbetet). 
Subventionen 
förmånsbeskattas. 

SAM SAM SAM 

Kretslopp och vatten Ja Avvecklat 2020 - - Nej Nej    
Kultur Ja -  Ca 100 vid en 

verksamhet  
- Nej Nej    

Lokalförvaltningen Ja 217 000 kr - - Nej Nej    
Miljöförvaltningen  Nej    Nej Nej    
Park- och natur-
förvaltningen 

Ja 65 328 kr 262 249 kr Nej Nej    

Regionarkivet Nej    Nej Nej    
Stadsrevisionen Nej    Nej Ja vid behov gäller för 

alla anställda 
SAM SAM SAM 

Stadsbyggnadskontoret Ja 52 607 kr Statistik saknas 146 kr  Nej Nej    
SLK Ja Avvecklat 2019 - - Nej Nej    
Trafikkontoret Ja 53 250 kr Statistik saknas 180 kr Nej Nej    

**Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att massagen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en 
personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
 

 

  



Förvaltning: Övrig förmån 
upprättad i lokalt 
kollektivavtal  

Övrig förmån upprättad i lokal överenskommelse Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen  

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Fastighetskontoret Både förvaltningar och 
bolag har centrala och 
lokala kollektivavtal. 
Dessa kan till exempel 
gälla antal 
semesterdagar, 
möjlighet till 
semesterväxling, 
arbetstidsförkortning, 
föräldrapenningtillägg, 
sjuklön samt 
löneväxling till 
tjänstepension. Dessa 
centrala och lokala 
kollektivavtal skiljer 
sig åt mellan olika 
organisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nej    

Idrott och förening Nej    

Inköp och upphandling Nej    

Intraservice Nej    

Konsument- och 
medborgarservice 

Nej    

Kretslopp och vatten Enmanstillägg (ensamarbete) 159 751 kr 91 1 755 kr 

Utryckningstillägg (utöver jour och beredskap) 7 200 kr 16 450 kr 

Rikskortet (två olika häften) 24 620 kr 78 4 224 kr / 2 112 kr 
Snitt 3 168 kr 

Högre ersättning vid inköp av terminalglasögon utöver avtalat sortiment 72 496 kr 82 1 500 kr 

Möjlighet till avgiftsfria parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen Avskaffas under 
hösten 2019 

- - 

Fördelning av hälsopott för hälsofrämjande och teambildande aktiviteter med upp 
till 10 000 kr per år och enhet 

81 485 kr 232 - 

Blodgivning på betald arbetstid  Ej använts under 
2019 

- - 

Utökad möjlighet till periodisk hälsoundersökning för nattarbetande till att även 
omfatta arbete vid skift *** 

7 256 kr 4 1 814 kr 

Kultur Nej    

Lokalförvaltningen Lämna blod på arbetstid - - - 

Miljöförvaltningen  Nej    

Park- och natur-
förvaltningen 

Nej    

Regionarkivet Nej    

Stadsrevisionen Nej    

Stadsbyggnadskontoret Nej    

SLK Nej    

Trafikkontoret Nej    

*** Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen har en tydlig koppling till verksamhetens hälsorisker och bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till 
arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 

  



Förvaltning: Övrig förmån utöver av Kommunfullmäktige stadengemensamma förmåner Total beräknad 
kostnad 2019 för 
förvaltningen  

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Fastighetskontoret Subventionerad avgift för anmälan till Blodomloppet 14 080 kr 41 343 kr 

Vi har en fritidsförening som får bidrag av arbetsgivaren för att ordna hälsofrämjande och 
trivselfrämjande aktiviteter, tex bowlingturnering, pingisturnering, hyra av en tennisbana, träningspass i 
Traktörens gym 

15 563 kr 260 60 kr 

Bidrag till föreningar: fotoklubb, konstförening. 9 500 kr Statistik saknas 36 kr 

Idrott och förening Nej    
Inköp och upphandling Nej    

Intraservice Erbjuder våra medarbetare möjlighet att använda sig av en återhämtningsfåtölj (massagefåtölj med 
inbyggda återhämtningsprogram att lyssna på) **** 

51 420 kr 150 343 kr 

samt att vi en gång/per vecka hyr en skolidrottshall i 1 timma 15 minuter för innebandyspel. 16 464 kr 50 330 kr 

Konsument- och 
medborgarservice 

Bidrag till konstföreningen som möjliggör för förvaltningens alla anställda att delta på aktiviteter som 
föreningen anordnar. Föreningen får sen många år tillbaka ett årligt bidrag till föreningsverksamheten 
från trafikkontoret, stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret samt konsument- 
och medborgarservice. 

6 000 kr Statistik saknas 30 kr 

Kretslopp och vatten Subventionerad avgift för anmälan till Blodomloppet och Cykelutmaningen 21 120 kr 66 320 kr 
Inspirationsföreläsningar 1-2 ggr per år - - - 

Hyra av halltider för innebandy och badminton 35 717 kr 116 308 kr 

Vissa parkeringsplatser på vissa anläggningar för privata bilar är i dag gratis. Detta kommer dock 
upphöra senare i höst. 

- - - 

Kan vara att vi har medlemskap kring olika föreningar knutna till yrkesrollen. - - - 
Kultur Årskort till förvaltningens museer, värde 100 kr/år till 600 personer. Syfte med förmånen är 

kompetensutveckling inom verksamhetens grunduppdrag ***** 
KU KU KU 

Lokalförvaltningen Subventionerad anmälan till Blodomloppet och cykelutmaningen 21 000 kr 54 389 kr 
Miljöförvaltningen  Miljöförvaltningen ger ett årligt bidrag 20.000 kr till Idrottsföreningen på förvaltningen. IF anordnar 

aktiviteter som är till för alla medarbetare. 
20 000 kr  

(upphör 2021) 
75 - 

Park- och natur-
förvaltningen 

Vi har en fritidsförening som får bidrag av arbetsgivaren för att ordna olika hälsofrämjande och 
trivselfrämjande aktiviteter.      

90 000 kr 280 321 kr 

Regionarkivet Nej    
Stadsrevisionen Nej    
Stadsbyggnadskontoret Vi har en hälsovecka varje höst då medarbetarna har möjlighet att träna på arbetstid. I övrigt erbjuder vi 

tillsammans med vår idrottsförening ett antal olika pass i vår träningslokal och man kan också nyttja 
gymmet men då måste man flexa ut från jobbet. 

SAM SAM SAM 

Bidrag till föreningar: fotoklubb, konstförening och musikförening 17 000 kr Statistik saknas 47 kr 

SLK Nej    
Trafikkontoret Massagefåtölj **** 32 800 kr 400 besök 150 kr 

Subventionerad avgift för anmälan till Blodomloppet 20 440 kr 51 400 kr 
Mindre årligt bidrag til konstförening, fotoklubb 9 500 kr Statistik saknas 22 kr 
TK/SBK Seniorer 3 000 kr 73 41 kr 

****Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en 
personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
***** Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att syftet med insatsen är kompetensutveckling och att det ingår i den anställdes individuella kompetensutvecklingsplan. Den är då inte att betrakta som en personalförmån. 
Ange i dessa fall KU i kolumnen. 

  



Bolag: Västtrafikkort betalt 
av arbetsgivaren 
mot 
förmånsbeskattning 

Total 
beräknad 
kostnad 2019 
för bolaget  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 
2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Förmåns-
bil 

Utföra friskvård på 
arbetstid * 

Total beräknad 
kostnad 2019 
för bolaget * 

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Göteborgs Stadshus AB Nej    Nej  Nej    

Göteborg Energi koncernen Nej    Nej  Nej    

Förvaltnings AB Framtiden Ja 82 164 kr 10 6 252 kr Nej  Nej    

Framtiden Byggutveckling AB Ja 148 292 kr 17 6 252 kr Nej  Nej    

Bostadsbolaget Ja 1 761 197 kr 270 6 252 kr  Nej  Ja 1 timma per vecka 1 223 105 kr Ca 300 4 000 kr 

Bostads AB Poseidon Ja 1 809 706 kr 220 6 250 kr  Nej  Nej    

Egnahemsbolaget Ja 170 000 kr 22 6 252 kr Nej  Nej    

Familjebostäder i Göteborg AB Ja 1 601 681 kr 195 6 250 kr Nej  Nej    

Gårdstensbostäder AB Ja 93 750 kr 15 6 250 kr Nej  Nej    

Störningsjouren i Göteborg AB Ja 328 024 kr 480 6 240 kr Nej  Nej    

Higab AB Ja 594 000 kr 82 7 752 kr  Nej  Nej    

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Ja 351 729 kr  45 7 750 kr  Nej  Nej    

Göteborgs Stads Parkerings AB Ja 380 378 kr 56  6 396 kr Nej  Nej    

Älvstranden Utveckling AB Ja - - 3 000 kr Nej  Ja alla anställda 30 min 
yoga 

161 000 kr 264 610 kr 

Business Region Göteborg Ja 282 000 kr 45 6 264 kr Nej  Nej    

Göteborg & Co AB Nej    Nej  Nej    

Got Event AB Nej    Nej  Ja alla anställda 428 640 kr 43 9 969 kr 

Göteborgs Stadsteater Nej    Nej  Ja alla anställda 1 h/vecka  - 25 - 

Liseberg AB Nej    Nej  Nej    

Göteborgs Hamn AB Ja 137 499 kr 39 2 682 kr Nej  Nej    

Göteborgs Spårvägar 
Trafikantservice AB 

Ja 315 003 kr 39 8 077 kr Nej  Nej    

Göteborgs Spårvägar Buss AB Ja 638 083 kr 79 8 077 kr Nej  Nej    

Göteborgs Spårvägar AB Ja 5 621 592 kr 696 8 077 kr Nej  Nej    

Försäkrings AB Göta Lejon Ja 50 000 kr 8 6 250 kr Nej  Ja alla anställda 1 timma 
per vecka 

257 319 kr 12 6 394 kr 

Göteborgs Stads Leasing AB Nej    Nej  Ja alla anställda 30-50 min 176 000 kr 30 2 200 kr 

Grefab Nej    Nej  Nej    

Gryaab AB Ja 580 000 kr 69 6 396 kr Nej  Ja, alla anställda 402 000 kr 60 6 700 kr 

Renova Ja 1 231 266 kr 125 3 875 kr Nej  Nej    

Boplats Göteborg Nej    Nej  Nej    

*Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att friskvård på arbetstid bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som 
en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 

  

Redovisning av ekonomiskt värde av personalförmåner bolag 2019 

 



Bolag: Kostnadsfria 
lokaler för 
fysisk 
aktivitet 

Total 
beräknad 
kostnad 2019 
för bolaget  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Hyra semesterbostäder som ägs av arbetsgivaren Total 
beräknad 
kostnad 2019 
för bolaget  

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Göteborgs Stadshus AB Ja Avvecklat 
2019 

- - Nej    

Göteborg Energi koncernen Ja 261 800 kr 100 2 618 kr Ja, subventionerat pris 233 000 kr 60 3 315 kr 

Förvaltnings AB Framtiden Nej    Nej    

Framtiden Byggutveckling AB Nej    Nej    

Bostadsbolaget Nej    Ja, subventionerat pris. Bedrivs i stiftelseform 500 000 kr 54  1 436 kr 

Bostads AB Poseidon Nej    Ja, Hyrorna baseras på marknadspris. Medarbetaren får 
hyra till ett subventionerat pris som varierar beroende på 
säsong (via nettolöneavdrag). Mellanskillnaden mellan 
marknadspris och subventionerat pris förmånsbeskattas. 

435 059 kr 60 584 kr 

Egnahemsbolaget Nej    61 000 kr 3 6 300 kr 

Familjebostäder i Göteborg AB Nej    232 410 kr 31 2 755 kr 

Gårdstensbostäder AB Nej    Nej    

Störningsjouren i Göteborg AB Nej    Nej    

Higab AB Nej    Nej    

Förvaltnings AB 
GöteborgsLokaler 

Nej    Nej    

Göteborgs Stads Parkerings AB Nej    Nej    

Älvstranden Utveckling AB Nej    Nej    

Business Region Göteborg Nej    Nej    

Göteborg & Co AB Nej    Nej    

Got Event AB Nej    Nej    

Göteborgs Stadsteater Nej    Nej    

Liseberg AB Nej    Nej    

Göteborgs Hamn AB Nej    Nej    

Göteborgs Spårvägar 
Trafikantservice AB 

Nej    Nej    

Göteborgs Spårvägar Buss 
AB 

Nej    Nej    

Göteborgs Spårvägar AB Nej    Nej    

Försäkrings AB Göta Lejon Nej    Nej    

Göteborgs Stads Leasing AB Ja 40 000 kr 40 500 kr  Nej    

Grefab Nej    Nej    

Gryaab AB Ja - 50 1 800 kr Ja, marknadspris 55 000 kr 20 1 000 kr  

Renova Ja - Statistik saknas - Nej    

Boplats Göteborg Nej    Nej    

 

  



Bolag: Subventionerad massage som inte avräknas mot friskvårdsbidraget ** Total beräknad 
kostnad 2019 för 
bolaget ** 

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Övrig förmån 
upprättad i lokalt 
kollektivavtal  

Göteborgs Stadshus AB Nej    Både förvaltningar och 
bolag har centrala och 
lokala kollektivavtal. 
Dessa kan till exempel 
gälla antal 
semesterdagar, 
möjlighet till 
semesterväxling, 
arbetstidsförkortning, 
föräldrapenningtillägg, 
sjuklön samt 
löneväxling till 
tjänstepension. Dessa 
centrala och lokala 
kollektivavtal skiljer sig 
åt mellan olika 
organisationer. 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Göteborg Energi koncernen Nej    
Förvaltnings AB Framtiden Nej    
Framtiden Byggutveckling AB Nej    
Bostadsbolaget Ja 3 ggr per år den anställde betalar en viss del av kostnaden 119 028 kr 454 tillfällen 400 kr 
Bostads AB Poseidon Ja den anställde betalar halva kostnaden, max 8 timmar/år 125 240 kr 122 323 kr 
Egnahemsbolaget Ja, den anställda betalar en del av kostnaden, kan använda friskvårdsbidraget 25 000 kr 90 270 kr 
Familjebostäder i Göteborg AB Ja vi erbjuder våra medarbetare att på arbetstid (6ggr a 30 min/år) få massage. Vi 

betalar halva kostnaden och medarbetaren halva kostnaden. 
58 278 kr 96  175 kr 

Gårdstensbostäder AB Nej    
Störningsjouren i Göteborg AB Nej    
Higab AB Nej    
Förvaltnings AB 
GöteborgsLokaler 

Ja SAM SAM SAM 

Göteborgs Stads Parkerings AB Nej    
Älvstranden Utveckling AB Ja, alla medarbetare erbjuds 20 minuter per månad.  - - 7 320 kr 
Business Region Göteborg Ja, alla medarbetare erbjuds 30 minuter per månad. Delad kostnad mellan AG och AT Förmånen 

upphörde 2018 
- - 

Göteborg & Co AB Ja tvättstugeprincip (först till kvarn) tillämpas på i snitt 40 tillfällen per månad. Gäller 
samtliga anställda: 

107 280 kr 70 1 533 kr 

Massagefåtölj 9 000 kr 40 225 kr 
Got Event AB Nej    
Göteborgs Stadsteater Ja främst avsett för skådespelare/konstnärlig personal pga deras särskilda behov av att 

ha sin kropp som arbetsredskap. Alla möjlighet till det. Medarbetaren betalar 200kr och 
bolaget betalar 200kr för 30 min massage.  

   

Liseberg AB Nej    
Göteborgs Hamn AB Nej    
Göteborgs Spårvägar 
Trafikantservice AB 

Ja, hälften av kostnaden dras mot friskvårdsavdrag tills det är slut. Resterande belopp 
dras på lön.  

- 89 - 

Göteborgs Spårvägar Buss 
AB 

Ja, hälften av kostnaden dras mot friskvårdsavdrag tills det är slut. Resterande belopp 
dras på lön.  

- 37 - 

Göteborgs Spårvägar AB Ja, hälften av kostnaden dras mot friskvårdsavdrag tills det är slut. Resterande belopp 
dras på lön.  

- 670 - 

Försäkrings AB Göta Lejon Ja alla anställda, ca 2 gång/mån 59 338 kr 12 4 945 kr 
Göteborgs Stads Leasing AB Nej    
Grefab Nej    
Gryaab AB Nej    
Renova Ja samtliga anställda. De kan använda friskvårdsbidraget eller få löneavdrag.  - - - 
Boplats Göteborg Ja alla anställda. För att förebygga spänningar som kommer från stillasittande arbete vid 

datorn. Uppgår till 40 % av kostnaden för massage upp till 4 gånger om året. 
2 340 kr 4 1 000 kr 

**Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att massagen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en 
personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen.  



Bolag: Övrig förmån upprättad i lokal överenskommelse Total beräknad 
kostnad 2019 för 
bolaget  

Antal medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde per 
medarbetare  

Göteborgs Stadshus AB Nej    
Göteborg Energi koncernen Personalförening i stiftelseform med årlig summa på 5.000 kr till de anställda. Summan är skattepliktig och 

kan avsättas i pension eller som lunchsubvention. 
4 580 000 kr 916 4 024 kr 

Förvaltnings AB Framtiden Nej     
Framtiden Byggutveckling AB Nej    
Bostadsbolaget Nej    
Bostads AB Poseidon Rikskort 1 658 652 kr 125 10 080 kr 
Egnahemsbolaget Nej    
Familjebostäder i Göteborg AB Möjlighet till förlängd delledighet 25% tills barnet är 12 år.  

(Enligt Föräldraledighetslagen finns möjligheten till delledighet 25% tills barnet är 8 år). 
- - - 

Gårdstensbostäder AB Nej    
Störningsjouren i Göteborg AB Nej    
Higab AB Nej    
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Nej    
Göteborgs Stads Parkerings AB Nej    
Älvstranden Utveckling AB Nej    
Business Region Göteborg Nej    
Göteborg & Co AB Nej    
Got Event AB Nej    
Göteborgs Stadsteater Lunchsubvention. Medarbetare på Stadsteatern får lunch subventionerat i vår restaurang mot 

lunchförmånsbeskattning. På Backa Teater får medarbetarna rikslunchkort de kan handla för (där har vi en 
extern restauratör som hyr in sig i våra lokaler). Vi behöver tillhandahålla detta eftersom våra skådespelare 
inte kan gå ut och köpa mat på stan i mask och scenkläder. 

821 000 kr  216 2 900 kr 

Liseberg ab Nej    
Göteborgs Hamn AB Nej    
Göteborgs Spårvägar 
Trafikantservice AB 

Nej    

Göteborgs Spårvägar Buss AB Nej    
Göteborgs Spårvägar AB Nej    
Försäkrings AB Göta Lejon Sjukvårdsförsäkring  med 750 kr i självrisk som förmånsbeskattas. Sjukvårdsförsäkring för alla anställda är 

branschpraxis inom Försäkringbolag. 
71 568 kr 12 5 964 kr 

Göteborgs Stads Leasing AB Nej    
Grefab Nej    
Gryaab AB Nej    
Renova Nej    
Boplats Göteborg Arbetstidsförkortning till 38,5 tim/vecka i stället för 40 tim/vecka. 321 000 kr 21 19 000 kr 



Bolag: Övrig förmån utöver av Kommunfullmäktige 
stadengemensamma förmåner 

Total 
beräknad 
kostnad 2019 
för bolaget ** 

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 
förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 
per 
medarbetare  

Göteborgs Stadshus AB Har inom ramen för det systematiska hälso- och 
arbetsmiljöarbetet erbjudit bolagets medarbetare att 
göra hälsoprofilundersökning ***  

Borttaget 
2020 

- - 

Göteborg Energi koncernen Nej    
Förvaltnings AB Framtiden Rikskort  231 099 kr 17 10 344 kr 
Framtiden Byggutveckling AB Rikskort  328 606 kr 25 10 344 kr 
Bostadsbolaget Rikskort 1 201 190 kr 121 10 344 kr 

Lärarledd friskvård till lokalvårdare 1 timma per vecka i 
syfte att få ner sjukfrånvaron **** 

SAM SAM SAM 

Osteopat, medarbetaren betalar 60% 5 810 kr 17 350 kr 
Idrottsförening 20 700 kr 66 - 

Bostads AB Poseidon Rikskort 1 658 652 kr 125 3 172 kr 
Kiropraktor (medarb betalar viss del, ag viss del) **** 17 190 kr 18 300 kr 
Konstförening 20 700 kr 33 - 
Hälsoprofilundersökning vartannat år. *** 172 800kr  96 566 kr 

Egnahemsbolaget Rikskort  190 000 kr 20 10 344 kr 
Familjebostäder i Göteborg AB Rikskort  103 279 kr 198 10 344 kr  

Kiropraktor (medarbetaren betalar viss del, Ag viss del) 3 190 kr 7 360 kr 
Konstförening 35 000kr  60 - 
Fritidsförening (anordnar olika aktiviteter) 25 732 kr Statistik saknas - 

Gårdstensbostäder AB Hälsoundersökningar vartannat år - - - 
Störningsjouren i Göteborg AB Rikskort  459 013 kr 396 10 584 kr  

Personalvårdsklubb (kultur, idrott och trivsel) 33 920 kr 108 314 kr 
Higab AB Hälsoprofilsbedömningar *** 2 104 kr 50 - 

PSA-prov för män över 50 år - - 1 480 kr 
Ämnesomsättningsprov för kvinnor - - 300 kr 
Rikskort 1 026 000 kr 94 10 344 kr 
Idrottsförening, Kultur- och konstförening som får ett 
årligt bidrag från företaget och ordnar aktiviteter som 
erbjuds samtliga medarbetare. 

102 000 kr Statistik saknas - 

Subventionerat drivmedel - funnits i bolaget sen det 
bildades. 

Total rabatt 
23 200 kr  

46 500 kr 

Förvaltnings AB 
GöteborgsLokaler 

Rikskort  608 400 kr 54 10 344 kr 
Idrotts- och kulturförening (anordnar olika aktiviteter) 211 200 kr 64 3 300 kr 

Göteborgs Stads Parkerings AB Hälsoundersökningar vartannat år *** Görs ej längre - - - 
Rikskort 608 429 kr 62 9 504 kr 
Arbetstidsförkortning 8 tim per år 246 492 kr 90 2 084 kr 

Älvstranden Utveckling AB Möjlighet till parkeringstillstånd som förmånsbeskattas 
till marknadsvärdet    

- - - 

Hälsoundersökning vartannat år. *** - - 750 kr 
Yoga -- - 1 440 kr 

Business Region Göteborg En hälsogrupp anordnar olika inriktning av 
hälsosatsningar under året. 

- - - 

Göteborg & Co AB Medlemmar av bolagets ledningsgrupp kan årsvis 
ansöka om p-plats för ett år i taget. Innehavare av 
parkeringsplats förmånsbeskattas.  

125 000 6 11 880 kr 

Got Event AB Fritidsförening för alla anställda 60 000 kr 145 414 kr 
Parkeringsförmån - 57 771 kr 
Hälsoprofiler för all personal var tredje år. Gruppvis för 
analys. 

SAM SAM SAM 

Massagestol samt yogagrupp för att minska stress.  SAM SAM SAM 
Göteborgs Stadsteater Under förutsättning att båda föräldrarna arbetar på 

teatern (eller att man är ensamstående) och arbetar 
kvällar/helger då man normalt inte har barntillsyn 
ersätter teatern kostnader för barnvakt. Detta är 
branschpraxis.  

4 000 kr 1 4 000 kr 

Liseberg ab Möjlighet att avgiftsfritt åka attraktionerna i syfte att 
uppleva sin arbetsplats. ***** 

- 2500 - 

***Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen har en tydlig koppling till verksamhetens hälsorisker och bara erbjuds till riktade grupper under en 
tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan som en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
****Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat 
till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i 
kolumnen. 
*****Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att syftet med insatsen är kompetensutveckling och att det ingår i den anställdes individuella 

kompetensutvecklingsplan. Den är då inte att betrakta som en personalförmån. Ange i dessa fall KU i kolumnen. 

  



Bolag: Övrig förmån utöver av Kommunfullmäktige 
stadengemensamma förmåner 

Total 
beräknad 

kostnad 2019 
för bolaget ** 

Antal 
medarbetare 
som utnyttjat 

förmånen 2019 

Beräknat 
förmånsvärde 

per 
medarbetare  

Göteborgs Hamn AB Extra ersättning vid vård av barn 186 991 kr 15 9 485 kr 
Extra ersättning vid tjänsteresa 46 917 kr 48 1 019 kr 
Hälsoprofilbedömning  12 4542 kr 74 - 
Subventionerad parkeringsplats Ingen 

kostnad för 
företaget 

41 3 886 kr 

Extra milersättning vid bilkörning i tjänsten 78 435 kr 44 1 356 kr 
 

Kostnadsfri synundersökning samt bidrag till köp av 
glasögon och linser utöver lagstadgad rättighet gällande 
terminalglasögon 

22 341 kr 10 1 700 kr 

Extra bidrag utöver Göteborgs Stads cykelförmån 18 519 kr 19 742 kr 
Lunchsubvention 62 6662 kr 82 5 815 
Sjukvårdsförsäkring företagsledning 81 424 kr 9 5 428 kr 
Sommarkomp 20 tim/år (arbetstidsförkortning) för 
tjänstemän 

Uppgift 
saknas 

Alla tjänstemän Uppgift 
saknas 

Göteborgs Spårvägar 
Trafikantservice AB 

Hälsoundersökning med följande tidsintervaller; Vart 
femte år till och med när du fyllt 45 år. Vart tredje år 
mellan 46 år och 59 år. Varje år från och med att du fyllt 
60 år. ***  

4 220 kr 
 

4 1 100 kr 

Parkeringstillstånd. Förmånsvärdet av parkeringen för 
2019 är justerat efter Göteborgs Stads Parkering AB´s 
beräkningar av marknadsvärdet för parkeringstillstånd. 

215 040 kr 32 6 720 kr 

Medarbetare kan hyra stugor av 
semesterhemsföreningen skräddarön 

- - - 

Tillämpar INTE cykelförmånen    
Göteborgs Spårvägar Buss 
AB 

Hälsoundersökning med följande tidsintervaller; Vart 
femte år till och med när du fyllt 45 år. Vart tredje år 
mellan 46 år och 59 år. Varje år från och med att du fyllt 
60 år.  

3 540 3 1100 kr 

Parkeringstillstånd. Förmånsvärdet av parkeringen för 
2019 är justerat efter Göteborgs Stads Parkering AB´s 
beräkningar av marknadsvärdet för parkeringstillstånd. 

778 320 94 8 280 kr 

Medarbetare kan hyra stugor av 
semesterhemsföreningen skräddarön 

- - - 

Tillämpar INTE cykelförmånen    

Göteborgs Spårvägar AB Hälsoundersökning med följande tidsintervaller; Vart 
femte år till och med när du fyllt 45 år. Vart tredje år 
mellan 46 år och 59 år. Varje år från och med att du fyllt 
60 år. 

29 500 kr 25 1 100 kr 

Parkeringstillstånd. Förmånsvärdet av parkeringen för 
2019 är justerat efter Göteborgs Stads Parkering AB´s 
beräkningar av marknadsvärdet för parkeringstillstånd. 

5 589 000 675 8 280 kr 

Medarbetare kan hyra stugor av 
semesterhemsföreningen skräddarön 

- - - 

Tillämpar INTE cykelförmånen    

Försäkrings AB Göta Lejon Nej    
Göteborgs Stads Leasing AB Hälsoprofilsbedömning vartannat år 168 000 kr 70 2 400 kr 
Grefab Nej    
Gryaab AB Lunchsubvention  250 000 kr 90 2 200 kr 

Sjuksköterska på platsbesök 6 ggr/år **** SAM SAM SAM 
Hälsoprofilsbedömning var 3:e år *** SAM SAM SAM 
Personalförening med årlig summa på 1500 kr till de 
anställda 

150 000 kr 100 1 500 kr 

Möjlighet att tvätta bil i Gryabs tvätthall - 20 20 kr 
Möjlighet till däckförvaring på Gryabs område - 20 600 kr  
Möjlighet till lån av mindre verktyg - 20 30 kr 

Renova Vi har subventionerad gruppträning,  243 000 kr 10 6 750 kr 
samt naprapat och osteopat 43 600 kr 71 230 kr / 430 

kr 
massagestolar 61 440 kr Statistik saknas - 
Rikskuponger/lunchkort 3 993 352 kr 243 2 400 kr / 

4 800kr 
Boplats Göteborg Nej    

***Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen har en tydlig koppling till verksamhetens hälsorisker och bara erbjuds till riktade grupper under en 
tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan som en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i kolumnen. 
****Beräknad kostnad anges inte under förutsättning att insatsen bara erbjuds till riktade grupper under en tidsbegränsad period och med ett tydligt syfte kopplat 
till arbetsmiljö och hälsa. Den är då inte att betrakta som en personalförmån utan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ange i dessa fall SAM i 
kolumnen. 
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Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Sammanställning över personalförmåner som 
ska avvecklas/behållas 
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Sammanställning över personalförmåner som 
ska avvecklas/behållas 
Sammanställningen över personalförmåner som ska avvecklas eller behållas utifrån 
tjänsteutlåtande Nulägesanalys av personalförmåner i förvaltningar och bolag inför 
avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag gällande 
revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, utfärdat 2019-10-07, 
diarienummer 1396/17. 

Personalförmån Åtgärd 
Västtrafikkort betalt av arbetsgivaren 
mot förmånsbeskattning 
 

Avvecklas som generell förmån 

Friskvård på arbetstid 
 

Avvecklas som generell förmån 

Kostnadsfria lokaler för fysisk träning 
 

Befintliga lokaler behålls under 
förutsättning att lokalen är tillgänglig för 
samtliga anställda i den fysiska byggnaden   
 

Möjlighet att hyra semesterbostäder som 
ägs av arbetsgivaren eller via 
stiftelse/förening 
 

Avvecklas 

Möjlighet till subventionerad massage 
inklusive massagefåtölj samt besök hos 
naprapat, kiropraktor och osteopat, som 
inte avräknas mot friskvårdsbidraget  
 

Avvecklas som generell förmån 

Subventionerad lunchkostnad genom till 
exempel möjlighet att köpa rikskort 
 

Avvecklas 

Personalföreningar 
 

Befintliga personalföreningar kvarstår 
under förutsättning att bidrag från 
arbetsgivaren enbart används för 
administrativa kostnader  
 

Hälsoundersökningar/ 
hälsoprofilsundersökningar 
 

Avvecklas som generell förmån  

Blodgivning på betald arbetstid 
 

Avvecklas 

Subventionerade anmälningsavgifter  
 

Avvecklas 
 



 

Göteborgs Stad Intraservice, Sammanställning över personalförmåner 
som ska avvecklas/behållas 
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Extra ersättning för synundersökning 
och glasögon utöver vad som anges i 
upphandlade avtal gällande 
terminalglasögon 
 

Avvecklas 

Ersättning för kostnad för 
synundersökning och glasögon/linser (ej 
terminalglasögon) 
 

Avvecklas 

Parkeringstillstånd mot 
förmånsbeskattning 
 

Befintliga tillstånd behålls om det bedöms 
nödvändigt utifrån verksamhetens 
geografiska placering 
 

Extra bidrag utöver Göteborgs Stads 
cykelförmån 
 

Avvecklas 

Extra ersättningar och tillägg utöver 
kollektivavtal 
 

Avvecklas 

Arbetstidsförkortning som ej förhandlats 
i centralt eller lokalt kollektivavtal 
 

Avvecklas 

Verksamhetsspecifika personalförmåner 
 

• Avgiftsfritt årskort på muséer 
• Avgiftsfritt åka attraktioner på 

Liseberg 

Behålls under förutsättning att syftet är 
kompetensutveckling och att det ingår i den 
anställdes individuella 
kompetensutvecklingsplan 
 

• Ersättning för barntillsyn Avvecklas under förutsättning att möjlighet 
till barnomsorg finns via kommunal 
verksamhet 
 

• Sjukvårdsförsäkring med 
förmånsbeskattning 

Avvecklas 

Övrig personalförmån 
 
Subventionerat drivmedel 
 

 
 
Avvecklas 

 



 
 
 
         Central Samverkansgrupp Protokoll 4/21 Dnr 0284/21 
         (CSG) Sammanträdesdatum  
 2021-02-25 
Utdrag ur protokoll 
 
 
  
 
§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

a) Återrapport remissvar personalförmåner (dnr 1396/17)  
Handling utsänd 2021-02-18 
 
Jenny Hallberg föredrar ärendet.  
Kommunal påtalar att synpunkter och åsikter gällande personalförmåner ser olika ut 
beroende på verksamhet, och man borde höja nivån för de som haft det sämst samt 
satsa på det hälsofrämjande. Saco ställer sig bakom detta.  
Saco framhäver vikten att attrahera och behålla medarbetare över tid, det är den största 
investering som staden har. Därav är frågan gällande personalförmåner viktig. 
Lärarförbundet med instämmande av Vision vill ha till protokollet att det man utför på 
arbetstid är arbetsverktyg/kompetensutveckling och inte en förmån. Friskvårdsbidraget 
på 1500 är för lågt och borde vara högre – förslagsvis 3000 kr. Förmånerna ska vara 
kostnadsneutrala. 
 
Presentationen biläggs protokollet. 
 
Informationen antecknas till protokollet 
 

 
 
Vid protokollet 
 
  
…………………………………….. 
Anna Wilsson 
 
 
Protokollet justeras 
 
…………………………................... …………………………...................  
Eva Hessman, Arbetsgivaren Marie Lökkerberg, Kommunal  
 
 
…………………………….............. ………………..……………………. 
Johanna Morgensterns Saco Anne Häggendahl, TCO 
 
 



 

 www.goteborg.se 

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

Dag och tid: 2021-02-26, kl 14:00-14:45  

Plats: Teams 

 
Protokoll från extra Koncernfackligt råd 2/2021 

 

Protokollsutdrag:  

punkt 3.1  

 

 

3.1 Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss 

avseende remittering gällande en reviderad inriktning för fortsatt arbete kring 

personalförmåner 

 

 Jenny Hallberg, stadsledningskontoret, föredrog ärendet i enlighet med utskickade 

handlingar samt presentationsunderlag. Bakgrunden till ärendet redovisades samt 

hanteringen och översiktligt resultat från den genomförda remissen vilken omfattade 

samtliga bolag och förvaltningar (svarstid under perioden oktober-december 2020). 

Svarsfrekvensen var hög (92%) och svaren ger en spretig bild.  

 

Stadsledningskontorets avsikt är att anmäla ärendet för behandling i kommunstyrelsen den 

31 mars. Ärendet innehåller två alternativa förslag; ett med en reviderad inriktning 

gällande stadens personalförmåner innebärande att det ekonomiska värdet ska fastställas 

och förmåner utanför detta värde ska avvecklas, samt ett förslag som inte innebär någon 

reviderad inriktning. I det sistnämnda alternativet ska förmåner avvecklas i enlighet med 

bilaga 6 i ärendet.  

 

De fackliga företrädarna ställer vissa frågor gällande bilaga 6, bland annat avseende 

aspekten ekonomiskt värde i förhållande till aktuella förmåner samt angående förmånen 

parkeringstillstånd och den tillhörande formuleringen ”nödvändigt utifrån verksamhetens 

geografiska placering”. Jenny Hallberg och Catarina Blomberg besvarar frågorna.  

 

Catarina Blomberg klargör att föreliggande förslag inte omfattar kollektivavtalsreglerade 

förmåner och att medbestämmandelagen reglerar vad som är ett kollektivavtal.   

 

De fackliga parterna gemensamt - LO, TCO och Saco - anger att de inte ställer sig bakom 

förslaget och hänvisar till sina i ärendet tidigare framförda synpunkter.          
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