
Yttrande angående – Retroaktiv utbetalning och 
uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 
2021 
 

Yttrandet 
 
Socialdemokraterna har inga synpunkter på de exakta siffernivåer som föreslås för den årliga 
uppräkningen av arvoden för förtroendevalda. Det är viktigt att politisk tjänstgöring, och detta särskilt 
i stadens nämnder, inte leder till privatekonomiska problem för den enskilde. Redan i dagsläget har 
många partier svårt att fylla de kommunala stolarna; den svenska demokratin, livnärd genom 
privatpersoners fritidspolitiska engagemang, kräver att ersättningsnivåerna är rimliga och står i 
proportion till arbetsinsatsen. Hur höga eller låga dessa ersättningsnivåer ska vara i detalj menar vi att 
kommunstyrelsen bör undvika att ha synpunkter på, då detta också innebär att kommunalråd förväntas 
att – om än genom en formalistisk omväg – årligen sätta sitt eget fasta arvode. I vår mening är detta 
angränsande till en moralisk jävssituation. Det är inte heller rimligt att kommunstyrelsen tillsätter den 
beredning som sköter arvoderingsfrågorna. Arvodesberedningen består dessutom i dagsläget primärt 
av individer som anställts av samma personer vars arvodesnivåer man föreslår.  
 
Göteborg behöver en ny beslutsmodell för arvoderingsfrågor. I vårt budgetförslag för 2021 föreslog vi 
att helt skilja kommunstyrelsen från sin egen arvodessättning genom inrättandet av en ny 
arvodesnämnd, instiftad av kommunfullmäktige, enligt strikta principer påminnande om de som idag 
är gällande för stadsrevisionen. För Socialdemokraterna utgör en oberoende arvodesnämnd ett viktigt 
reformbehov för den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. I väntan på att beslut om en 
sådan kan fattas, helst i brett samförstånd, avser vi följa rekommendationerna från den nuvarande 
arvodesberedningen - utan egna yrkanden och revideringar. 

Kommunstyrelsen 
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Sänk arvodena för heltidspolitiker 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Arvodet för heltidsförtroendevalda 2021 fastställs till 45 000 kronor per 
månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 50 000 
kronor per månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice 
ordförande till 47 500 kronor per månad. 

 

Yrkandet 
Göteborgs stads förtroendevalda har idag höga arvoden. Arbetet som utförs är 
förvisso tidskrävande och ansvarsfullt, men frågorna om förtroende, 
representation och legitimitet behöver beaktas vid fastställandet av arvodet. En 
stor majoritet av göteborgarna når aldrig de inkomstnivåer som heltidsarvoderade 
i kommunen har. Det riskerar att bli problematiskt för förtroendevalda att leva 
med en inkomst som möjliggör ett liv som skiljer sig från de medborgare man är 
satta att representera. Följderna kan bli både politikerförakt och att de 
förtroendevalda inte förstår konsekvenserna av sina beslut.  

Vår bedömning är att en väl avvägd nivå ligger avsevärt lägre än den nu varande 
och att en uppräkning därför inte är aktuell. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-05-05 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
2.1.9 Retroaktiv utbetalning och uppräkning av 
arvoden för förtroendevalda för år 2021 
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Retroaktiv utbetalning och uppräkning av 
arvoden för förtroendevalda för år 2021  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2021 som varar upp till fyra 
timmar fastställs till 870 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställs 
förrättningsarvodet till 1 405 kronor. För förrättning upp till 30 minuter fastställs 
arvodet till 225 kronor. Beloppet 1 405 kronor gäller också för deltagande i 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

2. Grundarvodet för år 2021 fastställs till 68 870 kronor. 
3. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2021 fastställs till 68 870 kronor 

per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 89 165 kronor per 
månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 84 510 kronor 
per månad. 

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst för år 2021 fastställs till 400 kronor 
per timma. 

5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs från och med 2021 års ordinarie 
bolagsstämma. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads nämnder får i uppdrag att betala ut fasta arvoden samt 
förrättningsarvoden retroaktivt från och med den 1 januari 2021.  

2. Göteborgs Stads bolag får i uppdrag att betala ut årsarvoden samt förrättningsarvoden 
retroaktivt från och med 2021 års ordinarie bolagsstämma.  

Sammanfattning 
Uppräkningen av arvoden för förtroendevalda i Göteborgs Stad sker enligt de regler som 
kommunfullmäktige 2002-06-13, § 25 beslutat om. Reglerna innebär att grundarvodet 
årlig räknas upp med den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen året innan. För 
2020 har den genomsnittliga löneökningen beräknats till 2,45 procent.  

2020 års avtals- och lönerörelse blev pausad på grund av Coronapandemin. Det ledde till 
att en majoritet av Göteborgs Stads medarbetare inte hade ett löneavtal för 2020 i slutet 
av året när arvodena vanligtvis räknas upp.  

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-12 
Diarienummer 0125/20 
 

Handläggare  
Lina Isaksson 
Telefon: 031-368 04 09 
E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se  
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Kommunfullmäktige beslutade därför den 10 december 2020, § 10 att uppräkningen av 
arvoden för förtroendevalda samt styrelsearvoden i kommunens bolag för år 2021 skulle 
skjutas upp tills dess det fanns ett rättvisande procenttal gällande den genomsnittliga 
löneutvecklingen i kommunen för 2020.  

Utifrån tidigare praxis, den påverkan Coronapandemin hade på avtals- och lönerörelsen 
vilket ledde till att uppräkningen av arvoden tvingades flytta fram nästan ett halvår, samt 
arvodesberedningens ställningstagande i frågan föreslås kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta att fasta arvoden, årsarvoden samt förrättningsarvoden ska 
betalas ut retroaktivt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arvodesberedningens förslag på inplaceringar för de nya nämnderna, utskotten och 
nämnden för konsument- och medborgarservice att gälla retroaktivt från och med 
den 1 januari 2021 kombinerat med den nuvarande inplaceringen för övriga nämnder 
samt kommunfullmäktige ger en totalkostnad för fasta arvoden på 25 245 371 kronor för 
år 2021.  

Gällande kostnaden för förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst 
beror det på antalet förrättningar respektive nämnd eller bolag har under 2021. 

De ekonomiska konsekvenserna för stadens nämnder och bolag kommer att variera 
beroende på hur många förtroendevalda varje nämnd och bolag har, vilken arvodesgrupp 
respektive nämnd och bolag är placerad i samt antalet förrättningar under året. 

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

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-10, § 10 

2. Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2021 års 
ordinarie bolagsstämma 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret redovisar i tjänsteutlåtandet uppräkning av arvoden för 
förtroendevalda år 2021 samt förslag att fasta arvoden, årsarvoden samt 
förrättningsarvoden ska betalas ut retroaktivt. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 25 om ett nytt grundarvode och nya 
arvodesregler för heltidsförtroendevalda. Reglerna innebär att grundarvodet årligen 
räknas upp med den genomsnittliga löneutvecklingen som skett i kommunen året innan. 
Beslut om höjning av förrättningsarvoden och styrelsearvoden i kommunens bolag sker 
på samma sätt. Genom kommunfullmäktiges beslut gäller ett och samma grundarvode 
både för heltidsarvoderad förtroendevald och vid beräkningen av fasta arvoden i presidier 
samt årsarvoden för bolag. 

Det förfaringssätt som Göteborgs Stad tillämpar vid uppräkningen av arvoden för 
förtroendevalda har använts sedan 2003. 2020 års avtals- och lönerörelse blev pausad på 
grund av Coronapandemin. Det ledde till att en majoritet av Göteborgs Stads medarbetare 
inte hade ett löneavtal för 2020 i slutet av året när arvodena vanligtvis räknas upp. Det 
innebar i sin tur att det var svårt att ge ett rättvisande procenttal gällande den 
genomsnittliga löneutvecklingen. Kommunfullmäktige beslutade därför den  
10 december 2020, § 10 att uppräkningen av arvoden för förtroendevalda samt 
styrelsearvoden i kommunens bolag för år 2021 skulle skjutas upp tills dess det fanns ett 
rättvisande procenttal gällande den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen för år 
2020. 

Vid arvodesberedningens sammanträde den 23 februari 2021 fanns inget rättvisande 
procenttal från stadsledningskontoret att redovisa utan det blev klart först i slutet av mars 
2021. Beredningen fick dock information om att Intraservice har möjlighet att betala ut 
fasta arvoden, årsarvoden samt förrättningsarvoden retroaktivt, förutsatt att detta 
rapporteras in korrekt av förvaltningarna efter instruktion såsom det brukar göras med 
fasta arvoden. Ändring av fasta arvoden behöver även gälla hel månad, exempelvis från  
1 maj eller 1 juni.  

Arvodeberedningens ställningstagande i frågan var att arvodena ska betalas ut retroaktivt. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt stadsledningskontoret beräknas den genomsnittliga löneökningen bland anställda i 
Göteborgs Stad under 2020 till 2,45 procent. Motsvarande höjning gällande samtliga 
arvoden under 2021 föreslås därmed fastställas enligt följande: 

Grundarvodet höjs från 67 225 kronor för 2020 till 68 870 kronor för 2021. Motsvarande 
höjning till 68 870 kronor gäller även för heltidsarvoderad förtroendevald under 2021.  
För kommunstyrelsens ordförande höjs arvodet från 87 035 kronor för 2020 till  
89 165 kronor för 2021 och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande höjs 
det från 82 490 kronor till 84 510 kronor.  
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Arvode för förrättning/sammanträde upp till fyra timmar höjs från 850 kronor till 870 
kronor, för förrättning/sammanträde längre än fyra timmar höjs arvodet från 1 370 kronor 
till 1 405 kronor och för förrättning/sammanträde upp till 30 minuter höjs arvodet från 
220 kronor till 225 kronor. Beloppet 1 405 gäller även för deltagande i sammanträde med 
kommunfullmäktige. Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst höjs från  
390 kronor till 400 kronor per timma. 

Styrelsearvodena i de kommunala bolagen höjs i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Antagna regler fastslår enbart att arvodet ska räknas upp årligen men specificerar inte att 
det måste ske från den 1 januari eller från ordinarie bolagsstämma. Uppräkningen av 
arvoden har dock sedan reglerna infördes 2003 fastställts av kommunstyrelsen på hösten 
för att sedan börja gälla från och med den 1 januari året där på. I och med att det inte 
fanns något rättvisande procenttal att räkna på under 2020 var man för första gången 
tvungen att frångå denna praxis och de uppräknade arvodena kunde inte börja gälla från  
den 1 januari 2021 för nämnderna eller från ordinarie bolagsstämma för bolagen. 

Kommunfullmäktige fattade den 10 december 2020, § 10 beslut om att skjuta upp 
uppräkningen och därmed tillfälligt frångå den antagna princip som reglerar 
uppräkningen av arvoden. Procenttalet blev klart först i slutet av mars 2021 och innan 
uppräkningen fastställts av kommunstyrelsen kommer det ha hunnit bli maj eller juni. 

Utifrån tidigare praxis, den påverkan Coronapandemin hade på avtals- och lönerörelsen 
vilket ledde till att uppräkningen av arvoden tvingades flytta fram nästan ett halvår samt 
arvodesberedningens ställningstagande i frågan gör stadsledningskontoret bedömningen 
att det är rimligt att föreslå att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att 
fasta arvoden, årsarvoden samt förrättningsarvoden ska betalas ut retroaktivt.   

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Arvodesberedningens förslag att skjuta upp 
uppräkningen av arvoden för förtroendevalda 
för år 2021  
§ 10, 0125/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Uppräkningen av arvoden för förtroendevalda samt styrelsearvoden i kommunens bolag 
för år 2021 skjuts upp tills dess det finns ett rättvisande procenttal gällande den 
genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen för 2020. 

Handling 
2020 nr 267. 

Yrkanden 
Frida Tånghag (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till förslaget 
från V och MP i kommunstyrelsen. 

Aslan Akbas (S) och Anders Sundberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Protokollsutdrag skickas till 
Stadens nämnder och bolag 
Styrande dokument 

 

Dag för justering 
2020-12-16 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-12-10 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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Bilaga 2 
 

Årsarvoden och gruppindelning i de 
kommunala bolagen fr o m 2021 års ordinarie 
bolagsstämma 
 

(fastställt i procent av grundarvodet 68 870 kr/mån multiplicerat med 12) enligt nedan: 

 

 
Grupp A  2021 
 

Ordförande  0  Göteborgs Stadshus AB 

Vice ordförande  0 

Ledamot  0 

Suppleant  0 

Lekmannarevisor 8 264 (1 %) 

 

 

Grupp B  2021 
 

Ordförande  66 115 (8 %)  Göteborg Energi AB 

Vice ordförande  49 586 (6 %)  Förvaltnings AB Framtiden 

Ledamot  24 793 (3 %)  Higab AB 

Suppleant  12 397 (1,5 %) Business Region Göteborg  

Lekmannarevisor 8 264 (1 %)  Göteborg & Co AB 

    Göteborgs Hamn AB 

    Göteborgs Spårvägar AB 
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Grupp C  2021 
 

Ordförande  49 586 (6 %)  Göteborgs Stads Bostads AB 

Vice ordförande  33 058 (4 %)  AB Bostads AB Poseidon 

Ledamot  16 529 (2 %)  Familjebostäder i Göteborg AB 

Suppleant  8 264 (1 %)  Göteborgs Egnahem AB  

Lekmannarevisor 8 264 (1 %)  Lekmannarevisorer i  
    Gårdstensbostäder 

    Älvstranden Utveckling AB 

   Förvaltnings AB  
   GöteborgsLokaler 

   Göteborgs Stads Parkerings AB 

   Liseberg AB 

   Göteborgs Stadsteater AB 

   Got Event AB 

   Göteborgs Stads Leasing AB 

   Försäkrings AB Göta Lejon 

Boplats Göteborg AB 

Göteborgs Kollektivtrafik AB 

 

Grupp D  2021 
 

Ordförande  24 793 (3 %)  GS Buss AB 

Vice ordförande  16 529 (2 %)  GS Trafikantservice AB 

Ledamot 8 264 (1 %)  Lekmannarevisorer i  
  Störningsjouren Göteborg AB 

Suppleant 4 132 (0,5 %)  Lekmannarevisorer i  
  Framtiden Byggutveckling AB 

Lekmannarevisor 4 132 (0,5 %)   
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