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Svar på remiss - Förmåner för medarbetare i 
Göteborgs Stad  

Förslag till beslut 

Idrotts- och föreningsnämnden bifaller förvaltningens remissvar och översänder det till 

stadsledningskontoret som sitt eget svar.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har skickat en remiss om personalförmåner till förvaltningar och 

bolag för yttrande i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Remissvaren ska särskilt 

belysa konsekvenser gällande; justerad inriktning där det ekonomiska värdet ska vara 

likvärdigt för alla medarbetare men utbudet får variera mellan olika förvaltningar och 

bolag, harmonisering utifrån oförändrat ekonomiskt värde (2 100 kr), ökat ekonomiskt 

värde (+1 000 kr, +5 000 kr, +12 000 kr) samt administration vid förändrad inriktning.  

Förvaltningen vill betona att staden är en och samma arbetsgivare där utbud och storlek 

vad gäller personalförmåner enligt stadens riktlinje ska vara lika oavsett förvaltning eller 

bolag. 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 ser följande konsekvenser. En justerad inriktning kan innebära ökad 

administration och kostnader på grund av separata avtal inom eller utom förmånsportalen. 

Förmånsportalens stadengemensamma utbud skulle istället kunna utökas.  

Förvaltningen erbjuder för närvarande enbart de stadengemensamma förmånerna 

motsvarande 2 100 kronor, därför får en harmonisering utifrån oförändrat ekonomiskt 

värde ingen påverkan på förvaltningen. En harmonisering till ett utökat ekonomiskt värde 

skulle innebära ökade kostnader för förvaltningen på 204 000 kronor, 1 020 000 

respektive 2 448 000 årligen vid 60 procents nyttjandegrad. Ju större nivåhöjning, desto 

större omprioriteringar behövs utifrån befintlig ram.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen erbjuder för närvarande enbart stadengemensamma personalförmåner vilka 

motsvarar 2 100 kronor per medarbetare och år och generar en kostnad motsvarande 

428 400 kronor vid nyttjandegrad om 60 procent. Nyttjandegraden för personalförmåner i 
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förvaltningen är beräknad på samma sätt som Stadsledningskontoret beskrivit i remissen 

med en antagen nyttjandegrad i staden om 60 procent. 

Vid en beräkning av en höjning utifrån 1 000 kronor per medarbetare och år så skulle det 

innebära en kostnadsökning om totalt 204 000 kronor vid en nyttjandegrad på 60 procent. 

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 

om totalt 1 020 000 kronor vid en nyttjandegrad på 60 procent. 

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 

innebära en kostnadsökning om totalt 2 448 000 kronor vid en nyttjandegrad på 60 

procent. 

Som stadsledningskontoret beskriver kan en inriktning 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, innebära ökade 

kostnader gällande förmånsportalen. Det förmånliga priset utgår ifrån att staden har 

gemensamma personalförmåner. För att andra förmåner ska kunna ingå i förmånsportalen 

behöver förvaltningar och bolag teckna egna tilläggsavtal med en ökad kostnad som följd. 

Den kostnaden är svår att beräkna i dagsläget.  

Stadsledningskontoret anger också att det finns en påtaglig risk att kostnader för 

administrativ tid kommer att öka om flera förvaltningar och bolag väljer att hantera 

många olika personalförmåner utanför förmånsportalen. Det är svårt att bedöma den 

ekonomiska omfattningen för förvaltningen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De ekologiska konsekvenser som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande gäller 

även för förvaltningen: 

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.  

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.  

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.  
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Bedömning ur social dimension 
De sociala konsekvenser som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande gäller även 

för förvaltningen: 

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 stadsledningskontorets kartläggning 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. Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder enbart de 

stadengemensamma personalförmånerna. Förvaltningen har i september 2020 340 

månadsavlönade medarbetare, 44 procent kvinnor och 56 procent män. 

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. I Göteborgs stads riktlinje för 

personalförmåner framgår även att utbud och storlek ska vara lika oavsett förvaltning och 

bolag.  

Samverkan 
Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens 

samverkansgrupp 2020-11-18.  

Bilagor 
1. Förvaltnings-/bolagsremiss Dnr. 1396/17  - Förmåner för medarbetare 

i Göteborg stad 

2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Dnr 1396/17 
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Ärendet  
Ärendet Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad är översänt 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 konsekvenser gällande justerad inriktning, harmonisering utifrån oförändrat 

ekonomiskt värde, ökat ekonomiskt värde samt administration vid förändrad inriktning.  

Remissen ska besvaras senast 2020-12-23. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Stadsledningskontoret har 2020-09-29 skickat en remiss till förvaltningar och bolag för 

yttrande i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-09-02. Stadsledningskontoret vill 

att remissvaren särskilt belyser:  

• 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.  

Förmånsportalen 

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. 

Stadengemensamma personalförmåner 

Förvaltningen erbjuder för närvarande enbart de stadengemensamma personalförmånerna 

cykelförmån, friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, löneväxling till tjänstepension, 

personalstöd i form av stödsamtal, årskort Västtrafik eller Hallandskort via månatligt 

löneavdrag samt rabatterat årskort på Liseberg. Totalt är värdet av dessa förmåner 2 100 

kronor per medarbetare och år.  
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Förutom idrotts- och föreningsförvaltningen har även grundskole- och 

förskoleförvaltningen, social resurs, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, 

regionarkivet, stadsrevisionen och stadsledningskontoret redovisat att de inte har några 

personalförmåner utöver de stadengemensamma personalförmånerna.  

Personalförmåner utöver de stadengemensamma 

Utbudet och 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.  

Exempel på personalförmåner utöver de stadengemensamma: västtrafikkort, friskvård på 

arbetstid, kostnadsfria lokaler för fysisk träning, semesterbostäder som ägs av 

arbetsgivaren, subventionerad massage, rikskort och lunchsubvention, 

personalföreningar, egna lokala friskvårdsprogram, hälsoundersökningar och 

subventionerade anmälningsavgifter. Utöver dessa förekommer personalförmåner vid 

enstaka fackförvaltningar och/eller bolag.  

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.  

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.  

I stadsdelsförvaltningarna 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.  

Förvaltningens bedömning  
”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”. 

Förvaltningen vill betona att staden är en och samma arbetsgivare där utbud och storlek 

vad gäller personalförmåner enligt stadens riktlinje ska vara lika oavsett förvaltning eller 

bolag. 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. Förvaltningen 
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ser även positivt på ett större utbud av stadengemensamma personalförmåner i 

förmånsportalen för medarbetarna att välja bland för samma ekonomiska värde.  

”Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt 

nuvarande nivå (2 100 kr)”. 

Förvaltningen erbjuder för närvarande enbart de stadengemensamma förmånerna 

motsvarande 2 100 kronor, därför får en harmonisering utifrån oförändrat ekonomiskt 

värde ingen påverkan på förvaltningen. Detta generar en kostnad motsvarande 428 400 

kronor vid nyttjandegrad om 60 procent (714 000 kronor vid nyttjandegrad om 100 

procent) på förvaltningen. Nyttjandegraden för personalförmåner i förvaltningen är 

beräknad på samma sätt som Stadsledningskontoret beskrivit i remissen med en antagen 

nyttjandegrad i staden om 60 procent. Enligt stadsledningskontorets beskrivning har 

andra arbetsgivare som infört digital friskvårdsadministration eller förmånsportal initialt 

fått ett ökat uttag av friskvårdsbidrag. Uttaget har efter en tid planat ut på 60-70 procent.  

”Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde enligt exempel i tjänsteutlåtandet          

(+ 1 000 kr, + 5 000 kr alternativt + 12 000 kr)”. 

Takten för harmonisering behöver anpassas till nivån på eventuell ökning av det 

ekonomiska värdet för personalförmånen då det innebär en ökad kostnad för 

förvaltningen enligt tabell nedan. 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 måluppfyllelse i 

kärnverksamheten. 

Nivåhöjning av ekonomiskt 
värde personalförmån per 
medarbetare och år 

Beräknad kostnad per år vid 
nyttjandegrad 60 procent 

 
Beräknad kostnad per år vid 
nyttjandegrad 100 procent 

12 000 kronor 2 448 000 4 080 000 

5000 kronor 1 020 000 1 700 000 

1000 kronor 204 000 340 000 

Baserat på antalet månadsavlönade i september 2020 (340 st) 

”Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en förändrad inriktning 

där utbudet av personalförmåner kan varierar mellan olika förvaltningar och bolag”.  

Vidare instämmer förvaltningen med stadsledningskontorets bedömning avseende 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. 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Helena Onselius 

 

Avdelningschef HR 

 


