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Revidering av Göteborgs Stads regler för 
arvoden och ersättningar  
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Yrkande från S, M, V, MP, L, D och C med förslag till beslut av kommunstyrelsen för 
egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, M, V, MP, L, D och C  
den 7 december 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar revideras under § 3 
Arvodesberedningens uppdrag, genom att följande text läggs till: Arvodesberedningen 
ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 
Ledamöterna i beredningen ska vara politiskt tillsatta men bestå av personer som inte 
innehar politiska uppdrag inom Göteborgs Stad, vilket inkluderar nämnder, styrelser och 
stiftelser. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Elisabet Lann (KD) som 
yttrande en skrivelse från den 7 december 2022. 

 
 
Göteborg den 14 december 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 

 
 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

Kommunfullmäktige 
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Yrkande angående – införande av personalutskott 
och revidering av bestämmelser för utseende av 
ledamöter i arvodesberedningen 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens personalberedning övergår till kommunstyrelsens personalutskott. 
Utskottet ska bestå av sex ledamöter. Stadsledningskontoret får i uppdrag att föreslå lämplig 
delegation för kommunstyrelsens personalutskott samt att föreslå arbetsordning och uppgifter 
för personalutskottet. Befintliga arbetsformer revideras i enlighet med detta beslut. 
Personalutskottet sammanträder onsdagar kl. 13.00 efter KSAU eller de datum utskottet själva 
väljer. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar revideras under § 3 Arvodesberedningens 
uppdrag, genom att följande text läggs till: 
 
Arvodesberedningen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i 
kommunfullmäktige. Ledamöterna i beredningen ska vara politiskt tillsatta men bestå av 
personer som inte innehar politiska uppdrag inom Göteborgs Stad, vilket inkluderar nämnder, 
styrelser och stiftelser. 
 

Yrkandet 
I den organisatoriska överenskommelsen mellan de två valtekniska konstellationerna fastslås att ett 
antal förändringar av strukturer under kommunstyrelsen ska genomföras. Kommunstyrelsens 
personalberedning ersätts av kommunstyrelsens personalutskott, bestående av sex ledamöter. 
Arvodesberedningens reglemente revideras på sådant sätt att ledamöterna ska vara politiskt tillsatta 
men inte inneha andra politiska uppdrag inom Göteborgs Stad. 

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
2022-12-07 
 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Liberalerna, Demokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet 
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