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Svar på remiss - Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

 1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

 2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över remissen. 

 3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss till byggnadsnämnden med förslag till 

harmonisering av personalförmåner för anställda inom Göteborgs Stad. Kommunstyrelsen 

efterfrågar en bedömning av konsekvenser utifrån att det ekonomiska värdet på 

personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i förvaltningar och bolag, men att 

utbudet av personalförmåner får variera. Kommunstyrelsen vill också att byggnadsnämnden 

redovisar konsekvenser av ett oförändrat eller ökat ekonomiskt värde på förmånerna, samt 

hur administrationen skulle påverkas. Idag uppgår de staden-gemensamma förmånerna till ett 

värde av 2 100 kr per medarbetare. Stadsbyggnadskontoret har utöver detta förmåner som 

uppräknas till ett snittvärde på 146 kr per medarbetare. 

 

För stadsbyggnadskontoret skulle en harmonisering av det ekonomiska värdet få olika 

konsekvenser beroende på hur administrationen hanteras och samordnas i staden. 

Stadsbyggnadskontoret förordar att en reviderad inriktning möjliggörs och samordnas genom 

ett gemensamt system, förslagsvis via förmånsportalen.  

Förmåner med ökande värden på + 5 000 kr och + 12 000 kr per medarbetare skulle innebära 

stora kostnader för såväl stadsbyggnadskontoret som staden i sin helhet. 

Stadsbyggnadskontoret förordar således att värdet inte bör överstiga 1 000 kr utöver 

nuvarande nivå. Dock återstår det fortfarande frågor på vilket sätt utbudet av förmåner kan 

och bör variera och hur det ska hanteras administrativt. 

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-23 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0829/20 

 

Handläggare 

Stina Petersson Moberg 

Telefon: 031-368 17 46 

E-post: stina.petersson@sbk.goteborg.se  
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 

En harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt nuvarande nivå, 2 100 kr, 

skulle för stadsbyggnadskontoret inte innebära någon ekonomisk förändring, under 

förutsättning att nyttjandegraden är oförändrad på ca 60 procent och antal anställda i samma 

nivå som idag. 

Nedanstående tabell illustrerar hur kostnaderna ökar med olika förmånsnivåer. I första 

kolumnen beskrivs de ekonomiska effekterna av nuvarande nivå. Med en ökning av 

förmånen på tusen kronor, utöver dagens nivå och med oförändrad nyttjandegrad skulle 

kostnaden öka med 217 tkr. Utifrån samma förutsättningar med en ökning på fem tusen 

kronor ökar kostnaden med över 1,7 mkr. Det sista exemplet visar hur en förmån som är tolv 

tusen över dagens nivå blir drygt 3,8 mkr dyrare. Till de två högsta nivåerna ingår i 

beräkningen ökade sociala avgifter. För stadsbyggnadskontoret är de två högre nivåerna av 

harmonisering mycket ekonomiskt kännbara. 

Tabell 1 ** 

 

Ekonomiska värde av förmåner 2 100 3 100 7 100 14 100 

Kostnad 455 700 672 700 1 540 700 3 059 700 

Sociala avgifter 0 0 619 361 1 229 999 

Totalt kostnad 455 700 672 700 2 160 061 4 289 699 

Ökning av ekonomiskt värde  0 1 000 5 000 12 000 

Ökning kostnad  0 217 000 1 704 361 3 833 999 

** Beräkningarna utgår från en nyttjandegrad på 60 % av stadsbyggnadskontorets 362 

anställda.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

I de av kommunfullmäktige beslutade staden-gemensamma personalförmånerna omfattas 

alla anställda av möjligheten att köpa årskort i Västtrafik eller Hallandstrafiken via 

arbetsgivaren med månatligt löneavdrag. Att stadsbyggnadskontoret erbjuder och fortsatt kan 

erbjuda förmånen skulle kunna vara bidragande till att medarbetare väljer att åka kollektivt 

istället för att åka bil till arbetet. På liknande vis förhåller sig stadsbyggnadskontoret till det 

staden-gemensamma cykelbidraget som personalen uppmanas nyttja via information på 

intranätet.   

Bedömning ur social dimension 

De staden-gemensamma personalförmånerna är framtagna i syfte att vara likvärdiga för alla 

anställda i Göteborgs Stad. I kartläggningen över personalförmåner i förvaltningar och bolag 

utöver de staden-gemensamma framkommer att det finns fler övriga personalförmåner i 

verksamheter där det är förhållandevis fler män anställda än inom välfärds- och 

utbildningssektorn där fler kvinnor arbetar. Detta har tidigare redovisats i 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande utfärdat 2019-10-07.  

På stadsbyggnadskontoret var könsfördelningen under 2019 61 procent kvinnor och 39 

procent män. Friskvårdsbidraget som utgör den största delen av stadsbyggnadskontorets 

personalförmåner nyttjades 2019 enligt följande:  

- 71 procent kvinnor respektive 29 procent män tog ut friskvårdsbidrag.  
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 På stadsbyggnadskontoret nyttjas alltså friskvårdsbidraget i högre utsträckning av kvinnor.  

Samverkan 

Ärendet har informerats på FSG 11 november.  

Bilagor 

1. Stadsledningskontorets 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. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande utfärdat 2020-03-11 Förmåner för 

medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss anseende 

redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och 

bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke 

stadengemensamma personalförmåner.  

Ärendet  
Kommunstyrelsen har skickat en remiss med förslag till harmonisering av personalförmåner 

för anställda inom Göteborgs Stad för besvarande av bland annat byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden ska återkomma med svar på remissen senast 23 december 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-02-05 ärendet gällande nulägesanalys över 

personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke staden-gemensamma 

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.  

Det ekonomiska värdet av personalförmåner utöver de staden-gemensamma 

personalförmånerna skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och bolag. Det är främst vissa 

fackförvaltningar och bolag som har personalförmåner utöver de staden-gemensamma. Flera 

förvaltningar och vissa bolag har däremot inga personalförmåner utöver de staden-

gemensamma vilket innebär ökade kostnader för att harmonisera det ekonomiska värdet.  

2020-10-01 inkom begäran av yttrande från kommunstyrelsen att återkomma med 

byggnadsnämndens ställningstagande utifrån en justerad inriktning gällande 

personalförmåner utifrån fyra ekonomiska scenarier samt påverkan av den administrativa 

hanteringen i det fall utbudet av personalförmåner varierar mellan olika förvaltningar och 

bolag samt konsekvenser av en justerad inriktning som definieras genom att det ekonomiska 

värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt men att utbudet får variera.   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från 2020-03-11 beskrivs komplexiteten och 

konsekvenser av en harmonisering av personalförmånerna i staden. Utifrån begäran av 

yttrande redovisas nedan stadsbyggnadskontorets svar på de frågeställningar 

stadsledningskontoret särskilt vill belysa:  
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 1. Konsekvenser av en harmonisering utifrån ett oförändrat ekonomiskt värde enligt 

nuvarande nivå (2 100 kr) 

De staden-gemensamma 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. Utöver dessa förmåner tillhandahåller 

stadsbyggnadskontoret kostnadsfria träningslokaler för sina anställda som uppskattas 

generera ett förmånsvärde på 146 kr per medarbetare. En harmonisering utifrån oförändrat 

ekonomiskt värde enligt nuvarande nivå bedöms inte ge några särskilda konsekvenser för 

stadsbyggnadskontoret och dess medarbetare.  

 

 
2. Konsekvenser utifrån ett ökat ekonomiskt värde av personalförmåner (+ 1 000 kr, + 

5 000 kr alternativt + 12 000 kr) 

 

Ett ökat ekonomiskt värde av personalförmåner hade varit positivt för anställda på 

stadsbyggnadskontoret. Utifrån förslagen om ökning på + 1000 kr, + 5000 kr respektive 

+12 000 kr per anställd gör stadsbyggnadskontoret avvägningen att 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 stadsbyggnadskontoret 

summan i överkant då höjningen skulle få en stor ekonomiska påverkan och bli svår att 

berättiga då harmoniseringen troligtvis kommer finansieras av kommunbidraget 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.  

 

3. 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. 

 

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. Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande utfärdat 2020-03-

11, utgår det förmånliga priset för förmånsportalen ifrån att staden har gemensamma 

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

förvaltningar och bolag teckna tilläggsavtal med en ökad kostnad som följd vilken är svår att 

beräkna i dagsläget. 

 

Med bakgrund av ovanstående bedömer stadsbyggnadskontoret 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 kan 

och bör variera är i behov av att utredas ytterligare.  
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4. Konsekvenser gällande administration av personalförmåner vid en förändrad 

inriktning där utbudet av personalförmåner kan varierar mellan olika förvaltningar 

och bolag 

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att en efterlevnad av beslutet att harmonisera 

personalförmånerna är beroende av att det finns systemstöd för enkel handläggning av 

personalförmåner och att detta samordnas via förmånsportalen. I det fall att förmåner 

administreras utanför förmånsportalen innebär det en ökad administration med manuell 

uppräkning vilket motsätter förmånsportalens syfte. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 

utfärdat 2020-03-11 framgår att det finns en påtaglig risk att kostnader för administrativ tid 

ökar om förvaltningar och bolag väljer att hantera personalförmåner utanför 

förmånsportalen. Inför upphandlingen av förmånsportalen gjordes en kostnads- och 

nyttoanalys där värdet av arbetstiden som frigörs från administration beräknades till ca 9,6 

miljoner kronor för Göteborgs Stad. Således gör stadsbyggnadskontoret avvägningen att 

administrationen av personalförmåner företrädesvis bör göras i förmånsportalen.    

 

 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Louise Ekdahl  

 

Chef avdelningen för Verksamhetsstyrning   

 


