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Yttrande angående Uppräkning av arvoden för 
förtroendevalda för år 2023 
 
Vi avser lägga ett tilläggsyrkande i kommunfullmäktige den 8:e november 2022 
med en beslutssats enligt följande. 
 

1. Alla partier i Göteborgs kommunfullmäktige har rätt, med stöd av 
kommunallagen 4 kap. § 17, att för sina heltidsarvoderade förtroendevalda 
ange ett lägre arvode än grundarvodet. Förslag till lägre arvoden meddelas 
av respektive partis gruppledare till kommunfullmäktiges presidium för att 
läggas fram till beslut i kommunfullmäktige. Beslutade lägre arvoden för 
heltidsarvoderad förtroendevald hos enskilda partier påverkar inte 
grundarvodet som andra arvodesnivåer utgår från. 

 
Göteborgs Stads har sedan 2002 ett fastställt regelverk för heltidsarvoderad 
förtroendevald. Vänsterpartiet och Miljöpartiet återkommer ofta med förslag till 
sänkta arvoden. De ansåg så sent som 2020 att en rimlig arvodering för 2021 
skulle vara 45 000 kr per månad. 
 
Vi har respekt för att man kan ha olika syn på vad som är en rimlig nivå för 
heltidsarvoderad förtroendevald. Göteborgs Stad har lägre arvoden än många 
andra kommuner och arvodet framstår som högst rimligt i jämförelse. 
 
Arvoden för heltidsarvoderade förtroendevalda skiljer sig väsentligt i olika 
kommuner. Förutom olika arvodering beroende på presidiepost eller ej, styre eller 
opposition, finns exempel på andra variationer i arvoden mellan heltidsarvoderade 
förtroendevalda i samma kommun. Kommunallagen 4 kap. § 17 ger kommunerna 
stor frihet i beslut om arvoden för heltidsarvoderade förtroendevalda. 
 
Vi vill därför tillmötesgå de partier som vill se lägre arvoden för 
heltidsarvoderade förtroendevalda. Förslag till lägre arvoden meddelas av 
respektive partis gruppledare till kommunfullmäktiges presidium för att läggas 
fram till beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
2022-11-29 
 

M, D, L, KD 
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Yrkande angående – Uppräkning av arvoden 
för förtroendevalda för år 2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2023 som varar upp till fyra  
timmar fastställs till 910 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställs  
förrättningsarvodet till 1 475 kronor. För förrättning upp till 30 minuter fastställs  
arvodet till 235 kronor. Beloppet 1 475 kronor gäller också för deltagande i  
sammanträde med kommunfullmäktige.  

2. Grundarvodet för år 2023 fastställs till 72 260 kronor.  
3. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2023 fastställs till 72 260 kronor  

per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 93 550 kronor per  
månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 88 665 kronor  
per månad.  

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst för år 2023 fastställs till 415 kronor  
per timma.  

5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen, i enlighet med bilaga 1 till  
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs från och med 2023 års ordinarie  
bolagsstämma.  

Yrkandet 
Vilka arvoden som folkvalda politiker får är ofta något som skapar debatt. Denna debatt 
är viktig. Det skapar ett behövligt skydd mot oegentligheter och överutnyttjande. 
Debatten är också viktig för öppenheten och legitimiteten generellt. Tyvärr tenderar den 
också ibland bli onyanserad och komplexiteten i att landa i en långsiktig och 
förtroendeingivande princip för hur arvoden ska räknas upp förtjänar bättre än att 
användas som signalpolitiskt verktyg.  

Arvoden ska vara höga nog för att skapa förutsättningar för en bred representation bland 
folkvalda med olika bakgrund, kvalifikation och utbildningsnivå. Beloppet ska vidare 
vara skäligt anpassat för att folkvalda ska kunna leva upp till förväntningar och ansvar. 
Samtidigt som nivån på arvoden inte får vara så hög att den uppfattas som orimlig. Det 
finns således ett inbyggt dilemma som i princip omöjliggör det eftersträvansvärda 
jämviktsläget lagom. I Göteborg har vi dock lyckats med att bibehålla en princip som har 
klarat denna svårnavigerade balans i över 20 år.  

Kommunfullmäktige fattade den 13 juni 2002 beslutet att fastställa grundarvodet från och 
med 2003 till 42 000 kronor, vilket då var i nivå med arvoden för heltidsarvoderade 
regionråd i Västra Götalandsregionen, och att arvodet därefter årligen ska räknas upp med 
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samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan. Denna 
princip har hållit genom såväl lågkonjunkturer som högkonjunkturer under dessa år.  

Det förslag som nu kommit från S, V och Mp berör inte det grundarvode om 72 260 
kronor som andra arvodesnivåer utgår från, vilket är bra och absolut nödvändigt då det är 
en minoritet av politikerna i vår stad som är heltidspolitiker. Däremot menar vi att 
förslaget om frysning av heltidsarvoderingen riskerar att skapa problem längre fram. 
Utöver de faktum att man vill frångå fungerande principer finns det ingen långsiktighet i 
förslaget och det är oklart vad som händer med arvoderingen när frysningen upphör. Vi 
anser därför att den princip som visat sig fungerat och haft ett brett politiskt stöd ska 
bibehållas.  

Vår ingång är att förtroendet för politiken i en tuff ekonomisk situation främst inte värnas 
genom en signalpolitisk besparing på 600 000 kronor på helåret utan genom en seriös och 
ansvarfull hantering av göteborgarnas skattemedel.  

Om avsteg görs från de principer gällande uppräkning av arvoden som fullmäktige fattat 
är det vår mening att det inte är de heltidsarvoderade politikerna i kommunstyrelsen som 
ska avgöra vare sig höjningar eller sänkningar. Utan vi anser det vara av sådan principiell 
beskaffenhet att kommunfullmäktige ska hantera ärendet. Vi kan konstatera att de 
rödgröna partierna har valt ett något motstridigt tillvägagångssätt gällande sitt förslag om 
frysning av arvoden. Dels har kommunstyrelsen att ta ställning till det yrkande som lagts 
på kommunstyrelsens bord gällande frysning av arvoden. Det får förmodas att rödgröna 
med detta agerande anser att kommunstyrelsen har mandatet att göra sådana avsteg som 
föreslås. Dels framgår det av förslaget till budget som S, V och Mp lagt att de vill att 
fullmäktige ändå ger kommunstyrelsen uppdraget och mandatet att frysa arvodena i två 
år. Hanteringsordningen blir med detta oklar då ett beslut om att bifalla tjänsteutlåtandet 
riskerar att bli ett icke-beslut.  

Mot bakgrund av ovanstående kommer vi bifalla innebörden av tjänsteutlåtandet och 
avslå yrkandet från S, V och Mp och genom detta yrkande skicka vidare ärendet till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 
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Yttrande angående – Uppräkning av arvoden för 
förtroendevalda för år 2023 
Yttrandet 
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.  

Grundarvodet höjs från 70 490 kronor för 2022 till 72 260 kronor för 2023. 
Motsvarande höjning till 72 260 kronor gäller även för heltidsarvoderad 
förtroendevald under 2023.   

För kommunstyrelsens ordförande höjs arvodet från 91 260 kronor för 2022 till 93 
550 kronor för 2023 och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande 
höjs det från 86 495 kronor till 88 665 kronor. 

Emedan ärendet fastställs i kommunstyrelsen antecknar Sverigedemokraterna 
förslaget utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2022-10-26 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.7 



Yrkande angående – uppräkning av arvoden för 
förtroendevalda för år 2023 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2023 fastställs till 70 490 kronor per 
månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 91 260 kronor per månad och 
för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 86 495 kronor per månad.  

2. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandet.  
 

Yrkandet 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar ansvar för Göteborg i en mycket svår 
ekonomisk situation. Vi bedömer det som olämpligt att heltidspolitikers arvoden, som redan befinner 
sig på en generös nivå, uppjusteras när många kommunala medarbetare och en stor majoritet av 
Göteborgs invånare riskerar reallönesänkningar och minskad köpkraft. Det är viktigt för stadens 
styrning och demokratin i stort att den högsta ledningen värnar förtroendet för politiken. 
 
I det rödgröna budgetförslaget, som antas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november, 
återfinns ett förslag om att frysa de heltidsarvoderade förtroendevaldas arvoden till 2022 års nivå 
under hela år 2023 och hela år 2024. För att undvika att beslut om bruklig arvodesuppräkning för 
fritidspolitiker fördröjs föreslår vi att kommunstyrelsen redan nu fattar beslut i enlighet med det 
berörda budgetuppdraget. Förslaget berör inte det grundarvode om 72 260 kronor som andra 
arvodesnivåer utgår från.  

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
2022-11-09 
 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
2.2.7 
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Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 
för år 2023 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2023 som varar upp till fyra 
timmar fastställs till 910 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställs 
förrättningsarvodet till 1 475 kronor. För förrättning upp till 30 minuter fastställs 
arvodet till 235 kronor. Beloppet 1 475 kronor gäller också för deltagande i 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

2. Grundarvodet för år 2023 fastställs till 72 260 kronor. 
3. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2023 fastställs till 72 260 kronor 

per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 93 550 kronor per 
månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 88 665 kronor 
per månad. 

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst för år 2023 fastställs till 415 kronor 
per timma. 

5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs från och med 2023 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 
årligen räknas upp med den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen året innan.  
För 2022 har den genomsnittliga löneökningen för anställda i Göteborgs Stad beräknats 
till 2,51 procent.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Totalkostnaden för fasta arvoden för nämnderna är cirka 27,8 miljoner kronor för år 2023 
och för årsarvoden för bolagen är kostnaden cirka 7,8 miljoner kronor för år 2023. 

Gällande kostnaden för förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst 
beror det på antalet förrättningar respektive nämnd eller bolag har under 2023. 

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. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-23 
Diarienummer 0050/22 
 

Handläggare  
Lina Isaksson 
Telefon: 031-368 04 09 
E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2023 års ordinarie 
bolagsstämma 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret redovisar i tjänsteutlåtandet uppräkning och fastställande av 
arvoden för förtroendevalda år 2023.  

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. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt stadsledningskontoret beräknas den genomsnittliga löneökningen för anställda i 
Göteborgs Stad under 2022 till 2,51 procent. Motsvarande höjning gällande samtliga 
arvoden under 2023 föreslås därmed fastställas enligt följande: 

Grundarvodet höjs från 70 490 kronor för 2022 till 72 260 kronor för 2023. Motsvarande 
höjning till 72 260 kronor gäller även för heltidsarvoderad förtroendevald under 2023.  
För kommunstyrelsens ordförande höjs arvodet från 91 260 kronor för 2022 till  
93 550 kronor för 2023 och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande höjs 
det från 86 495 kronor till 88 665 kronor.  

Arvode för förrättning/sammanträde upp till fyra timmar höjs från 890 kronor till  
910 kronor, för förrättning/sammanträde längre än fyra timmar höjs arvodet från  
1 440 kronor till 1 475 kronor och för förrättning/sammanträde upp till 30 minuter höjs 
arvodet från 230 kronor till 235 kronor. Beloppet 1 475 kronor gäller även för deltagande 
i sammanträde med kommunfullmäktige. Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst 
höjs från 405 kronor till 415 kronor per timma. 

Styrelsearvodena i de kommunala bolagen höjs i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

 

 

  

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilaga 1 
 

Årsarvoden och gruppindelning i de 
kommunala bolagen fr o m 2023 års ordinarie 
bolagsstämma 
 

Fastställt i procent av grundarvodet 72 260 kr/mån multiplicerat med 12 enligt nedan: 

 

 
Grupp A  2023 
 

Ordförande  0  Göteborgs Stadshus AB 

Vice ordförande  0 

Ledamot  0 

Suppleant  0 

Lekmannarevisor 8 671 (1 %) 

 

 

Grupp B  2023 
 

Ordförande  69 370 (8 %)  Göteborg Energi AB 

Vice ordförande  52 027 (6 %)  Förvaltnings AB Framtiden 

Ledamot  26 014 (3 %)  Higab AB 

Suppleant  13 007 (1,5 %) Business Region Göteborg  

Lekmannarevisor 8 671 (1 %)  Göteborg & Co AB 

    Göteborgs Hamn AB 

    Göteborgs Spårvägar AB 
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Grupp C  2023 
 

Ordförande  52 027 (6 %)  Göteborgs Stads Bostads AB 

Vice ordförande  34 685 (4 %)  AB Bostads AB Poseidon 

Ledamot  17 342 (2 %)  Familjebostäder i Göteborg AB 

Suppleant  8 671 (1 %)  Göteborgs Egnahem AB  

Lekmannarevisor 8 671 (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  2023 
 

Ordförande  26 014 (3 %)  GS Buss AB 

Vice ordförande  17 342 (2 %)  GS Trafikantservice AB 

Ledamot 8 671 (1 %)  Lekmannarevisorer i  
  Störningsjouren Göteborg AB 

Suppleant 4 336 (0,5 %)  Lekmannarevisorer i  
  Framtiden Byggutveckling AB 

Lekmannarevisor 4 336 (0,5 %)   

 

 

* Styrelserna för Renova AB, Gryaab AB och Grefab är inplacerade i grupp B, grupp C 
respektive grupp C. 
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