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Tilläggsyrkande angående Uppräkning av
arvoden för förtroendevalda för år 2022
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar kompletteras för
kommunalråd: Ett kommunalråd har möjlighet inom stadens regelverk att
frivilligt begära nedsättning av sitt månadsarvode till som lägst 45 tusen kronor.
2. Anmälan sker till stadsdirektör som lägger in som anmälningsärende under
kommunstyrelsen.
Yrkandet
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar varje år beslut om förändring (höjning) av
nästkommande årsarvoden till förtroendevalda enligt stadens beslutade regelverk. Det
innebär att arvoden till politiker räknas upp med den genomsnittliga löneökningen bland
stadens anställda (enligt fullmäktigebeslut i juni 2002).
Det finns många exempel på andra lösningar bland landets kommuner, till exempel
koppling till procentsatser av riksdagsarvoden. Kommunallagen ger sålunda stor frihet för
kommunerna att besluta om principer för arvodering av olika förtroendeuppdrag.
Speciellt förekommer olika arvoden inom en kommunstyrelse, vilket medges enligt 4
kap. 17 paragrafen. Det kan vara extra arvodestillägg för ordförande och vice ordförande,
olika arvode för kommunalråd respektive oppositionsråd, eller lägre arvode för
kommunalråd som är ersättare i styrelsen med mera.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg yrkar varje år på att de anser att deras arvoden
är för höga och att kommunalrådens arvoden i Göteborg borde sänkas. Eftersom en
majoritet av kommunfullmäktige anser att nuvarande modell och nivå står i paritet med
ansvar och arbetsinsats, tvingas kommunalråd för Vänsterpartiet och Miljöpartiet erhålla
ett högre arvode än vad de anser rimligt och skäligt. Alla invånare i en kommun har
naturligtvis att rätta sig efter demokratiskt fattade majoritetsbeslut. Men när det gäller
arvode till råd medger kommunallagen undantag.
En majoritet i kommunfullmäktige har därför möjlighet att sträcka ut en demokratisk
hand till en minoritet, som så tydligt politiskt önskar en lägre arvodering av sitt
förtroendeuppdrag som kommunalråd. Det föreligger därför inga skäl för en majoritet att
säga nej till en minoritets önskemål om att bli lägre arvoderade än stadens gällande
regelverk. Kommunfullmäktige bör därför medge en sådan förändring genom att
komplettera gällande reglemente med denna möjlighet.
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

2021-11-19

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022

Sänk arvodena för heltidspolitiker
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Arvodet för heltidsförtroendevalda 2022 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.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-11-08
Diarienummer 0125/21

Handläggare
Lina Isaksson
Telefon: 031-368 04 09
E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda
för år 2022
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2022 som varar upp till fyra
timmar fastställs till 890 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar fastställs
förrättningsarvodet till 1 440 kronor. För förrättning upp till 30 minuter fastställs
arvodet till 230 kronor. Beloppet 1 440 kronor gäller också för deltagande i
sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Grundarvodet för år 2022 fastställs till 70 490 kronor.
3. Arvodet för heltidsarvoderad förtroendevald för år 2022 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.
4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst för år 2022 fastställs till 405 kronor
per timma.
5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen, i enlighet med bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs från och med 2022 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 2021 har den genomsnittliga löneökningen beräknats till 2,35 procent.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Totalkostnaden för fasta arvoden för nämnderna är cirka 25,8 miljoner kronor för år 2022
och för årsarvoden för bolagen är kostnaden cirka 7,8 miljoner kronor för år 2022.
Gällande kostnaden för förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst
beror det på antalet förrättningar respektive nämnd eller bolag har under 2022.
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.
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Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilaga
1.

Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen fr o m 2022 års
ordinarie bolagsstämma
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Ärendet

Stadsledningskontoret redovisar i tjänsteutlåtandet uppräkning och fastställande av
arvoden för förtroendevalda år 2022.

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 bland anställda i
Göteborgs Stad under 2021 till 2,35 procent. Motsvarande höjning gällande samtliga
arvoden under 2022 föreslås därmed fastställas enligt följande:
Grundarvodet höjs från 68 870 kronor för 2021 till 70 490 kronor för 2022. Motsvarande
höjning till 70 490 kronor gäller även för heltidsarvoderad förtroendevald under 2022.
För kommunstyrelsens ordförande höjs arvodet från 89 165 kronor för 2021 till
91 260 kronor för 2022 och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande höjs
det från 84 510 kronor till 86 495 kronor.
Arvode för förrättning/sammanträde upp till fyra timmar höjs från 870 kronor till
890 kronor, för förrättning/sammanträde längre än fyra timmar höjs arvodet från
1 405 kronor till 1 440 kronor och för förrättning/sammanträde upp till 30 minuter höjs
arvodet från 225 kronor till 230 kronor. Beloppet 1 440 kronor gäller även för deltagande
i sammanträde med kommunfullmäktige. Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst
höjs från 400 kronor till 405 kronor per timma.
Styrelsearvodena i de kommunala bolagen höjs i enlighet med bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Bilaga 1

Årsarvoden och gruppindelning i de
kommunala bolagen fr o m 2022 års ordinarie
bolagsstämma
Fastställt i procent av grundarvodet 70 490 kr/mån multiplicerat med 12 enligt nedan:

Grupp A

2022

Ordförande

0

Vice ordförande

0

Ledamot

0

Suppleant

0

Lekmannarevisor

8 459 (1 %)

Grupp B

2022

Ordförande

67 670 (8 %)

Göteborg Energi AB

Vice ordförande

50 753 (6 %)

Förvaltnings AB Framtiden

Ledamot

25 376 (3 %)

Higab AB

Suppleant

12 688 (1,5 %)

Business Region Göteborg

Lekmannarevisor

8 459 (1 %)

Göteborg & Co AB

Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Spårvägar AB
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Grupp C

2022

Ordförande

50 753 (6 %)

Göteborgs Stads Bostads AB

Vice ordförande

33 835 (4 %)

AB Bostads AB Poseidon

Ledamot

16 918 (2 %)

Familjebostäder i Göteborg AB

Suppleant

8 459 (1 %)

Göteborgs Egnahem AB

Lekmannarevisor

8 459 (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

2022

Ordförande

25 376 (3 %)

GS Buss AB

Vice ordförande

16 918 (2 %)

GS Trafikantservice AB

Ledamot

8 459 (1 %)

Lekmannarevisorer i
Störningsjouren Göteborg AB

Suppleant

4 229 (0,5 %)

Lekmannarevisorer i
Framtiden Byggutveckling AB

Lekmannarevisor

4 229 (0,5 %)
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