
 

Göteborgs Stad Arvodesberedningen 1 (1) 
  

   

§ 22   
Coronarelaterade arvodesfrågor 
 

Det finns en skrivning i Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar gällande 
frånvaro och att avdrag på det fasta arvodet ska göras om en förtroendevald inte kan 
fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller annan orsak under en sammanhängande 
tid som överstiger två månader. Fråga har inkommit om det fasta arvodet bör stoppas för 
förtroendevalda som stannar hemma utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer i 
samband med Covid-19. 

Arvodesberedningen gör bedömningen att de fasta arvodena inte ska påverkas om 
förtroendevalda stannar hemma utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer i 
samband med Covid-19.  

Fråga har inkommit gällande informationsträffar om arbetet med den nya 
nämndorganisationen som kommer ske digitalt i stället för fysiskt på grund av Covid-19 
och om det berättigar förrättningsarvode och förlorad arbetsinkomst. 

Arvodesberedningen gör bedömningen att under förutsättning att nämnderna beslutat om 
deltagandet kan arvode och förlorad arbetsinkomst betalas ut. 

Förtroendevald har inkommit med fråga gällande rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst i följande situation: Den förtroendevalde har begärt tjänstledighet hos 
arbetsgivaren för att kunna delta i förrättning med Göteborgs Stad. Den dagen 
förrättningen skulle ägt rum blir den förtroendevalde sjuk. Arbetsgivaren har ingen 
skyldighet att dra tillbaka tjänstledigheten och omvandla det till sjukfrånvaro vilket 
innebär att den förtroendevalde inte kan begära sjukersättning från Försäkringskassan. 
Den förtroendevalde har intyg från arbetsgivaren om tjänstledighet men stannar hemma 
på grund av sjukdom. 

Arvodesberedningen gör bedömningen att under Covid-19 pandemin kan det anses 
godtagbart att betala ut ersättning för förlorad arbetsinkomst utifrån arbetsgivarens intyg 
om tjänstledighet, då den förtroendevalde stannat hemma från förrättning på grund av 
sjukdom.  
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§ 22 forts. 
 

Arvodesberedningen gör följande förtydligande och ställningstagande kring arvoden och 
ersättningar under Covid-19 pandemin: 

• Uppmaning att minska smittspridningen genom att undvika att människor träffas 
i onödan. 

• Tillse att ingen förlorar pengar på att ha förtroendeuppdrag. 

Kan de förtroendevalda delta i förrättningen på distans med digitala hjälpmedel på ett 
tillfredsställande sätt samt att det är en förrättning som berättigar arvode anser 
arvodesberedningen att arvodering ska ske på samma sätt som om man deltar fysiskt vid 
förrättningen.  

 

 

 

Vid protokollet 
 

Lina Isaksson 

 

Justerat 2020-06-09 
 

 

Ordförande 
Susanne Wirdemo 

 

Justerare 
Johan Svensson 
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