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Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 
2022-2023 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till stadens budget för år 2021 samt flerårsplaner 
för 2022-2023 inklusive taxor och avgifter. 

Förslag från kommunfullmäktiges presidium angående budget för stadsrevisionen år 2021 
samt flerårsplaner för åren 2022-2023 biläggs. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från M, L, C och KD i skrivelse 
den 16 oktober 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2021–2023 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de 
olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges i 
budgetyrkandet samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen 
som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2021 fastställs till 21:12 öre per 
skattekrona.    

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Ordföranden Axel Josefson (M), Emmyly Bönfors (C) och Helene Odenjung (L) yrkade 
bifall till budgetförslaget från M, L, C och KD. 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till budgetförslaget från 
V, MP och FI. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till budgetförslaget från D. 

Jonas Attenius (S) yrkade bifall till budgetförslaget från S. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till budgetförslaget från SD. 

Vid omröstning i huvudvotering röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), 
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till budgetförslaget från 
M, L, C och KD. 

Kommunfullmäktige 

Handling 2020 nr 235 
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Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstade för bifall till 
budgetförslaget från V, MP och FI. 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 
Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen beslutade med 4 röster mot 3 att bifalla budgetförslaget från  
M, L, C och KD.  

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverade sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverade sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) reserverade sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till budgetförslaget från M, L, C och KD. 

 

 

Göteborg den 4 november 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Förslag till Budget 2021–2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2021–2023 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de 
olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges nedan 
samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under år 2021 fastställs till 21:12 öre per skattekrona.    
 

Väsentliga områden i budgeten 

• Budget 2021–2023 är finansierad och beräknad efter stadens beslutade finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning enligt specifikation. 

• Samtliga uppdrag givna i budget 2021–2023 ska genomföras innan 2021 utgång 
om ingen annan tidsrymd är angiven.  

• Från och med 2021 påbörjas en förändring i investeringsplaneringen. Det är en 
förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-års 
planen indelas i två delar, varav de första 5 åren avser investeringsbudgeten och 
resterande 5 åren utgör en utblick där flera större investeringsobjekt återfinns. 

• Nämnderna har i uppgift att upprätta årliga investeringsbudgetar i linje med den 5 
åriga investeringsbudgeten. Nämnderna ges mandat att hantera avvikelser mellan 
åren, förutsatt att nämnderna håller sig till det totala beloppet över 5 års perioden. 

• Enskilda nämnders övriga hemställningar och verksamhetsnomineringar får 
prioriteras inom angivna ramar och betraktas som hanterade i och med detta 
beslut.  
 

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)  

• Grundersättningen från och med 1 april 2021 utgår för utförd brukartid och 
fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 530 kr 
per timma inklusive momskompensation med 7 kr per timma.  

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs 
Stad fastställs till 523 kr per timma att gälla från och med 1 april 2021.  

• Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 
april 2021 med 1,5 procent.  
 

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
2020-10-16 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna  
2.1.1 
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Göteborgs Stad finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna 
externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen och sker via stadens 
finansfunktion.  

• Göteborgs Stad samlade lånevolym under 2021 får uppgå till maximalt 64,5 
miljarder kronor inkluderat 500 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven 
(RUR). 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtaganden under 2021 får uppgå till 
maximalt 9 miljarder kronor.  

I vissa fall kan inte bolagen använda sig av Stadens finansfunktion vid upplåning om 
ränteavdrag ska erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Göteborgs 
Stadshus AB ska finansiera utdelning till Staden. När sådana lån upptas går Staden i 
borgen för dessa lån. Av totalt borgensåtagande enligt ovan ingår nedanstående borgen 
till Göteborgs Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda 
bolag.  

• Göteborgs Stad (org. Nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå i borgen för 
Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 7,0 miljarder kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

• Samlad lånevolym under 2021 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:  
 

Bolag/koncern  Lånevolym   
Göteborgs Stadshus AB    5 400 mnkr  
Göteborg Energi koncern    4 500 mnkr  
Liseberg AB    1 300 mnkr  
Got Event AB         60 mnkr  
Älvstranden    2 900 mnkr  
Framtiden koncern  26 500 mnkr  
Göteborgs Hamn AB    2 100 mnkr  
Higab AB    5 200 mnkr  
Göteborgs Stads Leasing AB    1 500 mnkr  
Gryyab AB    1 400 mnkr  
Renova koncernen    1 600 mnkr  
Grefab         12 mnkr  

 

Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s bemyndiganden att lämna kapitaltillskott 
till helägda bolag  

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2021 till 
följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp:  

BRG (Business Region Göteborg)     41 920 tkr  
Göteborgs Stadsteater AB   121 910 tkr (avrundat) 
Got Event AB    187 070 tkr (avrundat) 
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Hanteringen av kulturinstitutionerna sker i samverkan med Västra Götalandsregionen 
(VGR). Dialog ska fortsatt ske med Västra Götalandsregionen gällande 
medfinansieringen av kulturinstitutionerna.  

Fastställande av budgetram för Göteborgs Stadshus AB:s 
koncernledningskostnader och finansiering av Gothenburg European Office (GEO) 

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag 
inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive GEO, 
motsvarande 28 230 tkr (avrundat) under 2021.  

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 
Gothenburg European Office (GEO) med 5 900 tkr under 2021.  
 

Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av 
fastigheter  

• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp 
för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast 
egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom 
för utbyggnad av antagna detaljplaner.  

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 
nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 
tomträttsupplåten fast egendom.  

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende 
sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är 
detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med 
byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta egendomen inte 
behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där 
detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan 
överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 kvm per 
ärende.  

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende 
sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering 
av kommunens fastigheter överförs till fastighetsnämnden från annan kommunal 
nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov.  
 

Fastställande av ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd 

• Det är de fyra nya socialnämnderna som, inom fastställda ekonomiska ramar, har 
ansvar för försörjningsstödet.  
 

Fastställande av resursfördelningsmodell avseende socialnämnderna  
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• Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2021 enligt bilaga 
16. 
 

Reglering av över- och underskott för specificerade ekonomiska ramar för 
Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämndens 
transfereringar” och ”Överförmyndarnämndens arvoden” nollställs dessa i 
samband med Stadens årliga bokslut.  
 

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler  

• Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 
1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudetfrågan”, 
2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska 
bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning),   
3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i 
socialt utsatta områden prioriteras. 
  

• Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla:  
1. Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning,  
2. Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i 
närområdet,  
3. Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i 
socialt utsatta områden ska prioriteras.  
 

Fastställande av utdelning från Stadshus AB, internränta och indexkompensation  

• Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 540 000 tkr för 2021. 
Utdelningen får ej finansieras genom lån.  

• Internräntan fastställs till 1,25 procent för 2021.  
• Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till 1,5 procent för 2021.  

 

Kommunstyrelsens befogenheter  

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta beslut 
om de poster som regleras i budget under kommuncentrala medel enligt 
specifikation i bilaga.  

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om 
justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att 
ärendena inte är av sådan principiell art att det lämpligen bör underställas 
kommunfullmäktige för beslut.  

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om 
uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av budget 
under förutsättning att åtgärden ryms inom nämndens reglemente och budget 
respektive styrelsens bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar 
inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, tillämpning av lag eller 
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ärenden som i övrigt rör enskilda och inte heller uppdrag som är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap. 1§ kommunallagen.  

• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen 
särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå 
åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker negativt från den 
beslutade nivån.  
 

Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvirera medel från kommuncentrala 
budgetposter  

• I specifikation avseende kostnader kommuncentralt anges vilka nämnder som 
har rätt att rekvirera medel inom ramen för det angivna ändamålet under 2021 
och upp till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i 
nämnd och därefter sker utbetalning.  
 

Fastställande av totala kostnader för nämnderna 

• Summaraden totala nämndernas kostnader på sida 155 i den tryckta versionen 
ersätts med följande siffror: 
                                                               2021               2022                  2023  
TOTALT Nämnderna kostnader  34 869 010      35 239 410      35 985 970 
 

Fastställande av taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden för äldre samt vård 
och omsorg, nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnd och förskolenämnd 

• Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2021 i enlighet med 
bilaga 2–8 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021.  
 
Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg              
                               (familjedaghem) 
Bilaga 2  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet –   
                                beslut enligt SoL 
Bilaga 3                  Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-                   
                                verksamhet  
Bilaga 4                  Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak  
                                tillhandahåller boende 
Bilaga 5  Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialnämnd   
                               Centrum 
Bilaga 6  Avgift för barn i feriehem och barnkolonier 
Bilaga 7  Avgifter inom kulturskolan 
 

Specifikationer 

Bilaga 8  Investeringsramar * Denna specifikation   
                               ersätter investeringar nämnder i den tryckta versionen på   
                               sida 156 
Bilaga 9  Exploateringsvolymer, investeringar och  
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                               koncernbidrag/finansiell samordning  
Bilaga 10  Lånebehov i bolagskoncernen för information till  
                               Kommunfullmäktige (ej beslut) 
Bilaga 11  Kommuncentrala kostnader * Denna specifikation ersätter   
                               kommuncentrala poster i den tryckta versionen på sidorna  
                               157–158 
Bilaga 12                Nämnder med särskild inriktning  
Bilaga 13                Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter  
Bilaga 14 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Bilaga 15 Förtydligande av uppdrag 
Bilaga 16 Fördelningsmodell Socialnämnder 2021 



 
 

Yrkande V, MP, FI 
Kommunstyrelsen 

 
 

Förslag till beslut angående budget 2021 och flerårsplaner 2022-2023 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

• Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2021 
fastställs som Göteborgs stads budget med de mål och riktlinjer och uppdrag som 
anges inom olika verksamhetsområden samt att skattesatsen fastställs till 21:52. 

 
• Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag till flerårsplaner för 

åren 2022-2023 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.  
 
 
Angående Kommunstyrelsens befogenheter 
 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om de poster som budgeterats under 
kommuncentrala medel.  

 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och 

ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att 
de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. 

 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och 

styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att 
åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning 
och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag rörande nämndernas 
myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda, och 
inte heller uppdrag som är av som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för 
kommunen enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. 

 
• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen 

särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå 
åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker negativt från den beslutade 
nivån.  

 
 
Fastställande av utdelning från Stadshus AB 
 

• Utdelningen från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 540 000 tkr för år 2021.  
 
 
Angående ansvarsfördelning gällande försörjningsstöd 
 

• I det fall nämnds kostnader för försörjningsstöd över- eller understiger den del av 
kommunbidraget som avser att täcka kostnaderna för försörjningsstöd med mer än en 
procent av nämndens totala kommunbidrag enligt det årliga budgetbeslutet, ska en 
särskild reglering göras av ansvarsfördelningen mellan nämnden och kommunen 



 
 

centralt. För den del som överstiger en procent tillfaller/belastas kommunen centralt 
med 70 procent och nämnden med 30 procent. 

 
Angående begränsningsregel avseende differenser i befolkningsprognoserna  
 

• Om differensen för ett budgetår mellan utlagt kommunbidrag enligt 
befolkningsprognos och verklig befolkning överstiger +/-0,5 procent av det totala 
kommunbidraget för nämnden för äldre samt vård och omsorg, nämnden för 
funktionsstöd, socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden ska det överskjutande beloppet regleras i samband med bokslutet.  

  
 
Angående prioriteringskriterier vid investering i verksamhetslokaler 
 

• Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 
1.  Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudfrågan” 
2.  Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska 

bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning) 
3.  Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt 

utsatta områden prioriteras att följande kriterier för investering inom förskola ska 
gälla: 
1.  Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning 
2.  Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i 

närområdet 
3.  Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i 

socialt utsatta områden ska prioriteras. 
 
 
Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym 
 

• Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2021 får uppgå till maximalt 65 miljarder 
kronor, inklusive uttag om 550 mnkr till resultatutjämningsreserven. 
 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande under 2021 får uppgå till 
maximalt 9 miljarder kronor. 
 

• I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om 
ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus 
AB skall finansiera utdelning till staden. När sådana lån upptas går staden i borgen för 
dessa lån. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, ingår nedanstående borgen till 
Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag.  

 
• Göteborg Stad (org. nr 212000-1355) såsom för egen skuld skall ingå borgen för 

Göteborg Stadshus AB:s AB och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 
miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 
 



 
 

• Samlad lånevolym under 2021 per bolag/koncern får uppgå till maximalt: 
  

Göteborgs Stadshus AB 5 400 mnkr 
Göteborgs Energi koncern 4 500 mnkr 
Liseberg AB 1 300 mnkr 
Got Event AB 60 mnkr 
Älvstaden 2 900 mnkr 
Framtiden koncern 26 500 mnkr 
Göteborgs Hamn AB 2 100 mnkr 
Higab AB 5 200 mnkr 
Göteborgs Stads Leasing AB 1 500 mnkr 
Gryaab AB 1 400 mnkr 
Renova koncern 1 600 mnkr 
Grefab 12 mnkr 

 
Angående Göteborgs Stadshus AB:s bemyndigande att lämna kapitaltillskott till 
helägda bolag 
 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2021 till 
följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp: 
 
BRG(Business Region Göteborg AB)  42 000 tkr 
Göteborgs Stadsteater AB   116 100 tkr 
Got Event AB    187 400 tkr 

 
 
Angående budgetram för Göteborgs Stadshus AB´s koncernledningskostnader och 
finansiering av Gothenburg European Office (GEO) 
 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag 
inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet motsvarande 
maximalt 28 800 tkr under 2021.  

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 
Gothenburg European Office (GEO) med 6 000 tkr under 2021.  

 
 
Angående taxor inom välfärdsområdet 
 

• Avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2021 i enlighet med förslaget 
i bilaga 1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021. 

 
 
Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter 
 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 
fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast 
egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

 



 
 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för 
utbyggnad av antagna detaljplaner. 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 

nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 
tomträttsupplåten fast egendom. 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 

eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men 
där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör 
bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i 
kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms 
behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m2 
per ärende. 

 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja 

eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige 
beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens 
fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte 
längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. 

 
Angående fastställande av internränta  
 

• Internräntan fastställs till 1,25 procent för 2021.  
 
Angående fastställande av indexkompensation 
 

• Index för uppräkning av ekonomiska ramar är inräknade i ramarna och fastställs i 
enlighet med PKV till 1,7 %.  

 
 
Angående reglering av överskott och underskott för specificerade ramar för 
Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden 
 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämnden 
transfereringar” och ”Överförmyndarnämnden arvode” nollställs dessa i samband med 
stadens årliga bokslut.  
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Förslag till beslut angående budget 2021 och 
flerårsplaner 2022-2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Skattesats och budget  

 

• Socialdemokraternas förslag till budget 2021 fastställs i sin helhet inklusive de 

mål, riktlinjer, uppdrag och ekonomiska ramar som anges samt att skattesatsen 

fastställs till 21:12 öre per skattekrona. 

 

• Socialdemokraternas förslag till flerårsplaner för åren 2021 – 2022 fastställs som 

underlag för den fortsatta planeringen. 

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet) 

• LOV i hemtjänst och daglig verksamhet avvecklas med anledningen av detta 

budgetbeslut. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram om hur sådan 

avveckling sker och vilka ersättningsnivåer som ska gälla under övergången. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om sådana ersättningsnivåer senast 1 mars 

2021. 

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande får maximalt uppgå till 9 

miljarder kronor. 

 

• Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2021 får uppgå till maximalt 65 

miljarder kronor inkluderat 717 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven 

(RUR). 

Fastställande av Göteborgs Stadshus ABs bemyndigande att lämna kapitaltillskott till 

helägda bolag  

 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 

2021 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: 

 

BRG, Business Region Göteborg AB  41 920 tkr 

Göteborgs Stadsteater AB   115 910 tkr 

Got Event AB   187 070 tkr 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

2020-10-30 

Socialdemokraterna 
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Fastställande av budgetram för Göteborgs Stadshus AB´s koncernledningskostnader 

och finansiering av Gothenburg European Office (GEO) 

 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga 

bolag inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, 

exklusive GEO, motsvarande maximalt 28 230 tkr under 2021. 

 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 

Gothenburg European Office (GEO) med 5 900 tkr under 2021 

 

Fastställande av avgifter och taxor för stadsdelsnämnderna, social resursnämnd, 

grundskolenämnd och förskolenämnd  

 

• Avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2021 i enlighet med 

bilaga 1-7 till detta yrkande, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021.  

 

Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av 

fastigheter  

• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp 

för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast 

egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom 

för utbyggnad av antagna detaljplaner. 

 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som 

nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja 

tomträttsupplåten fast egendom. 

 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende 

sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är 

detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med 

byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta egendomen inte 

behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där 

detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan 

överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m2 per ärende. 

 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende 

sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av 

kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering 

av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal 

nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. 

 

Fastställande av kommunstyrelsens befogenheter 

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta beslut 

om de poster som budgeterats under kommuncentrala medel.  
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• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om 

justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att 

ärendena inte är av sådan principiell art att de lämpligen bör underställas 

kommunfullmäktige för beslut.  

 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om 

uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna 

budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämnds reglemente och 

budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet 

omfattar inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, tillämpningen av 

lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda, och inte heller uppdrag som är av 

principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap. 1 § 

kommunallagen.  

 

• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen 

särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå 

åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker negativt från den 

beslutade nivån.  

 

Fastställande av utdelning från Stadshus AB  

 

• Utdelningen från Stadshus AB fastställs till 540 000 tkr för 2021. 

Fastställande av internränta  

 

• Internräntan fastställs till 1,25 procent för 2021.  
 

Reglering av överskott och underskott för specificerade ekonomiska ramar för 

Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden  

 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämnden 

transfereringar” och ”Överförmyndarnämnden arvode” nollställs dessa i samband 

med stadens årliga bokslut.  

 

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler  

 

• Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 

1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över 

huvudfrågan” 

2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens 

tekniska bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning) 

3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där 

skolor i socialt utsatta områden prioriteras 

• Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 

1. Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning 

2. Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i 

närområdet 
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3. Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. 

Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras. 

Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvireramedel från kommuncentrala 

budgetposter  

• I specifikation avseende kostnader kommuncentralt anges vilka nämnder som har 

rätt att rekvireramedel inom ramen för det angivna ändamålet under 2021 och 

upp till maximalt angivet belopp. För att rekvireramedel krävs beslut i nämnd och 

därefter sker utbetalning. 

Framställningar från nämnder och styrelser 

• Samtliga framställningar från nämnder och styrelser som har gjorts i samband 

med budgetprocessen 2021 anses härmed vara hanterade i och med detta 

budgetbeslut.  

 

 



     
  
  
Förslag till taxor och avgifter inom välfärds- och utbildningsområdet  

 

  
Enligt kommunallagen får kommunerna ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de 
tillhandahåller. För de tjänster eller nyttigheter som kommunerna är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Avgifterna får inte 
vara högre än kommunens självkostnader och de ska fastställas i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Särskilda regler för avgifter finns föreskrivna i skollagen, socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningarna reglerar bland annat 
vilka avgifter som får tas ut och högsta tillåtna nivåer för avgifter (maxtaxa).   

  
Bilaga 1  Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)  
Bilaga 2  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL 
Bilaga 3  Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  
Bilaga 4  Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende  
Bilaga 5  Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning  
Bilaga 6  Avgift för barn i feriehem och barnkolonier  
Bilaga 7  Avgift inom kulturskolan  
  

I ovanstående taxor (bilagorna 1 – 5) finns ”konstruktioner”, exempelvis där avgifterna i 
taxan är kopplade till belopp som meddelas av statlig myndighet, prisbasbelopp, index mm.  
Vissa av dessa ”styrande” belopp som gäller för 2021 är inte klara och underlag för räkna ut 
avgifterna 2021 saknas. För dessa taxor innebär kommunfullmäktiges beslut att 
konstruktionen av avgiften fastställs, vilket medför att beräkningen av de faktiska avgifterna 
för 2021 verkställs när dessa underlag är klara.   

   



     
  
  

 Bilaga 1.   
Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  
(familjedaghem) från och med 2020-01-01   

    
% av bruttoinkomst  

Information om högsta  
månadsavgift 2020*  
(kr)  

Barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg (familjedaghem)  

    

Barn 0-2 år      
Barn 1, yngsta barnet  3,0  1 478:-  
Syskonavgift barn 2  2,0  986:-  
Syskonavgift barn 3  1,0  493:-  
Barn 3-5 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år  

    

Barn 1, yngsta barnet  2,0  986:-  
Syskonavgift barn 2  1,0  493:-  
Syskonavgift barn 3  1,0  493:-  
Barn 6-9 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller sex år  

    

Barn 1, yngsta barnet  2,0  986:-  
Syskonavgift barn 2  1,0  493:-  
Syskonavgift barn 3  1,0  493:-  
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift      
Barn 10 – 13 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år  

    

Barn 1, yngsta barnet  1,0  493:-  
Syskonavgift barn 2  1,0  200:-  
Syskonavgift barn 3  1,0  200:-  
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift      
      
Skolbarn med morgon- och/eller 
lovomsorg  

1,0  200:-  

* Beloppen avser 2020 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten 
som revideras av skolverket senast den 1 december inför kommande år.   

Anvisningar   
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas ut 12 månader per år.  

  
Så här beräknas avgiften i taxan  
Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst 
före skatt).  

Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 
januari 2020 49 280 kr per månad.   

Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg 
påverkar avgiften oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet.  
Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”.  



     
  
  

I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till 
båda hushållen om båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då 
platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift 
utifrån hushållets bruttoinkomst.  

Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen 
avgift.  

Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift.  

För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. 
Barn i familjehem räknas inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt 
ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga.  

För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För 
placering 15 timmar per vecka eller mindre betalas ingen avgift.  

Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande.  

Allmän förskola  
Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria.  

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös  
För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
föräldraledig eller arbetslös betalas halv avgift.  

För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
föräldraledig eller arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under 
juni och augusti månad betalas halv avgift.  

För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
arbetslös betalas hel avgift.  

För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti 
månad betalas hel avgift.  

Vid längre tids sjukdom  
Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a 
kalenderdagen till och med sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas.  

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader  
Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till 
avgiftsbefrielse för de dagar väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen 
innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas för de antal dagar förseningen 
varat.  
Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid avgiftsbefrielse. 
Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala 
förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborg.  

  
  
  
  
    



     
  
  

 Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 
beslut enligt SoL fr o m 2021-01-01   

Område  Avgift  

Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård  

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  

Timtaxa inom hemtjänst *)   10 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  
(maxtaxan)  

Leverans av hemlevererad mat  5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  
(maxtaxan)  

Boendestöd  Avgiftsfritt  

Ledsagning  Avgiftsfritt  

Avlösning i hemmet   Avgiftsfritt  

Deltagande i dagvård/dagverksamhet  Avgiftsfritt  
Trygghetstelefon/månad  5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  

(maxtaxan)  
Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende och 
bostad med särskild service för omsorg och 
omvårdnad.  

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)  

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad  

1/30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  
(maxtaxan)  

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen  

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL  

    
Avgifter för kost  
Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service  

Summan av:  
Råvarudel: 90 % av den av Socialstyrelsen 
meddelade livsmedelskostnaden per månad 
för åldersklassen 75 år och äldre.     
Tillagningsdel: Fastställd andel 2019, årligen 
uppräknad enligt SCB: omsorgsprisindex 
(POI)  

Korttidsboende, matkostnad per dag  1/30-del av helpensionen per månad  

Måltider för dagvård/dagverksamhet  65% av 1/30-del av helpension per månad  

Hemlevererad mat, pris per portion  50% av 1/30-del av helpension per månad  

    
Förbehåll  
Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 65 år och äldre   

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 64 år eller yngre  

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 1 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 65 år och äldre   

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 64 år eller yngre  

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 2 SoL  

Garantibelopp i Bostad med särskild service 
(personer 64 år och yngre)  

63 % av prisbasbeloppet per månad  



Garantibelopp i särskilt boende för äldre 48 % av prisbasbeloppet per månad 
*) Timmar = utförd tid hos brukaren 

Bilaga 3.   
Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  fr 
o m 2021-01-01

LSS-verksamhet Belopp 
Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer 65 år och äldre  48 % av prisbasbeloppet per månad 
Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 65 år  63 % av prisbasbeloppet per månad 
Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS  

Heldag - 0,24 % av prisbasbeloppet per dag 
Halvdag - 0,168 % av prisbasbeloppet per 
dag  

Kostnad för måltid i korttidsvistelse Dagskostnad enligt riksnormen för den del 
som avser personliga kostnader i olika 
åldersgrupper  

Lunch/middag utan dessert vid daglig 
verksamhet  

55% av 1/30-del av helpension per månad i 
boende enl SoL  

Kostnad för egen mat och gemensamt  
förbrukningsmaterial i bostad med särskild service 

Den verkliga kostnaden. Inga 
kommungemensamma normer för 
hyresgästernas matstandard och kostnader. 
Om gemensamma inköp görs vid bostäder 
med service förutsätts att detta sker i samråd 
mellan de boende och de anställda.  

Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för 
barn och ungdomar under 18 år och som bor i 
annat hem än det egna.  

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen 
§§ 43-45

Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls 
av kommunen, i de fall den enskilde erhåller 
assistansersättning enligt LASS  

Enligt statens beslut om assistansersättning. 

Bilaga 4  
Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller 
boende fr o m 2021-01-01  

Boendeavgifter, hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende  

Kostnad 

Boende som inte omfattas av hyreslagen 156 kr/dygn per biståndsbeslut*) 

Kost - alla måltider (kr/dygn) 85% av 1/30-del av helpension i särskilt 
boende per månad  



     
  
  

Kost- frukost (kr/dygn)  
  

30% av 1/30-del av helpension i särskilt  
boende per månad  
  

För lägenheter, inom skyddat boende fastställs 
hyra i särskild ordning enligt självkostnad  

  

*) Beloppet avser 2020 års nivå. Detta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är 
klar.  
     

Bilaga 5  

Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning fr o 
m 2021-01-01  
Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och 
avrundas till närmast hela 5 kronor.   
  

Verksamhet  Information om avgift/tillfälle i 2020 
års prisnivå *)  

Familjerådgivning    

Individuella samtal  250 kr  

Parsamtal  375 kr  

Gruppsamtal (per individ)  250 kr  

Gruppsamtal (per par)  375 kr  

Respons    

Individuella samtal  250 kr  

Parsamtal  375 kr  

Gruppsamtal (per individ)  250 kr  

Gruppsamtal (per par)  375 kr  

Samverkansavtal  620 kr  

Kriscentrum för män    

Individuella samtal  250 kr  

Individuella samtal i ärenden som primärt 
rör våld i nära relation  

Avgiftsfritt  

Kriscentrum för kvinnor    

Individuella samtal  250 kr  



     
  
  

Individuella samtal i ärenden som primärt 
rör våld i nära relation  

Avgiftsfritt  

KAST (Köpare av sexuella tjänster)    

Individuella samtal  250 kr  

*) Beloppen avser 2020 års nivå. Dessa kommer att räknas om med förändring i OPI..  
  
    
Bilaga 6  
Avgift för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2021-01-01  

  
Bruttoinkomst (kr /månad)  

    

  
Avgift kronor per barn och dag  

1 barn  2 barn  3 barn  

    -  7 000  33  28  24  
7 001 - 12 000  43  35  30  

12 001 - 17 000  64  51  43  
 17 001 -    70  60  49  
  

Bilaga 7  
Avgifter inom kulturskolan fr o m 2021-01-01   

    300:- per elev och termin. Dock max 500 kr per familj och termin. 
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Yrkande 2020-11-04 

Förslag till Budget 2021–2023 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Demokraternas förslag till budget 2021–2023 fastställs med de mål, inriktning och uppdrag som 
anges i budgeten. Skattesatsen för Göteborg hålls oförändrad och fastställs till 21:12 öre per 
skattekrona. 

Väsentliga områden i budgeten 

• Göteborgs Stad ska klara balanskravet 2021 utan lån via resultatutjämningsreserveren (RUR)

• Göteborgs Stad uppnår kraven för god ekonomisk hushållning senast år 2022

• Göteborgs Stad prioriterar inriktningen för ökad trygghet och välfärd för göteborgarna

Fastställande av övergång från blandmodell till fullfondering gällande pensionsåtagandet 

• Fullfondering av pensionsåtagande tillämpas från och med räkenskapsåret 2021

Ersättningar enligt LOV 

• Grundersättningen från och med 1 april 2021 utgår för utförd brukartid och fastställs för externa
utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 530 kr per timma inklusive
momskompensation med 7 kr per timma.

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs till
523 kr per timma att gälla från och med 1 april 2021.

• Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2021 med
1,5 procent.

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym 

• Göteborgs Stad samlade lånevolym under 2021 får uppgå till maximalt 63,5 miljarder kronor och
koncernens samlade borgensåtagande till maximalt 9 miljarder kronor.

• Göteborgs Stad (org. Nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå i borgen för Göteborg
Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag externa
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7,0 miljarder kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
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Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s bemyndiganden att lämna kapitaltillskott till helägda 
bolag 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2021 till följande 
helägda dotterbolag med nedan angivna belopp: 

• BRG (Business Region Göteborg) 36 920 tkr Göteborgs Stadsteater AB 115 910 tkr (avrundat) 
Got Event AB 187 070 tkr (avrundat) 

Fastställande av budgetram för Göteborgs Stadshus AB:s koncernledningskostnader och 
finansiering av Gothenburg European Office (GEO) 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag inom 
stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive GEO, motsvarande 
26 000 tkr (avrundat) under 2021. 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera Gothenburg 
European Office (GEO) med 3000 tkr under 2021 (maximal avvecklingskostnad). 

Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av fastigheter 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 
fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då 
utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för 
utbyggnad av antagna detaljplaner. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger 
bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med 
tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån 
markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta 
egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där 
detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan 
överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 kvm per ärende. 

• Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med 
tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer 
och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförs till 
fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon 
kommunal förvaltnings behov. 

 

Fastställande av ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd 

• Det är de fyra nya socialnämnderna som, inom fastställda ekonomiska ramar, har ansvar för 
försörjningsstödet. 
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Reglering av över- och underskott för specificerade ekonomiska ramar för Fastighetsnämnden 
och Överförmyndarnämnden 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämndens 
transfereringar” och ”Överförmyndarnämndens arvoden” nollställs dessa i samband med Stadens 
årliga bokslut. 

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler 

 • Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla:  
1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudetfrågan” 
2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning 
och grundskolenämndens verksamhetsbedömning) 
3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt 
utsatta områden prioriteras.  

 
• Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla:  

1. Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning 
2. Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 
3. Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt 
utsatta områden ska prioriteras.  

 
Fastställande av utdelning från Stadshus AB och internränta  

• Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 540 000 tkr för 2021. Utdelningen får ej 
finansieras genom lån.  
• Internräntan fastställs till 1,25 procent för 2021.  
 
Kommunstyrelsens befogenheter  

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta beslut om de poster 
som regleras i budget under kommuncentrala medel enligt specifikation i bilaga.  

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om justeringar av 
kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan 
principiell art att det lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut.  
 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om uppdrag till 
nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av budget under förutsättning att 
åtgärden ryms inom nämndens reglemente och budget respektive styrelsens bolagsordning och 
ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, 
tillämpning av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda och inte heller uppdrag som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap. 1§ kommunallagen.  
 
• Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen särskilt följa 
och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå åtgärder i de fall då stadens 
balanskravsresultat avviker negativt från den beslutade nivån.  
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Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvirera medel från kommuncentrala budgetposter  

• I budget anges vilka nämnder som har rätt att rekvirera medel inom ramen för det angivna 
ändamålet under 2021 och upp till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i 
nämnd och därefter sker utbetalning. 
 
 
Fastställande av taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden för äldre samt vård och 
omsorg, nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnd och förskolenämnd 

• Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2021 i enlighet med bilaga 1–7 till 
budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021.   

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)  
Bilaga 2 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet beslut enligt SoL  
Bilaga 3 Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet   
Bilaga 4 Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende  
Bilaga 5 Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialnämnd Centrum 
Bilaga 6 Avgift för barn i feriehem och barnkolonier 
Bilaga 7 Avgifter inom kulturskolan 
 
 
Specifikation av ekonomiska ramar i form av kommunbidrag, kommuncentrala poster och 
investeringsramar finns i kapitlet ”Ekonomisk sammanställning” sist i budgetdokumentet. 



GÖTEBORGS STADSLEDNINGSKONTOR Bilaga 1

Förslag till taxor och avgifter inom välfärds- och utbildningsområdet 

Enligt kommunallagen får kommunerna ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de 

tillhandahåller. För de tjänster eller nyttigheter som kommunerna är skyldiga att 

tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Avgifterna får inte vara 

högre än kommunens självkostnader och de ska fastställas i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Särskilda regler för avgifter finns föreskrivna i skollagen, socialtjänstlagen (SoL) och lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningarna reglerar bland annat 

vilka avgifter som får tas ut och högsta tillåtna nivåer för avgifter (maxtaxa).  

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

Bilaga 2 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL 

Bilaga 3 Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 

Bilaga 4 Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende 

Bilaga 5 Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning 

Bilaga 6 Avgift för barn i feriehem och barnkolonier 

Bilaga 7 Avgift inom kulturskolan 

I ovanstående taxor (bilagorna 1 – 5) finns ”konstruktioner”, exempelvis där avgifterna i 

taxan är kopplade till belopp som meddelas av statlig myndighet, prisbasbelopp, index mm. 

Vissa av dessa ”styrande” belopp som gäller för 2021 är inte klara och underlag för räkna ut 

avgifterna 2021 saknas. För dessa taxor innebär kommunfullmäktiges beslut att 

konstruktionen av avgiften fastställs, vilket medför att beräkningen av de faktiska avgifterna 

för 2021 verkställs när dessa underlag är klara.  

Avgiftsbilagorna (6 – 7) innebär att kommunfullmäktige beslutar om faktiska avgifter från 

och med 2021. 
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Bilaga 1.  
Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  
(familjedaghem) från och med 2020-01-01  
  

% av bruttoinkomst 

Information om högsta 
månadsavgift 2020* 
(kr) 

Barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

  

Barn 0-2 år   

Barn 1, yngsta barnet 3,0 1 478:- 

Syskonavgift barn 2 2,0 986:- 

Syskonavgift barn 3 1,0 493:- 

Barn 3-5 år 
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år 

  

Barn 1, yngsta barnet 2,0 986:- 

Syskonavgift barn 2 1,0 493:- 

Syskonavgift barn 3 1,0 493:- 

Barn 6-9 år 
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller sex år 

  

Barn 1, yngsta barnet 2,0 986:- 

Syskonavgift barn 2 1,0 493:- 

Syskonavgift barn 3 1,0 493:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift   

Barn 10 – 13 år 
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år 

  

Barn 1, yngsta barnet 1,0 493:- 

Syskonavgift barn 2 1,0 200:- 

Syskonavgift barn 3 1,0 200:- 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift   

   

Skolbarn med morgon- och/eller 
lovomsorg 

1,0 200:- 

* Beloppen avser 2020 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten som 

revideras av skolverket senast den 1 december inför kommande år. 

 

Anvisningar  
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas ut 12 månader per år. 

 

Så här beräknas avgiften i taxan 

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst 

före skatt). 

Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 

januari 2020 49 280 kr per månad.  

Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg 

påverkar avgiften oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. 

Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”. 

I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till 

båda hushållen om båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då 

platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift 

utifrån hushållets bruttoinkomst. 
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Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 
beslut enligt SoL fr o m 2021-01-01  

Område Avgift 

Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 

Timtaxa inom hemtjänst *)  10 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Leverans av hemlevererad mat 5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Boendestöd Avgiftsfritt 

Ledsagning Avgiftsfritt 

Avlösning i hemmet  Avgiftsfritt 

Deltagande i dagvård/dagverksamhet Avgiftsfritt 

Trygghetstelefon/månad 5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende och 
bostad med särskild service för omsorg och 
omvårdnad. 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan) 

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad 

1/30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 
(maxtaxan) 

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen 

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL 

 

Avgifter för kost 
 

Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service 

Summan av: 
Råvarudel: 90 % av den av Socialstyrelsen 
meddelade livsmedelskostnaden per månad 
för åldersklassen 75 år och äldre.    
Tillagningsdel: Fastställd andel 2019, årligen 
uppräknad enligt SCB: omsorgsprisindex 
(POI) 

Korttidsboende, matkostnad per dag 1/30-del av helpensionen per månad 

Måltider för dagvård/dagverksamhet 65% av 1/30-del av helpension per månad 

Hemlevererad mat, pris per portion 50% av 1/30-del av helpension per månad 

 

Förbehåll 
 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 64 år eller yngre 

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende 
makar (för var och en) personer 64 år eller yngre 

10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra 
stycket p 2 SoL 

Garantibelopp i Bostad med särskild service 
(personer 64 år och yngre) 

63 % av prisbasbeloppet per månad 

Garantibelopp i särskilt boende för äldre 48 % av prisbasbeloppet per månad 

*) Timmar = utförd tid hos brukaren 
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Bilaga 3.  
Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  
fr o m 2021-01-01 

 

 

LSS-verksamhet 
 
Belopp 

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer 65 år och äldre 

 
48 % av prisbasbeloppet per månad 

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 65 år 

 
63 % av prisbasbeloppet per månad 

Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS 
 

Heldag - 0,24 % av prisbasbeloppet per dag 
Halvdag - 0,168 % av prisbasbeloppet per 
dag 

Kostnad för måltid i korttidsvistelse Dagskostnad enligt riksnormen för den del 
som avser personliga kostnader i olika 
åldersgrupper 

Lunch/middag utan dessert vid daglig 
verksamhet 

55% av 1/30-del av helpension per månad i 
boende enl SoL 

Kostnad för egen mat och gemensamt 
förbrukningsmaterial i bostad med särskild service 
 

Den verkliga kostnaden. Inga 
kommungemensamma normer för 
hyresgästernas matstandard och kostnader. 
Om gemensamma inköp görs vid bostäder 
med service förutsätts att detta sker i samråd 
mellan de boende och de anställda. 
 

Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för 
barn och ungdomar under 18 år och som bor i 
annat hem än det egna. 

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen  
§§ 43-45 
 

Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls 
av kommunen, i de fall den enskilde erhåller 
assistansersättning enligt LASS 

Enligt statens beslut om assistansersättning. 

 

Bilaga 4 
Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller 
boende fr o m 2021-01-01 

 
Boendeavgifter, hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende 
 

 
Kostnad 

Boende som inte omfattas av hyreslagen  
 

156 kr/dygn per biståndsbeslut*) 
 

Kost - alla måltider (kr/dygn) 85% av 1/30-del av helpension i särskilt 
boende per månad 
 

Kost- frukost (kr/dygn) 
 

30% av 1/30-del av helpension i särskilt 
boende per månad 
 

För lägenheter, inom skyddat boende fastställs 
hyra i särskild ordning enligt självkostnad 

 

*) Beloppet avser 2020 års nivå. Detta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är 
klar. 
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Bilaga 5 

Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning fr o 
m 2021-01-01 
Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och 
avrundas till närmast hela 5 kronor.  

 

Verksamhet Information om avgift/tillfälle i 2020 
års prisnivå *) 

Familjerådgivning  

Individuella samtal 250 kr 

Parsamtal 375 kr 

Gruppsamtal (per individ) 250 kr 

Gruppsamtal (per par) 375 kr 

Respons  

Individuella samtal 250 kr 

Parsamtal 375 kr 

Gruppsamtal (per individ) 250 kr 

Gruppsamtal (per par) 375 kr 

Samverkansavtal 620 kr 

Kriscentrum för män  

Individuella samtal 250 kr 

Individuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation 

Avgiftsfritt 

Kriscentrum för kvinnor  

Individuella samtal 250 kr 

Individuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation 

Avgiftsfritt 

KAST (Köpare av sexuella tjänster)  

Individuella samtal 250 kr 

*) Beloppen avser 2020 års nivå. Dessa kommer att räknas om med förändring i OPI.. 
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Bilaga 6 
Avgift för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2021-01-01 

 
Bruttoinkomst (kr /månad) 

 
Avgift kronor per barn och dag 

  1 barn 2 barn 3 barn 

   -  7 000 33 28 24 

7 001  - 12 000 43 35 30 

12 001  - 17 000 64 51 43 

17 001 -  70 60 49 

 

Bilaga 7 
Avgifter inom kulturskolan fr o m 2021-01-01  

    300:- per elev och termin. Dock max 500 kr per familj och termin. 

 



  Bilaga 2 

 

Kommentar till Förslag till taxor och avgifter inom Välfärds- och 

Utbildningsområdet 

 

Förslag till taxor och avgifter inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområde att gälla från och 

med 2021-01-01 framgår av särskilt PM Taxor och avgifter inom välfärds- och 

utbildningsområdet. I detta PM återfinns 7 bilagor. Nedan lämnas en redogörelse för vilka 

förändringar som föreslås inom respektive bilaga.  

 

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)  
Regeringen har aviserat att inkomsttaket i maxtaxan är indexreglerat. Beloppet fastställs av 

Skolverket och inkomsttaket kommer att förändras årligen. Högsta månadsavgift är beräknad på 

den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten och ändras när Skolverket ändrar inkomsttaket.  

 

Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, beslut enligt SoL 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22, § 17 om en ny taxa inom äldreomsorg och 

funktionshinderverksamhet. I samband med beslut om budget för 2020 beslutade 

kommunfullmäktige att höja timtaxan inom hemtjänsten till 10% av belopp enligt 8 kap 5 § p 1 

SoL.  

 

Kommunfullmäktige har vidare 2020-04-16 beslutat att införande av taxa för kommunal hälso- 

och sjukvård, enligt kommunfullmäktiges budget 2020 skjuts upp från 2020-07-01 till 2021-01-

01 samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande taxekonstruktion. Uppdraget 

kommer att återredovisas i ett separat ärende. 

 

I taxan finns en konstruktion för den avgift som gäller för helpension inom särskilt boende, 

äldreboende och bostad med särskild service enligt SoL. Konstruktionen innebär att avgiften för 

helpension bestäms som summan av en råvarudel (livsmedelskostnad som meddelas av 

Socialstyrelsen) och en tillagningsdel som årligen omräknas enligt SCB:s omsorgsprisindexindex 

(OPI).  

 

De livsmedelskostnader som meddelas av Socialstyrelsen är indelade i olika åldersklasser.  

I stadens taxa ligger livsmedelskostnaden i åldersklassen 75 år och äldre som grund för avgiften 

för helpension.  I de av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaderna har åldersklassen 75 år 

och äldre tidigare motsvarat ca 90 procent av samma kostnad för åldersklass 61-74 år. Från och 

med 2020 har nivån för personer 75 år och äldre satts lika som för personer i den lägre 

åldersklassen. För att undvika att avgiften för helpension höjs utöver årlig omräkning har 

avgiften 2020 därför fastställs med bibehållande av principerna i kommunfullmäktiges beslutade 

taxa. Dvs med utgångspunkten att livsmedelskostnader för personer i åldersklass 75 år och äldre 

uppgår till 90 procent av livsmedelskostnaderna för personer i åldersklassen 65-74 år. 

Förändringen i de av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaderna medför att 

konstruktionen av Göteborgs Stads taxa för helpension i särskilt boende behöver utredas. 



  Bilaga 2 

 

 

Bilaga 3. Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för 2020 lämnat ett uppdrag om en 

översyn av konstruktionen för habiliteringsersättningen så att denna tydligare kopplas till 

ersättningsmodellens deltagandegrader. Uppdraget kommer att återredovisas i ett separat ärende. 

 

Bilaga 4. Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende 
Maxbeloppen för boendeverksamheten vid sociala resursförvaltningen ligger kvar på samma 

nivå sedan 2004. Anledningen är att nivån redan är hög.  

 

Beslut om socialt boende verkställs på boendeverksamheten vid social resursförvaltning och 

genom köp av privata utförare. Stadsledningskontorets förslag innebär att taxan förtydligas att 

gälla oavsett verkställighet samt ett förtydligande om att avgifterna i taxan gäller per 

biståndsbeslut. Förslag innebär vidare att boendeavgiften för boende som inte omfattas av 

hyreslagen revideras med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet. 

 

I stadsdelsförvaltningarna pågår ett arbete med översyn av rutiner för handläggning av bistånd 

till boende. I detta arbete har framkommit att regler i taxan för hantering av avgifter för personer 

som saknar eller med låg inkomst och därför inte har ekonomiska förutsättningar att betala avgift 

saknas. Stadsledningskontoret bedömer att en översyn av taxan bör genomföras och att förslag 

till styrande dokument för politiska ställningstagande bör tas fram. 

 

Bilaga 5. Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning 
Inga förändringar är föreslagna. 

 

Bilaga 6. Avgift för barn i feriehem och barnkolonier 
Taxan ligger kvar på samma nivå sedan 2004. De flesta som beviljas feriehem har inte möjlighet 

att betala någon avgift. – Liten intäkt för kommunen.  

 

Bilaga 7. Avgift inom kulturskolan 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2020 att höja avgiften till 

300 kr per elev och termin, dock max 500 kr per familj och termin.  
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Yrkande – Förslag till budget 2021 och 
flerårsplaner 2022-2023 från SD 
 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Anta Sverigedemokraternas Budget 2021 i sin helhet.  
 
 

Yrkandet  
 

Sverigedemokraternas presenterar nu sin 6:e budget sedan man kom in i 
kommunstyrelsen 2014.  

Att lägga en budget kräver mycket arbete och kunskap, och varje år har vi förbättrat och 
utvecklat våra budgetförslag. 

Årets budget har ett helt annat upplägg än tidigare år, och 2021 års budget presenteras 
nämnd för nämnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilagor 
1. SD Göteborg Budget 2021.  Det trygga folkhemmet- genom hela livet  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-11-30 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.1 
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Förslag till stadsrevisionens budget 2021 
 
Till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige presidium bereder enligt 11 kap 8 § kommunallagen 
stadsrevisionens budget. Denna ordning syftar till att säkerställa revisorernas oberoende 
ställning. Sedan 2008 har stadsrevisionens budget, efter beredning av fullmäktiges 
presidium, ingått i kommunstyrelsens samlade förslag till budget som 
kommunfullmäktige ska ta ställning till. 

Stadsrevisionen har överlämnat ett budgetunderlag till fullmäktiges presidium för beslut 
om budget för 2021 samt flerårsplaner för 2022 och 2023. 

Revisorernas uppdrag finns reglerat i lag och god sed. Granskningen ska genomföras med 
en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma att: 

• Kommunens och de kommunala bolagens utövande verksamhet är ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredsställande. 

• Kommunstyrelsens och de enskildas nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att 
Göteborgs Stads årsredovisning, som omfattar kommunens och den sammanställda 
redovisningen, är rättvisande.  

• Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig. 

• Resultatet i en delårsrapport och årsbokslut är förenliga med de mål fullmäktige 
beslutat om. 

• Redovisningen enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser har fullgjorts. 
Revisorerna har formulerat följande övergripande mål för stadsrevisionen 
2021–2023: 

• Stadsrevisionen ska vara oberoende, publik och tydlig. 

• Stadsrevisionen ska ha hög trovärdighet och skapa högt förtroende för revisionens 
iakttagelser. 

• Stadsrevisionen ska arbeta stödjande genom att i sin granskning bidra till en 
ändamålsenlig verksamhet. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

 
  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Av stadsrevisionens underlag framgår att omfattning och inriktning i den planerade 
revisionen för 2021–2023 ska uppfylla lagstiftningens krav och leva upp till god 
kommunal revisionssed. Revisorerna ska bedriva ett väl underbyggt revisionsarbete till 
stöd för fullmäktiges ansvarsprövning av nämnderna och kommunstyrelsen. 
Granskningen baseras på en analys av de risker som utgör hot eller hinder för att 
kommunfullmäktiges mål och verksamheternas uppdrag ska kunna uppfyllas. Riskerna 
värderas utifrån väsentlighetskriterier. Inom kommunal revision omfattar 
väsentlighetsbegreppet inte bara verksamheternas ekonomiska och finansiella 
förhållanden, utan också principfrågor som i olika avseenden utmärker kommunal 
verksamhet. 

Av underlaget framgår vidare en beskrivning av stadsrevisionens granskning avseende 
intern styrning och kontroll, ändamålsenlighet, upphandling och inköp, 
förtroendekänsliga område samt god ekonomisk hushållning och finansiella risker. En 
beskrivning ges av stadsrevisionens arbetssätt och om de dialoger som förs med stadens 
nämnder och styrelser. 

Som regel beräknas ett nollresultat, det vill säga att kommunbidraget motsvarar 
kostnaderna för revisionen av kommunstyrelse och nämnder. Skillnaden mellan 2021 och 
2020/2019 är bland annat ökade kostnader för lokalutveckling och anpassning av 
lokalerna till verksamhetens behov. Fastighetsägare bistår med upphandlingar och 
genomförande av projektet. Finansieringen planeras att genomföras med ett hyrestillägg 
fördelat på tre år. Förutsättning för genomförandet är att lokalanpassningen finansieras 
genom att utnyttja det egna kapitalet under dessa tre år med cirka 300 tkr per år. Det 
innebär att det budgeterade resultatet, enligt stadsrevisionens sammanställning, visar ett 
negativt resultat på 300 tkr per år. 

Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker stadsrevisionens framställan. Presidiet föreslår 
att stadsrevisionen för år 2021 tilldelas ett kommunbidrag om 36 300 tkr och i 
flerårsplaner med 37 348 tkr för år 2022 och med 38 400 tkr för år 2023. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Stadsrevisionen tilldelas ett kommunbidrag för år 2021 på 36 300 tkr och i flerårsplaner 
med 37 348 tkr för år 2022 och med 38 400 tkr för år 2023. 

 

Göteborg den 14 oktober 2020 

Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

Anneli Rhedin Pär Gustafsson Håkan Eriksson Åse-Lill Törnqvist 
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