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  Inledning och sammanfattning  

 Inledning 

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet för 

stadens nämnder och styrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna 

och gällande lagstiftning ge svar på de utmaningar staden står inför, ge inriktning 

och ge goda förutsättningar för den verksamhet som bedrivs.   

Kommunfullmäktige fattade inför budget 2020 beslut om en förändrad 

budgetprocess med innebörden att beslutet om budget flyttades till november. Ett 

av skälen var att möjliggöra att Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 

skatteprognos per augusti utgör underlag för budgeten och därmed få en mer 

aktuell bild av det påföljande årets skatteintäkter. Utifrån det beslutet arbetade 

stadsledningskontoret fram en arbetsplan för att möjliggöra ett budgetbeslut i 

november månad. Med utgångspunkt från den beslutade budgetprocessen, har 

stadsledningskontoret i januari tagit fram en arbetsplan för att möjliggöra ett beslut 

om budget 2022–2024 i fullmäktige den 11-12 november enligt nedan. 
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Enligt arbetsplanen ovan levererar nu stadsledningskontoret det grundläggande 

underlaget med förutsättningar för det politiska budgetarbetet.  

Stadsledningskontoret redogör i detta underlag för stadens förutsättningar inför 

kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende budget 2022 - 2024.  

Underlaget syftar till att ge de politiska partierna initiala förutsättningar för att 

genomföra sitt budgetarbete. Underlaget beskriver ett utgångsläge för 

budgetarbetet, så långt stadsledningskontoret kan överblicka.  

Det krävs en tillkommande politisk bearbetning och prioritering för att 

åstadkomma slutliga förslag till budget för 2022 - 2024.  

Även andra underlag såsom tex årsredovisning, uppföljningsrapporter för såväl 

staden samlat som för respektive nämnd/bolagsstyrelse utgör relevanta underlag för 

budgetarbetet.  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för styrning uppföljning 

och kontroll ska stadens nämnder senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med 

utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering 

ska beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska 

budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga 

verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj månad. 

Samtliga beslutade verksamhetsnomineringar finns bilagda till detta underlag.  

Underlaget består av följande delar: 

Kapitel 1 innehåller inledning och en sammanfattning. 

Kapitel 2 beskriver frågor som långsiktigt kommer att påverka stadens 

förutsättningar. Syftet är i huvudsak att skapa ökade förutsättningar för att förstå 

stadens utmaningar på längre sikt. Kapitlet inleds med en beskrivning av den 

samhällsekonomiska utvecklingen.  

Kapitel 3 innehåller information kring frågor kopplade till stadens styrning samt 

lag och avtalsförändringar inom löneområdet. 

Kapitel 4 redovisar de ekonomiska förutsättningarna för staden på ett övergripande 

plan. Här lämnas bedömningar avseende den ekonomiska utvecklingen och 

beskrivning av ekonomistyrningsprinciper för staden. Antaganden som 

stadsledningskontoret gjort avseende befolkningsförändringarnas påverkan på 

berörda nämnders förutsättningar beskrivs också. Därutöver redogörs för de 

framställningar som berörda nämnder gjort avseende kommande 

investeringsvolymer samt bolagens investeringsplanering. 

Kapitel 5 innehåller såväl beslutade, som eventuella, nationella förändringar som 

kan komma att påverka Göteborgs stads verksamhet och budget. En del av 

förändringarna beräknas träda i kraft redan 2022, medan andra redovisas i kapitlet 

för att de bedöms viktiga att följa utvecklingen av. 

Kapitel 6 beskriver de beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattat 

samt pågående ärenden/kommande beslut där frågor, av främst ekonomisk 
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karaktär, hänskjutits till att avgöras i budgetarbetet. Här hänvisas till när respektive 

beslutsorgan tagit beslut i frågan med datum och beslutsparagraf. Detta för att 

underlätta för läsaren att ta del av de aktuella handlingar som låg till grund för 

beslutet. 

Kapitel 7 redovisar de formaliafrågor som kommunfullmäktiges slutliga 

budgetbeslut behöver innehålla samt stadsledningskontorets förslag på vad som i 

övrigt bör övervägas att tas med i samband med kommunfullmäktiges 

budgetbeslut. 

Kapitel 8 redovisar förutsättningar för respektive nämnd och bolag. För 

nämnderna lämnas de beräkningstekniska förutsättningarna utifrån 

kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020, dvs nu gällande budget. Där 

det finns tydliga underlag och förutsättningar har dessa uppdaterats med nya 

bedömningar avseende 2022 – 2024. 

Till underlaget följer också tio bilagor: 

• Verksamhetsnomineringar från nämnder 

• Kommentarer till befolkningsutvecklingen 

• Förslag till taxor och avgifter välfärd och utbildning 2022 

• Taxor och avgifter för stadsutvecklingsnämnderna 

• Avgifter och priser, kulturnämnden 

• Förslag till ny resursfördelningsmodell socialnämnder 

• Nämndernas samlade nomineringar avseende investerings- och 

exploateringsvolymer 

• Bolagsstyrelsernas investeringsplaner 

• Enkät SCB:s medborgarundersökning 2021 

• Beslut i kulturnämnden 2021-04-19: Delredovisning av uppdrag - 

kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet 

inom kulturnämndens budget 
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 Sammanfattning 

Till förra årets underlag för budgetarbetet påtalade stadsledningskontoret vikten av 

att de långsiktiga effekterna av pandemin behöver vara i fokus. Detta kvarstår allt 

jämnt. Dock är det viktigt att uppmärksamma att även tidigare identifierade 

långsiktiga och strukturella utmaningar är viktiga:  

• Finansieringen av stadens grundläggande samhällsuppdrag behöver 

säkerställas och prioriteras 

• Stadsutvecklingen och utbyggnaden av staden innebär stora utmaningar 

• Utmaningar kopplat till social hållbarhet och klimatförändringar utgör 

viktiga långsiktiga frågor som behöver adresseras 

I spåren av pandemin försvåras dessa långsiktiga utmaningar ytterligare genom att 

befolkningsutvecklingen avtar och arbetslösheten är på historiskt höga nivåer. 

Staden befinner sig samtidigt i ett expansivt skede. Med den befolkningsökning 

som har skett över lång tid följer behov av stadsutveckling. Det innebär behov av 

nya bostäder, arbetsplatser, kommunikation och utökning av stadens verksamheter. 

Investeringstakten är på historiskt höga nivåer och det innebär att stadens 

skuldsättning ökar och kostnaderna för detta blir ett långsiktigt ekonomiskt 

åtagande som belastar kommande generationer. Därtill kommer en stor utmaning i 

att kompetensförsörja verksamheterna som innebär att tillgången till arbetskraft i 

sig leder till behov att effektivisera och hitta nya lösningar både när det gäller att på 

olika sätt använda kompetensen ändamålsenligt samt att nyttja den tekniska och 

digitala utvecklingen.  

Sammantaget innebär detta ett behov av långsiktiga strategier för att klara 

finansieringen och kompetensförsörjning av uppdraget. Långsiktiga utmaningar 

kräver långsiktigt handlande vilket innebär en nödvändig anpassning av 

verksamhetens omfattning och effektivitet för att klara den långsiktiga 

finansieringen om inte skattehöjningar ska ske. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnade den 29 april en uppdaterad 

skatteunderlagsprognos som innebar en liten upprevidering från tidigare prognos. I 

förhållande till den skatteunderlagsprognos som SKR publicerade i februari, har 

den underliggande skatteunderlagstillväxten justerats från 3,0 procent till 3,2 

procent för 2021.  

SKR menar att skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario 

där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark 

återhämtning, och även 2022 räknar de med hög tillväxt, såväl för BNP som för 

sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer 

därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. Jämfört med föregående prognoser 

antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under 

kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga 

arbetsmarknaden också efter krisen. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga 

högre än de nivåer som gällde före pandemin. 
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Det ekonomiska utgångsläget som stadsledningskontoret redogör för i detta 

underlag innebär behov av politiska värderingar och avvägningar i budgetarbetet. 

Stadsledningskontoret har i det ekonomiska utgångsläge som presenteras inte 

spekulerat i förutsättningar som kontoret menar är rena politiska avvägningar 

såsom tex förändrad skattesats, förändring av taxor och avgifter, finansiering 

genom utdelning eller andra alternativa finansieringslösningar, förändrade 

ambitionsnivåer, effektiviseringskrav på verksamheterna etcetera. 

Stadsledningskontoret har i förutsättningarna för framtagandet av underlaget tagit 

hänsyn till den av fullmäktige beslutade styrningen som finns inom 

ekonomiområdet.  

Stadsledningskontoret kommer under augusti att återkomma med SKR´s 

skatteprognos per augusti samt ny prognos för pensionskostnader och 

försörjningsstöd.   
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  Övergripande 

omvärldsförutsättningar 

Kapitlet beskriver frågor som långsiktigt kommer att påverka stadens 

förutsättningar. Syftet är i huvudsak att skapa ökade förutsättningar för att förstå 

stadens utmaningar på längre sikt.  

 Samhällsekonomisk utveckling 

Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är alltjämt stor i spåren av 

pandemin. Förra årets nedgång av tillväxten blev 2,8 procent av 

bruttonationalprodukten (BNP) och för i år förväntas det ske en återhämtning av 

ekonomin. Flertalet bedömare såsom Ekonomistyrningsverket, 

Konjunkturinstitutet (KI) och Regeringen ger prognoser om ökad tillväxt på mellan 

tre och fyra procent för året. Dessa prognoser förutsätter att pandemin klingar av 

under andra halvåret och att restriktioner upphävs. I detta scenario förväntas 

exportindustrin ta fart ytterligare, den inhemska konsumtionen öka och 

arbetslösheten börjar gå ner igen.  

Förutom pandemin finns det några större osäkerheter som kan påverka den 

ekonomiska utvecklingen negativt. Inom industrin lyfts tillgång till produkter och 

leveranser och handelsrestriktioner. För ekonomin i stort är hushållens höga 

skuldsättning och en ökad risk för högre räntor något som kan leda till lägre 

konsumtion. Detta skulle också kunna förstärkas av att lönetillväxten, med 

nuvarande avtal som grund, enligt konjunkturinstitutet inte förväntas stiga i lika 

hög grad 2022. 

 

 

 
 

Konjunkturbarometern utförs av Konjunkturinstitutet (KI) och undersöker 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 16 (291) 

Göteborgs stad 2021-05-19 

  

månatligen tendenser för olika ekonomiska variabler i företag och hushåll. 

Barometerindikatorn avser att ge ett sammanfattande mått på det aktuella 

stämningsläget i den svenska ekonomin. KI:s analys är att Barometerindikatorn har 

en relativt stark samvariation med förändringen av BNP med ca två till 5 månaders 

fördröjning. 

Barometerindikatorn är enligt KI utformad så att värden över 100 motsvarar en 

starkare ekonomisk tillväxt än normalt och värden över 110 en mycket starkare 

tillväxt än normalt. Värden under 100 respektive under 90 har motsvarande 

tolkning i termer av svagare och mycket svagare tillväxt än normalt. 

 

Barometerindikatorn steg i april till 113,4 från 105,3 i mars. Det är det högsta 

värdet sedan september 2010. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till 

ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på 18 enheter utmärker sig 

särskilt. Den främsta förklaringen där är stigande förväntningar på 

försäljningsvolymen och att färre företag uppger att lagren är för stora. 

 Arbetslöshet 

Trots dessa positiva utsikter är ekonomin i allt väsentlighet i en lågkonjunktur där 

arbetslösheten bedöms vara fortsatt på höga nivåer på över åtta procent. För helåret 

2022 kan vi förvänta oss att arbetslösheten minskar något förutsatt att den positiva 

utvecklingen håller i sig och först 2023 är konjunkturläget mer normaliserat där 

resursutnyttjandet återgått till nivåer som var innan pandemin. I april var 

arbetslösheten i Göteborg 9,3 procent. Det är 1,8 procentenheter högre än vid 

inledningen av pandemin för ett år sedan. Arbetslösheten har nu sedan flera 

månader planat ut på cirka tio procent med en sakta dalande trend. I absoluta tal är 

det nu 29 150 personer som är arbetslösa (16-64 år), för ett år sedan var det cirka 

24 000. Enligt arbetsförmedlingen spås en viss ljusning på arbetsmarknaden. Det är 

ett fortsatt svårbedömt läge men nu ser arbetslöshetsnivån ut bli lägre för 2021 än 

tidigare bedömningar, runt 8,3–8,5 procent, enlig arbetsförmedlingen. 
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I Göteborg, liksom i resten av landet, ökar långtidsarbetslösheten, det vill säga en 

arbetslöshet längre än 12 månader. Sedan pandemin startade för ett år sedan har 

långtidsarbetslösheten ökat med 3 500 personer eller 39 procent till 12 500 

personer i Göteborg. 

I mars hade 182 000 personer i Sverige varit utan arbete i minst tolv månader. 

Under de två första veckorna i april ökade långtidsarbetslösheten med 5 000 till 

närmare 187 000 personer. Under 2021 riskerar långtidsarbetslösheten att överstiga 

200 000 personer i landet. Utveckling av långtidsarbetslösa är viktig att följa 

utifrån den starka kopplingen som kan förväntas finnas till behov av 

försörjningsstödet. Efter att ha haft en nedåtgående trend sedan 2014/2015, som 

sedan började plana ut i slutet av 2019, ser vi i mars en tydlig ökning av 

ekonomiskt bistånd gentemot föregående år. 

 

 Finansmarknaden – ränteutveckling 

Finansmarknaden har under senare år kännetecknats av historiskt låga räntor. För 

att få upp inflationen har centralbanker fört en mycket expansiv penningpolitik 

genom att sänka styrräntor och göra stora obligationsköp. Från början av mars 
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2020 skapade pandemin stor turbulens på de finansiella marknaderna. Börskurserna 

föll och räntorna steg. Turbulensen varade under mars och april, varefter 

marknaderna fungerat mer normalt. Flera viktiga styrräntor har återvänt till ungefär 

de nivåer som noterades innan pandemin. Låga räntor driver upp priset på 

tillgångar och de flesta av världens börsindex har stigit markant. Regeringar har 

vidtagit kraftfulla åtgärder för att begränsa de negativa effekterna av pandemin, och 

världens centralbanker har fortsatt driva en mycket aktiv penningpolitik. Under 

senare tid har långräntan i USA stigit och övriga globala räntor har följt med upp, 

vilket kan indikera stigande inflationsförväntningar. Sammantaget bedöms räntorna 

stiga de närmsta åren, men det sker från ett mycket lågt ränteläge. Räntans 

förväntade utveckling och påverkan för staden beskrivs mer i kapitlet Ekonomiska 

förutsättningar, avsnitt 4.6 Skuldutveckling och finansiella risker. 

 Demografiska förändringar  

 Befolkningstillväxten halverades 2020 

Under 2020 ökade folkmängden med 3 775 invånare. Det är en halvering av 

befolkningstillväxten jämfört med de 12 senaste åren, då kommunen i genomsnitt 

växte med över 7 100 invånare årligen. Halveringen var oväntad och kan till stor 

del tillskrivas covid-19. Bilden är densamma när vi ser till landet som helhet, 

däremot är skillnaderna stora mellan kommuner. Det var framförallt den minskade 

invandringen och till en mindre del en ökning av antalet döda som bidrog till den 

lägre befolkningstillväxten. Till följd av den lägre invandringen minskade 

kommunens inflyttningsöverskott (inflyttade minus utflyttade) med 2 700 personer 

jämfört med 2019. Födelseöverskottet (födda minus döda) minskade med 550 

personer jämfört med 2019.  

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår är den 

främsta orsaken till att invandringen minskade. Förmodligen har också den 

ekonomiska utvecklingen under 2020 påverkat invandringen av arbetskraft. 

Utvandringen var däremot oförändrad jämfört med 2019.  

I pandemins spår förväntades de inrikes flyttningarna minska. Utvecklingen på 

arbetsmarknaden och distansundervisning på högskolan antogs ha en dämpande 

effekt på flyttningarna. Utvecklingen blev dock den motsatta, både inrikes in- och 

utflyttningar ökade till ny högsta nivå. När det gäller flyttningarna inom 

Göteborgsregionen, ökade inflyttningen till Göteborg medan utflyttningen låg kvar 

på de senaste årens höga nivå. Att bostadsbyggandet var stort i Göteborg och i flera 

av regionens kommuner bidrog sannolikt till de stora flyttströmmarna. Både in- och 

utflyttningarna till övriga landet, utanför Göteborgsregionen ökade stort. Det är en 

utveckling som återfinns i flera av landets större kommuner men det är ännu oklart 

vad som ligger bakom.  
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 Färre födda och fler döda 

Antalet födda uppgick till 7 416, en minskning med 100 jämfört med år 2019. Det 

intressanta är att benägenheten att skaffa barn, fruktsamheten, fortsatt att sjunka. 

Sedan 2010 då fruktsamheten var som högst, med 1,89 barn per kvinna, sjönk den 

till 1,52 under 2020 och närmar sig därmed nivån under krisåren i slutet av 1990-

talet. Den ihållande minskningen av fruktsamheten är oväntad. I vanliga fall brukar 

benägenheten att skaffa barn stiga när den ekonomiska konjunkturen är god, vilket 

den varit i stort sett sedan 2010. Att antalet födda varit stabilt trots att 

fruktsamheten minskat beror på att antalet kvinnor i de barnafödande åldrarna ökat 

i snabb takt och vägt upp för den minskade fruktsamheten.  

Antalet döda under 2020 var 4 556, vilket är en ökning med 459 jämfört med året 

innan. 2019 är det år med det lägsta antal döda i modern tid, så för att få en bättre 

bild av hur mycket antalet döda ökade under det gångna året är ”överdödligheten” 

ett mer rättvisande mått. Ett enkelt sätt att mäta överdödligheten är att jämföra antal 

döda 2020 med det genomsnittligt antal döda de senaste fem åren. Överdödligheten 

är då 328 personer. Det innebär att det dog 328 personer fler 2020 än genomsnittet 

för åren 2015–2019. Det ökade antalet döda 2020 kommer att ha en liten effekt de 

närmaste åren men kommer inte att påverka utvecklingen av äldre på sikt. 

 Göteborgs åldersstruktur – den demografiska 

försörjningskvoten  

Göteborg har en gynnsam åldersstruktur jämfört med många andra kommuner och 

den kommer även framöver att utvecklas mer positivt än för de flesta kommunerna 

i Sverige. Försörjningskvoten är ett mått som speglar förhållandet mellan den 

ekonomiskt aktiva befolkningen och befolkningen som inte är ekonomiskt aktiv. I 

den demografiska försörjningskvoten jämförs antal i åldern 20-64 år med antalet 

som är 0-19 och 65 år eller äldre. Hänsyn tas bara till ålder och inte till om 

befolkningen de facto är ekonomiskt aktiv eller inte. Den demografiska 

försörjningskvoten ligger idag på cirka 77 för Sverige. Det innebär att på 100 

personer i åldrarna 20–64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Denna 

nivå antas öka till 83 per 100 år 2040. I Göteborg, som har en betydligt större andel 

personer i den yrkesverksamma åldern, väntas försörjningskvoten öka från dagens 

60 till 63 år 2040.  

 Befolkningsprognos 2021-2040 

I och med att pandemin fortfarande påverkar befolkningsutvecklingen antas 

befolkningstillväxten 2021 påverkas på liknande sätt som under 2020. Därefter 

antas en återgång till en högre takt i befolkningstillväxten. Vid prognosens slutår 

2040 är stadens folkmängd 711 300, vilket är en ökning med 128 000. Jämfört med 

den senaste prognosen har inflyttningen dämpats något. Tillsammans med den 

lägre folkökningstakten under 2020 och 2021 betyder det att folkmängden i årets 

prognos är 18 700 lägre år 2040 än i den förra prognosen.  
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 Osäkerhet runt antal födda och invandring i 

prognosen 

Hur benägenheten att skaffa barn (fruktsamheten) utvecklas är i stadens prognos 

kopplat till Statistikmyndigheten SCB:s prognos för utvecklingen i riket. 

Fruktsamheten i Göteborg ligger på en lägre nivå men förändringarna följer sedan 

många år utvecklingen i landet som helhet. De senaste 10 åren har SCB:s 

prognoser över fruktsamhetsutvecklingen slagit fel, istället för att öka, som 

antagits, har fruktsamheten sjunkit. Stadens prognos grundar sig i den prognos som 

SCB gjorde 2020. I prognosen antas åter att fruktsamheten ska stiga, även om den 

snabba ökningstakten förskjutits fram några år. 

Invandringen har stor betydelse för befolkningstillväxten. Under de senaste 10 åren 

har invandringsnettot, det vill säga skillnaden mellan invandring och utvandring, i 

genomsnitt motsvarat två tredjedelar av Göteborgs befolkningstillväxt. I spåren av 

pandemin råder en stor osäkerhet kring hur den framtida migrationen utvecklas. 

Därutöver är läget i omvärlden osäkert och nya regelverk ska på plats både inom 

EU och i Sverige. Enligt Migrationsverket är osäkerheten förhållandevis stor för 

alla invandringsgrupper; studerande, flyktingar, arbetskraft och anhöriga. 

 Befolkningsutveckling i några åldersgrupper 

1-5 år 

Antalet barn i förskoleåldrarna kommer att öka något de närmaste åren för att från 

och med 2025 öka med runt 500 årligen. Detta bedöms hålla i sig i 10 år. Ökningen 

beror på att fruktsamheten antas öka samtidigt som antalet kvinnor i de 

barnafödande åldrarna ökar. Antal barn i förskoleåldrarna kan snabbt ändras, då 

gruppens storlek påverkas av både antal födda och utflyttning av barnfamiljer. 

Både födelsetalen och flyttningarna är känsliga för förändringar i 

samhällsekonomin.  

 

2020 34 000  

2025 34 300 Förändring 2020–2025  300 

2040 40 600 Förändring 2020–2040  6 600 

  

6-15 år 

De senaste årens kraftiga ökningar av antalet barn i åldrarna 6–15 år mattas av de 

närmaste åren för att ligga nära noll år 2025. I mitten av 2030-talet tar de årliga 

ökningarna åter fart. Fram till 2040 ökar antalet barn i grundskoleåldrarna med 9 

300. I dessa åldrar sjunker flyttintensiteten drastiskt jämfört hur det ser ut i 

förskoleåldrarna. Den viktigaste faktorn för hur antalet grundskolebarn utvecklas 

framöver kan därför sägas vara hur flyttrörelserna bland förskolebarnen utvecklas. 

Antalet barn i grundskolan från 2025 och framåt påverkas också av osäkerheten 

runt antalet födda då dessa barn ännu inte är födda.  
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2020 62 800 

2025 64 500 Förändring 2020–2025  2 000  

2040 72 800 Förändring 2020–2040  8 300 

  

16-18 år 

Efter flera år av minskningar eller måttliga ökningar av antalet barn i 

gymnasieåldrarna börjar gruppen nu att växa i snabb takt. De närmaste fem åren 

ligger ökningen på genomsnitt 500 per år. Gruppen påverkas i lite större 

utsträckning av flyttningar än grundskolebarnen. Utflyttningen är låg men 

inflyttningen till Göteborg har större betydelse för utvecklingen. Då nästan alla 

barn som under prognosperioden kommer upp i dessa åldrar redan är födda spelar 

utvecklingen av födelsetalen mindre betydelse för gruppens utveckling.  

  

2020 17 000 

2025 19 500 Förändring 2020–2025  2 500 

2040 21 200 Förändring 2020–2040  4 200 

  

19-24 år 

Runt en tredjedel av de som flyttar till Göteborg är i ålder 19-24 år. De flesta 

kommer för att studera eller arbeta. Hur många som flyttar in beror på 

arbetsmarknadsläget och på hur stora dessa årskullar är i landet. Efter flera år av 

minskningar börjar gruppen nu 19-24 år att öka i snabb takt, med i genomsnitt 700 

personer årligen, fram till början av 2030-talet. Den snabba ökningen förklaras av 

att det är de allt större årskullarna från år 2000 och framåt som nu kommer in i 19-

24-års åldern. Fram till prognosens slutpunkt, år 2040, beräknas gruppen öka med 

närmare 11 000 personer.  

  

2020 45 000  

2025 48 300 Förändring 2020–2025  3 300 

2040 55 800 Förändring 2020–2040  10 700 

  

25-64 år 

25-64 år är den största åldersgruppen och det är också i denna grupp som andelen 

som förvärvsarbetar är högst. 2021 är ökningen lägre på grund av pandemin. 

Därefter kommer gruppen att årligen öka med mellan 2 500 och 3 300. Det innebär 

en ökning fram till 2040 med 61 200 personer. Ökningen kommer att vara relativt 

jämn fördelad mellan yngre och äldre inom gruppen. Även om ökningarna i absolut 

tal är stora så minskar 25-64-åringarnas andel av kommunens befolkning under 
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prognosperioden. Jämfört med de flesta andra kommuner kommer åldersgruppen 

dock fortfarande vara stor i Göteborg. 

  

2020 326 200  

2025 339 000 Förändring 2020–2025  12 800 

2040 387 400 Förändring 2020–2040  61 200 

 

65-74 år 

Utvecklingen av antalet pensionärer beror i stor utsträckning på födelsekullarnas 

storlek. För några år sedan när fyrtiotalisterna gjorde sitt intåg i åldersgruppen 65-

74 år var de årliga ökningarna på runt 2 000 personer. När fyrtiotalisterna började 

bytas ut mot femtiotalister saktade tillväxten av markant. Den låga tillväxten 

fortsätter i början av prognosperioden till dess att det blir sextiotalisterna som når 

65-års åldern. De första fem prognosåren ökar gruppen i genomsnitt med drygt 100 

personer. Därefter ligger den årliga ökningen på i genomsnitt 700 i drygt 10 år. Vid 

prognosens slutår 2040 har 65-74-åringarna ökat med nästa 11 000.  

  

2020 49 500  

2025 50 200 Förändring 2020–2025  700 

2040 60 400 Förändring 2020–2040  10 900 

  

75-84 år 

I åldersgruppen 74–85 år börjar fler komma i kontakt med äldreomsorgen. De 

senaste årens snabba ökning av dessa åldrar fortsätter de närmsta åren med årliga 

ökningar på över 1 200 personer. Därefter mattas ökningarna av något fram till 

slutet av prognosperioden när sextiotalisterna börjar träda in i gruppen. Gruppen 

äldre påverkas i liten utsträckning av flyttningar och förändringar går långsamt. På 

några års sikt påverkas inte utvecklingen av åldersgruppen av den ökade 

dödligheten under 2021. 

  

2020 30 000 

2025 36 200 Förändring 2020–2025  6 200 

2040 43 300 Förändring 2020–2040  13 300 

  

85- år 

Relativt sett är detta den åldersgrupp som förändras mest. Efter många år med 

minskningar av personer i åldrarna 85 år och äldre börjar gruppen nu att öka 

långsamt. Det är när fyrtiotalisterna kommer in i åldersgruppen år 2025 som den 

börjar växa i en mycket snabb takt. Mellan 2028 och 2033 överstiger den årliga 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 23 (291) 

Göteborgs stad 2021-05-19 

  

ökningen 700 personer. Den ökade dödlighet under 2020 påverkar inte heller denna 

grupp på några års sikt.  

  

2020 11 300 

2025 12 000 Förändring 2020–2025  700 

2040 20 600 Förändring 2020–2040  9 300 

 Långsiktig kompetensförsörjning  

Det senaste året har varit omvälvande för stadens yrkesgrupper och för 

arbetsmarknaden i stort. Även om skeendet nu kan beskrivas som försiktigt positivt 

med en förhoppning om att vaccinationerna tränger ut pandemin, står sannolikt den 

långsiktiga kompetensförsörjningen och arbetslivet inför en större förändring än 

vad som kunde anas i början av pandemins utbrott. Flera branscher och 

verksamheter har i princip sett sina marknader försvinna eller påverkats kraftigt till 

följd av rekommendationer och restriktioner. Samtidigt har digitaliseringen med 

framförallt möten över internet exploderat och det finns anledning att förvänta sig 

ytterligare landvinningar framöver, då digitaliseringens potential har blivit en 

allmän insikt. I detta ligger flera utmaningar där en konsekvens sannolikt blir ökat 

behov av kompetensväxling samt utmaningar att tillämpa ny teknik i verksamheter 

som i hög grad bygger på relationer och fysiska möten. Framöver gäller att 

införandet av ny teknik och nya arbetssätt är genomtänkta och passar både 

verksamhet och medarbetare för att staden fortsatt ska kunna erbjuda god service. 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekryteringsrapport 2020 anger att av de 

13 200 anställda som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften 

av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Detta 

beror på den demografiska utvecklingen med gruppen fyrtiotalister som fyller 80 år 

de kommande tio åren. Till detta beräknas 33 600 personer årligen gå i pension 

inom välfärden fram till 2029. Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder, 20–

66 år, endast med i snitt 31 000 personer per år under perioden. Det ska täcka hela 

arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft.  

 Demografiska förändringar och stadens 

kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjningen påverkas av ett flertal faktorer som har bäring på såväl 

attraktiviteten som förmågan att behålla och få medarbetare att växa och Göteborgs 

Stad står inför flera stora utmaningar. Förutom att den arbetsföra befolkningen har 

en låg ökningstakt samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar, kommer även 

pandemin att påverka stadens långsiktiga kompetensförsörjning både direkt och 

indirekt. Det finns fortsatta utmaningar att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper 

inom verksamheterna vård, skola och omsorg som exempelvis undersköterskor, 

sjuksköterskor, lärare, förskollärare och stödassistenter. Inom tekniska 

verksamheter, såväl i förvaltningar som bolag, finns svårigheter att rekrytera viss 
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nyckelkompetens, exempelvis erfarna projektledare och specialister inom 

stadsutveckling vilket gör att kompetensfrågan är högst väsentlig för många av 

stadens stora projekt och investeringar.  

Demografin har stor betydelse och gör att efterfrågan på kommunala tjänster 

kommer att öka kommande år. Andelen barn och unga samt andelen äldre ökar 

betydligt mer än andelen i arbetsför ålder vilket resulterar i att försörjningskvoten 

ökar där färre ska försörja fler. I och med att svårigheterna att framför allt 

rekrytera, och till viss del även behålla kompetens, kvarstår under lång tid 

framöver, kommer helt nya krav att ställas på effektivisering och prioritering i 

verksamheterna. För att klara att leverera enligt verksamhetens grunduppdrag, 

behöver kompetensen användas mer ändamålsenligt genom att kontinuerligt 

fortsätta se över arbetsorganisation, bemanning, utveckla arbetssätt och i större 

utsträckning nyttja teknisk utveckling, digitalisering och automatisering vilket 

pandemin också har bidragit med att påskynda. Framgångsfaktorer för en fortsatt 

utveckling är långsiktigt och uthålligt arbete i de enskilda förvaltningarna och 

bolagen, jämte samordnade och drivande utvecklingsinsatser för staden som helhet. 

I detta arbete gäller det också att gå från de mer vardagliga förbättringarna till att 

också satsa på mer långtgående förändringar. Samtidigt planeras det också för att 

hantera dess eventuella konsekvenser för den enskilde arbetstagaren i avseende 

arbetsmiljö och eventuell kompetensväxling.     

Under 2020 minskade antalet utannonserade tillsvidaretjänster samtidigt som 

antalet ansökningar per tjänst ökade för fjärde året i rad. Trots det har vissa av 

stadens verksamheter fortfarande svårt att hitta personal med ”rätt kompetens”. 

Sedan 2015 har staten ökat antalet utbildningsplatser för yrkesprogram, framför allt 

lärare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, men inte i den takt som behövs 

för att täcka behoven. När antalet studerande på högskolan ökar behöver även 

arbetsgivarna vara beredda på att kunna erbjuda yrkespraktik för de utbildningar 

där praktik är ett obligatoriskt moment. 

 Pandemins konsekvenser över tid 

De långsiktiga konsekvenserna av covid-19 är svåröverblickbara men i det korta 

perspektivet ökar den teoretiska tillgången på personal då vissa branscher och 

verksamheter i princip har tvingats upphöra. Samtidigt kan flera i det längre 

perspektivet omskola sig till yrken som bland annat återfinns inom offentlig sektor. 

Under den oro som har rått på arbetsmarknaden under pandemin är det tänkbart att 

det har funnits och finns en försiktighet i att byta arbete och framförallt 

arbetsgivare. Under dessa förutsättningar är det inte osannolikt att 

personalomsättningen kan öka relativt snabbt igen när konjunkturläget förbättras.  

Hur och var vi arbetar förväntas också vara en betydande förändring på 

arbetsmarknaden där vi idag kan konstatera att arbete, där fysisk närvaro inte krävs, 

fungerar tämligen bra genom digitala möten och ökat nyttjande av digitala verktyg. 

Den stora delen av Göteborgs Stads personalgrupper har dock begränsade 

möjligheter att arbeta hemifrån, men digitaliseringen kan få effekter även för dessa 

yrkesgrupper. Detta genom exempelvis ökade möjligheter till digitala utbildningar 
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och digitala möten med kollegor, men även digitala möten med brukare samt 

anhöriga där framförallt tid förknippat med transporter frigörs. Det är också troligt 

att yrkesgrupper som före pandemin sällan använde datorer har fått ställa om och 

numera använder datorer i arbetet på ett sätt som tidigare föreföll osannolikt. Den 

typen av accelererad digital kompetensutveckling kan öppna upp för flera nya 

möjligheter. Införandet av ny teknik, nya arbetssätt och nya systemlösningar måste 

dock ta hänsyn till förutsättningar i vardagen och faktiskt fungera istället för att 

skapa nya problem.  

Det är också högst tänkbart att det kommer att vara en ökad förväntan från 

göteborgarna om att stadens medarbetare kan erbjuda samt genomföra digitala 

möten, vid exempelvis föräldramöten eller möten med handläggare. Detta ställer 

delvis nya kompetenskrav och arbetsplatserna kan också behöva utformas 

annorlunda för att bättre fungera i en miljö där möten över nätet kan tänkas bli ett 

vanligt inslag. Arbetsplatsernas utformning kan därför komma att se annorlunda ut 

i framtiden för att dra nytta av de olika fördelar som förväntas finnas med arbete i 

samma fysiska rum som arbete genom digitala rum. Trösklarna att rekrytera 

bredare bland vissa grupper kan också minska när transporter till och från en 

arbetsplats inte längre behöver vara något som begränsar. För ett fåtal roller och 

befattningar kan det även finnas ökade möjligheter att rekrytera medarbetare med 

unika kompetenser, som tidigare på grund av geografiska avstånd inte sökt lediga 

tjänster i staden. 

Förutom möjligheterna som har uppkommit till följd av framförallt den digitala 

omställningen finns även farhågor och risker förknippat med omställningen. 

Förändringen har gått snabbt och det kan i förlängningen uppstå 

arbetsmiljörelaterade problem som i så fall behöver hanteras i dialog mellan chef 

och medarbetare på arbetsplatsen. Vidare kan även medarbetare som varit sjuka i 

covid-19 drabbas av olika komplikationer som idag sammanfattas inom begreppet 

post-covid. Exakt vad detta kommer att innebära för den enskilde eller utifrån 

arbetsgivarperspektivet är svårt att utröna utifrån gällande kunskapsläge, men det 

är inte osannolikt att det kan bli en grupp med ett komplicerat och kanske även ett 

mer krävande behov av rehabilitering.  

 Digitalisering och kompetensförsörjning 

Det är av vikt att kompetensfrågan, med nyttjandet av både arbetskraft, ny teknik 

och digitalisering, finns med tidigt i utvecklingsarbetet och i organisationernas 

verksamhets- och affärsplaner. Verksamheterna behöver även lyfta det långsiktiga 

perspektivet när det gäller utmaningar kopplat till behov av kompetens nu och 

framåt, där kompetensförsörjningen ska säkerställa att vi löser vårt uppdrag och 

anpassar oss till nya förutsättningar i ett allt snabbare tempo. Det görs genom att 

rekrytera rätt kompetens och genom att utveckla och behålla samt använda den 

kompetens som finns i organisationen på rätt sätt. Det blir allt mer väsentligt att 

staden utvecklar arbetssätt och organiserar verksamheten mer ändamålsenligt med 

fokus på grunduppdraget där ökad digitalisering är en möjliggörare samt fortsätter 

med den digitala utvecklingen som har påskyndats av pandemin. För att bättre 

anpassa kompetens efter verksamhetens behov behöver staden också skapa 
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förutsättningar för medarbetare att kompetensväxla över tid, genom att på så sätt 

bättre matcha verksamhetens behov. Verksamheternas förmåga att minska oönskad 

personalomsättning kommer att påverka stadens kapacitet att ha kompetens och 

bemanning i balans.  

 Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Svårigheterna att rekrytera och behålla personal är något som även påverkar 

arbetsmiljön negativt. Genom att vakanta tjänster inte tillsätts, eller tillsätts med 

medarbetare utan tillräcklig kompetens, ökar arbetsbelastningen för de medarbetare 

som är kvar vilket i sin tur riskerar att leda till ökade sjukskrivningar, brister i 

arbetsmiljön och ytterligare personalomsättning. På motsatt vis är också en 

hälsofrämjande och god arbetsmiljö en framgångsfaktor för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. I många av stadens verksamheter bedrivs mycket gott arbete och det 

är viktigt att detta bibehålls med uthållighet, att utveckling uppmuntras samt att 

samverkan och lärande mellan stadens organisationer stödjs. 

 Krisberedskap och civilt försvar 

Säkerhet och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att 

se till att stadens viktigaste funktioner fungerar också under en kris. Verksamheten 

regleras i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet med arbetet är att 

Göteborgs Stad ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred och därigenom uppnå en grundläggande förmåga till 

civilt försvar. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar i förvaltningar, bolag 

och förbund preciseras i två nationella överenskommelser mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) samt SKR. 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2018–2022 handlar om arbetet 

med risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning 

och övning samt rapportering. Utifrån överenskommelsen har Göteborgs Stad tagit 

fram ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med 

krisberedskap under mandatperioden. (Göteborgs Stads plan för arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar 2021-2023) 

Från och med 2023 har MSB och SKR aviserat att det blir en gemensam 

överenskommelse för krisberedskap och civilt försvar. Enligt Totalförsvaret 2021–

2025 (riksdagsbeslut december 2020) ska krisberedskap och civilt försvar vara 

ömsesidigt förstärkande. Kommunerna behöver därmed bygga upp en förmåga att 

hantera samhällsstörningar över hela hotskalan, från fredstida kriser till katastrofer 

och ytterst krig. Kommande överenskommelser kommer att ange inriktningen för 

arbetet med krisberedskap och civilt försvar samt avgöra omfattningen och takten i 

Göteborgs Stads arbete med att utveckla beredskapen. 

 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/FE1113396C8F51FFC125867A00566CF1/$File/MSKDBY6LGA.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/FE1113396C8F51FFC125867A00566CF1/$File/MSKDBY6LGA.pdf?OpenElement
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Göteborgs Stad får utifrån överenskommelserna statlig ersättning för arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar. Statens ersättning till kommunerna är beräknad 

utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för mycket omfattande 

och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.  

Ersättningen ska vara ett komplement till Göteborgs stads egen finansiering av 

arbete med krisberedskap och civilt försvar. I överenskommelsen anges att det är 

upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare förberedelser och åtgärder som 

kommunen bedömer nödvändiga. I huvudsak finansierar ersättningen 

kommunstyrelsens uppdrag att leda, samordna och följa upp stadens arbete med 

krisberedskap och civilt försvar. Därutöver fördelas ersättningen till andra nämnder 

baserat på nämndernas ansvar, mandat och roll i arbetet.  

På kort sikt (2022–2023) bedömer stadsledningskontoret att kostnaderna för 

förvaltningar, bolag och förbund i huvudsak handlar om planering, analys och 

utbildning. Vilka förberedelser och åtgärder som behöver vidtas varierar beroende 

på omfattningen av samhällsviktig verksamhet i respektive organisation och på 

nuläget inom arbetet med krisberedskap. Projektet civilt försvar, som 

kommunstyrelsen tillsatte i augusti 2018, kommer att redovisa ett ärende före 

sommaren 2021. I arbetet med att skapa en krigsorganisation kommer samtliga 

förvaltningar, bolag och förbund behöva göra egna beredskapsplaner. Det betyder 

att arbetet med planering kommer att öka.  

En situation med krigsfara eller krig kommer med största sannolikhet leda till flera 

mycket allvarliga parallella samhällsstörningar. För att öka motståndskraften räcker 

det inte med planering utan även faktiska investeringar krävs. Exempel på sådana 

investeringar kan vara åtgärder kopplade till ledningsplatser, IT-säkerhet, 

reservkraft, trygghetspunkter, nödvatten, nöddrivmedel, ökad lagerhållning, 

kriskommunikation och skyddsrum. På sikt, men med början under perioden 2022–

2024, bedömer stadsledningskontoret att behovet av större investeringar successivt 

ökar för att stärka motståndskraften. Verksamheternas respektive risk- och 

sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering utgör grunden för att identifiera 

kritiska resurser och investeringsbehov. Investeringar av denna karaktär kommer 

även, åtminstone till delar, att vara användbara vid krissituationer kopplat till 

klimatförändringar eller andra jämförbara scenarier. 

Utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Struktur för 

ökad motståndskraft SOU 2021:25) presenterades 1 mars 2021. Ett förslag handlar 

om att ersätta lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) med en ny lag – lag 

om kommuners och regioners beredskap. Syftet är att öka enhetligheten i arbetet 

med krisberedskap och civilt försvar. Stora delar av innehållet i LEH föreslås föras 

över till den nya lagen, men med ett antal förändringar. En förändring är att 

kommunernas risk- och sårbarhetsanalys inte bara ska omfatta sårbarheter, hot och 

risker i fredstid utan också under krig. Analyserna ska omfatta perspektivet höjd 

beredskap, vilket enligt utredningen är en förutsättning för att kunna vidta de 

förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 

Stadsledningskontoret bedömer, om lagen införs, att det i praktiken skulle innebär 

en ambitionshöjning när det gäller kommunernas motståndskraft samt vilka 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/04/SOU-2021_25_Webb.pdf
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förmågor som behöver vara på plats för att lösa stadens uppgifter under höjd 

beredskap. 

I vilken omfattning kommunerna kommer att tillföras statliga pengar för planering 

och investeringar kopplat till civilt försvar är fortfarande inte klarlagt. I 

budgetpropositionen för 2021 avsattes totalt 4,2 miljarder kronor fram till 2025 till 

det civila försvaret. Det finns dock ännu inga besked om när eller hur kommunerna 

kommer att få del av dessa pengar. Under 2021 tillförs inga nya pengar. 

Diskussioner om att kommunerna skulle kunna söka investeringsbidrag för 

åtgärder inom dricksvatten och hälso- och sjukvård pågår, men inga sådana bidrag 

är aktuella för 2021.  

Stadsledningskontorets bedömning är att den statliga finansieringen i dagsläget inte 

är tillräcklig för att täcka de kostnader som uppstår inom staden för att minska 

sårbarheter och öka förmågan att hantera en situation med höjd beredskap 

(krigsfara eller krig). Det gäller såväl arbetet med planering som nödvändiga 

investeringar. SKR anser att finansieringen till kommunerna är otillräcklig gällande 

arbetet med civilt försvar och har informerat justitiedepartementet om sin syn på 

saken. 

 Digitalisering och digital infrastruktur 

Sveriges invånare blir alltmer positivt inställda till den ökade digitaliseringen i 

samhället och till att kommuner och regioner erbjuder digital service. Det visar en 

undersökning som SKR har låtit genomföra i april 2020. Samtidigt som 

acceptansnivån och viljan att använda digitala tjänster har ökat till en relativt hög 

nivå gentemot tidigare mätningar finns det fortfarande ett gap till allmänhetens 

förväntansnivå. 

Regeringen har satt upp ett övergripande mål att Sverige ska vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens möjligheter. En ökad digitalisering av den offentliga 

sektorn bedöms vara en viktig möjliggörare för att säkerställa framtidens välfärd. 

För att åstadkomma detta krävs långsiktiga investeringar i digital infrastruktur som 

bland annat styr hur data hanteras och överförs. På nationell nivå pågår flertal 

satsningar kopplat till detta område. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, anger i sin rapport Sveriges digitala 

förvaltning 2020, att en effektiv, innovativ och datadriven förvaltning är en 

förutsättning för att nå regeringens mål. Med hjälp av digital teknik kan offentlig 

service i högre grad utformas efter användarnas behov, öka delaktigheten och 

insynen, förenklas och göras enkla och säkra för boende, besökare och näringsliv 

att använda. Digitala verktyg kan användas för att upprätthålla och höja kvaliteten i 

offentlig service. Digitalisering möjliggör tillgängliggörandet av data vilket 

främjar innovation. Tillgängliggörande av data bidrar även till öppenhet och insyn, 

vilket kan främja demokratin, öka tilliten och motverka korruption. DIGG:s 

bedömning är att den gemensamma digitala infrastrukturen i Sverige länge varit 

eftersatt, men att Sverige nu är på rätt spår med goda förutsättningar för att komma 

ikapp andra jämförbara länder.  
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Regeringens inrättade Välfärdskommission konstaterade i maj 2020 att kommuner 

och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen 

som nu etableras behöver analyseras för att säkerställa kommunsektorns förmåga 

att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. I dag saknas styrning 

och processer för hur utbyte av data kan ske på ett effektivt, säkert och stabilt sätt 

inom och med den offentliga förvaltningen. Det är centralt att säkerställa att 

kommuner och regioner kan delta i den förvaltningsgemensamma digitala 

infrastrukturen då det kan bidra till kommunsektorns förmåga att tillhandahålla 

framtidens välfärd. DIGG har fått regeringens uppdrag att i nära samverkan med 

SKR genomföra en analys av förutsättningar för kommuners och regioners 

deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för 

informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering. 

Redovisning av uppdraget ska ske senast 15 juni 2021. 

Välfärdskommissionen har i december 2020, tagit fram en avsiktsförklaring mellan 

regeringen och SKR som syftar till att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och 

förbättra arbetsmiljön i välfärden. Avsiktsförklaringen innebär att stat, kommuner 

och regioner ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden som 

stödjer fortsatt hög kvalitet i skola, sjukvård, äldreomsorg och andra 

välfärdsverksamheter. Det kan handla om att medarbetare till exempel ska kunna få 

information från, eller tillgång till, digitala tjänster hos en annan myndighet. Det 

kan också handla om elektroniska tjänstelegitimationer, gemensamma tekniska 

standarder och säkra meddelanden mellan dem som arbetar i kommuner, regioner 

och på myndigheter. Målet är att arbetet ska resultera i en gemensam syn på vad 

som bör omfattas av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, en 

modell för samarbete mellan stat, kommuner och regioner samt en prioritering och 

handlingsplan för att nå dit. Göteborgs Stad är involverad i arbetet på nationell nivå 

genom deltagande i olika nätverk och forum via SKR. 

Trots att digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att både förbättra och 

effektivisera verksamheten finns det betydande hinder för den digitala utvecklingen 

som medför att potentialen av digitalisering inte kan användas fullt ut. Ett hinder 

för offentlig sektor är de juridiska förutsättningar som råder kring molntjänster. Det 

finns behov av att reda ut hur sektorn ska kunna hantera denna problematik 

framöver för att kunna nyttja potentialen i digitaliseringens möjligheter.  

Flertalet molntjänster som finns på marknaden idag levereras direkt eller indirekt 

av amerikanska företag. Enligt amerikansk lag har myndigheter i USA rätt att 

begära ut data och personuppgifter från alla amerikanska molntjänster. EU och 

USA ingick för några år sedan ett avtal som reglerade överföringen av data och 

avtalet ansågs skydda europeiska medborgares personuppgifter. Under 2020 hävde 

EU-domstolen avtalet. Flertal experter inom området anser att offentliga aktörer 

som följd är juridiskt hindrade att lagra personuppgifter i amerikanska 

molntjänster. 

En aktuell utredning pågår på uppdrag av regeringen om rättsliga förutsättningar 

för utkontraktering av it-drift, benämnt IT-driftsutredningen. Ett delbetänkande har 

redovisats med fokus på en rättslig analys av förutsättningarna för utkontraktering 

av it-drift till privata tjänsteleverantörer. Slutbetänkandet ska redovisas senast 15 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 30 (291) 

Göteborgs stad 2021-05-19 

  

oktober 2021. SKR konstaterar att utredningens förslag inte ger den tydlighet om 

rättsläget som kommuner och regioner har behov av. 

 Innovation 

Verket för innovationssystem, Vinnova, är en statlig myndighet under 

Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för 

forskning och innovation.  

Varje år satsar Vinnova cirka tre miljarder kronor för att främja innovation. 

Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra 

organisationer kan söka finansiering. Alla insatser följs upp och utvärderas 

kontinuerligt.  

Vinnova har tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, Post- och 

telestyrelsen och Vetenskapsrådet fått regeringens uppdrag att gemensamt ta fram 

ett förslag till utformning och genomförande av ett strategiskt program för att möta 

och leda i den digitala strukturomvandlingen. Uppdraget ska redovisas senast den 

15 maj 2021. (regeringen.se) Programmet kan skapa ytterligare förutsättningar för 

Göteborgs Stad att till exempel genomföra testbäddar, datadelning (öppen data) 

och kompetensförsörjning. 

Den digitala strukturomvandlingen innebär många möjligheter att stärka Sveriges 

konkurrenskraft och innovationsförmåga, utveckla välfärden och påskynda 

omställningen mot en hållbar utveckling och en giftfri cirkulär ekonomi. Samtidigt 

väcks frågor kring aspekter som etik, säkerhet, demokrati och integritet. 

Utvecklingen förstärker även behovet av ett moderniserat utbildningssystem som 

understödjer digital kompetensförsörjning och livslångt lärande som kan möta 

arbetsmarknadens förändrade behov. 

Anslagen för forskning och innovation utökades under 2021 med 3,4 miljarder 

kronor. Regeringen beräknar att nivåhöjningen av dessa anslag blir 3,2 miljarder 

kronor 2022, 3,3 miljarder kronor 2023 och 3,7 miljarder kronor 2024.   

  

https://www.regeringen.se/48e3a9/contentassets/d9408f8eee6342b2b4aba3c52072dfcb/uppdrag-att-foresla-utformning-av-ett-strategiskt-program-for-att-mota-och-leda-i-den-digitala-strukturomvandlingen.pdf
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 EU:s långtidsbudget 2021-2027 och 

Next Generation EU  

EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027 fokuserar på ”den gröna given” och 

digitalisering. EU:s särskilda satsning på städer kommer att fortsätta då de är 

drivande för hållbar utveckling och tillväxt. Storstadsregionen Göteborg och 

Västsverige ses som en av Europas starkare innovationsregioner, som kan bidra till 

den gröna given och digitalisering. Etablerad och resultatorienterad 

sektorsamverkan är också förknippad med Västsverige och Göteborg. VG 2030, 

Västra Götalandsregionens nya regionala utvecklingsstrategi, pekar ut riktning för 

program och planer som styr EU:s regionala investeringar i Västsverige 2021-

2027. Regionala investeringar är EU:s främsta verktyg för att förverkliga 

sammanhållningspolitiken. De kommer fram till och med år 2023 att också delvis 

stödja återhämtning efter och under pandemin. 

Satsningen på Program Digitala Europa uppgår till nästan 7,6 miljarder euro. 

Satsningarna handlar om strategiska kapaciteter såsom superdatorer, artificiell 

intelligens inom transport och hälsa samt cybersäkerhet. Det handlar även om 

satsningar på avancerad digital kompetens men även att få en mer bredare 

samhällsanvändning av digital teknik.  

Cirka 70 procent av EU:s årliga investeringar i Göteborgs Stad brukar vara knuten 

till sammanhållningspolitiken. Hälften av dessa EU-investeringar brukar staden 

använda till utveckling av gymnasieutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och 

kompetensförsörjning. Övriga EU-investeringar brukar staden använda till 

utveckling inom många olika verksamheter till exempel lokal mobilitet, 

småföretagande, brottsförebyggande, klimat och energi. Ofta är innovation, 

digitalisering och sektorsamverkan obligatoriska inslag. Genom att Göteborgs Stad 

under de senaste tjugo åren har tagit vara på möjligheten till EU-investeringar, har 

förmåga och kapacitet att ansöka om och bedriva utvecklingsprojekt med EU-

finansiering byggts upp. Dessutom har plattformar för sektorsamarbete med 

externa organisationer etablerats. 

Göteborgs Stads möjligheter till EU-investeringar under 2021-2027 är i princip 

oförändrade jämfört med tidigare. Denna period lägger EU ökad vikt vid förenkling 

och flexibilitet samt en tydligare logik mellan beslut på lokal, regional, nationell 

och EU-nivå. Det innebär bland annat att EU ställer krav på ökad delaktighet för 

lokala myndigheter vid framtagandet, genomförandet och utvärderingen av regler, 

program och planer för EU-investeringar under perioden 2021-2027. 

Delaktighet ska också prägla EU:s särskilda investeringar för återhämtning efter 

och under pandemin. Dessa investeringar benämns ”Next Generation EU” och 

kompletterar långtidsbudgeten. ”Next Generation EU” består av tre delar: REACT 

för arbetsmarknadsinsatser, faciliteten för återhämtning och reciliens för till 

exempel grön återhämtning och digital omställning samt Fonden för rättvis 

omställning för den tunga industrin däribland företag i Göteborg inom petrokemi. 

Merparten av insatserna för återhämtning kräver nationell plan. 
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Under 2021 slutförhandlas program och planer för EU:s långtidsbudget och ”Next 

Generation EU”. Målet är att EU-finansieringen börjar omsättas i form av EU-

projekt i början av år 2022. EU-projekt förutsätter som regel egen medfinansiering 

och samarbete med organisationer utanför stadens egen. 

Stadsledningskontoret och Brysselkontoret har under flera år aktivt påverkat 

utformningen av regler, program och planer för EU-investeringar 2021-2027. 

Påverkansarbetet har gynnats av att EU förordat ökad lokal delaktighet. Varje år 

har rapportering om detta liksom stadens övriga EU-arbete lämnats till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utgångspunkt har varit stadens budget 

och långsiktiga styrdokument såsom näringslivsstrategiskt program, program för en 

jämlik stad, program för attraktiv arbetsgivare, miljöprogram och trafikstrategi. 

Stadens påverkan på regler, program och planer för EU-investeringar 2021-2027 

har gett resultat. Exempel är dels att lokala transporter utöver regionala och 

nationella transporter kommer att kunna utvecklas inom EU-programmet för 

regional samverkan i Nordsjöområdet, dels att arbetsmarknadsinsatser för 

människor med psykisk ohälsa kommer att vare en uttalad målgrupp utöver redan 

befintliga målgrupper för Sveriges socialfondsprogram. 

Stadens strategiska förberedelser inför EU:s långtidsbudget och Next Generation 

EU ger förutsättningar för genomförande inom ramen av stadens budget och 

verksamhetsplanering för år 2022. I sammanhanget kan noteras att uppdrag om 

EU-finansiering finns i kommunfullmäktiges budget 2021 för dels 

kommunstyrelsen att inleda dialog med staten om finansiering inom ramen för 100 

klimatneutrala städer, dels miljönämnden att arbeta för att Göteborg ska bli en av 

EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för EU:s forsknings- och 

innovationsprogram Horizon Europe (Horisont Europa). 

Horizon Europe är EU:s ramprogram för forskning och innovation (2021–2027). 

Programmet ska stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, det europeiska 

forskningsområdet samt främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och 

jobbskapande. Satsningen på Horizon Europe 2021–2027 uppgår till knappt 95 

miljarder euro.  

 EU:s system för klassificering av 

hållbara aktiviteter – ”Taxonomin” 

Som en del i arbetet med att omdirigera kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi, 

har EU arbetat fram ett förslag till EU-gemensamt system för klassificering av 

hållbara aktiviteter, det vill säga Taxonomin. Det blir ett ramverk som ska göra det 

lättare för finansiella aktörer att fatta investeringsbeslut. Det är ännu oklart exakt 

hur detta kommer att påverka marknaden utöver de som blir rapporteringsskyldiga. 

EU hänvisar emellertid till taxonomins principer i riktlinjerna för medlemsstaternas 

återhämtningsplaner och hänvisar till reglerna i taxonomin när städerna inom 

uppdraget för 100 klimatneutrala städer ska ta fram sina investeringsplaner. 

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
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De investeringar som klassificerats som gröna kan eventuellt få finansiella fördelar 

medan det som inte kan anses som grönt kan missgynnas. Det finns också risker för 

att det blir en administrativ börda att administrera och rapportera.  

Ramverket innebär att den som erbjuder miljöprofilerade finansiella produkter 

också måste informera om i vilken omfattning produkten är förenlig med 

taxonomin. Taxonomin är en del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar 

tillväxt, som antogs 2018. Syftet med handlingsplanen är att:  

• omdirigera kapitalflöden mot en mer hållbar ekonomi,  

• integrera hållbarhet i riskhanteringen,  

• främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i ekonomin 

som helhet.  

Taxonomin kommer innehålla flera olika bilagor. De första två bilagorna, med 

inriktningen klimat, energi och klimatanpassning, beslutades i kommissionen den 

21 april 2021. Flera bilagor planeras inom områden som cirkulär ekonomi, vatten, 

föroreningar och biologisk mångfald. Man diskuterar även att utöka utanför miljö 

och inkludera social hållbarhet. EU håller också på att ta fram en EU-standard för 

gröna obligationer. 

Finansinspektionen slår fast att det är EU:s direktiv för icke-finansiell redovisning, 

NFRD, som styr vilka svenska bolag som omfattas av EU:s nya taxonomi. Det 

innebär bolag över 500 anställda. De kan i sin tur behöva uppgifter från 

leverantörer eller andra som ingår i ”affärsområdet”.  NFRD är under revidering. 

Staden svarade på EU:s öppna samråd gällande taxonomin december 2020, dnr 

1538/20. Göteborg Energi, Renova med flera skickade också in synpunkter. 

EU:s ramverk för taxonomi är beslutad och kommer att införas den 1 januari 2022, 

med rapporteringsskyldighet för 2021. 

 Klimatanpassning 

Stora delar av samhället behöver rustas för att möta ett förändrat klimat och 

Göteborgs Stad påverkas på flera sätt. Stadens klimatanpassningsarbete kommer att 

kräva betydande åtgärder och investeringar under kommande år. Omfattning och 

åtgärdsinsatser är främst konkretiserade inom översvämningsrisker orsakade av 

skyfall, ökad nederbörd och havsvattenhöjningar. Det finns ytterligare 

klimatanpassningsområden som värmebölja, torka, skogsbränder och pandemi som 

inte är konkretiserade i nuläget men stadsledningskontoret arbetar med 

förutsättningarna för en klimatanpassningsplan som beskriver hur stadens 

övergripande klimatanpassningsinsatser kan prioriteras och hanteras.  

Nationellt läggs ansvaret för klimatanpassningsarbetet i huvudsak på kommunerna 

men för att kunna genomföra klimatanpassningsåtgärder krävs att staten tar ansvar 

för finansiering, utvecklar lagstiftning som stödjer klimatanpassningsarbetet samt 

utvecklar övergripande nationell samordning. Ett nationellt arbete är påbörjat och 

stadsledningskontoret har i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta med nationellt 
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påverkansarbete för statlig finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Uppdraget 

behöver utvecklas till att även omfatta förändring av lagstiftning. Kommunerna har 

inte möjlighet att ensamt ta hela ansvaret för klimatanpassningsarbetet.  

Som ett led i att strukturera och stärka stadens arbete med klimatanpassning fick 

kretslopp- och vattennämnden ansvar för dagvatten- och skyfallssamordning 2017. 

Stadsledningskontoret fick under 2018 en resurs för samordning av stadens arbete 

med klimatanpassning. Länsstyrelsen ställer krav på att kommunen kan visa på 

konkret planering av skydd för översvämningsrisker för att detaljplaner ska kunna 

tillstyrkas. Trafiknämnden fick enligt nytt reglemente 2018 i uppdrag att bidra i 

planering för stadens långsiktiga och ändamålsenliga högvattenskydd och bära 

stadens ansvar för genomförande och förvaltning. Genomförande av 

högvattenskydd är en förutsättning för Älvstadens utbyggnad och andra låglänta 

områdens stadsutveckling. Stadsledningskontoret har enligt beslut i 

kommunstyrelsen 2019-04-10 § 254 i uppdrag att ansvara för samordning och 

övergripande planering för genomförande av älvkantsskydd/högvattenskydd genom 

bildande av Huvudmannagrupp högvattenskydd. En portföljorganisation för 

genomförande av högvattenskyddet har sedan utvecklats för arbetet med 

genomförande av högvattenskyddet samordnat med dagvatten- och 

skyfallshantering. För det fortsatta arbetet med genomförande av högvattenskydd, 

dagvatten- och skyfallshantering krävs budgeterade medel. 

Ny plan- och bygglagstiftning 2018 ställer krav på kommunerna att hantera 

klimatanpassning i översiktsplanen vilket kommunen hanterat i Förslag till 

översiktsplan för Göteborg med tillägg för översvämningsrisker. Enligt 

inriktningsbeslut i Förslag till översiktsplan för Göteborg med tillägg för 

översvämningsrisker ska dagvatten- och skyfallsåtgärder samt högvattenskydd vara 

genomfört till 2035–2040 till en uppskattad kostnad om trettio miljarder kronor. 

Finansieringsmodeller och utbyggnadsplaner för genomförandet av dagvatten- och 

skyfallsåtgärder samt högvattenskydd håller på att tas fram. För att möjliggöra 

färdigställande till 2035–2040 är det nödvändigt att arbetena med högvattenskyddet 

och skyfallsåtgärder fortgår för att inte riskera översvämning i delar av Göteborg.  

Högvattenskyddet och stadens kajanläggningar har ett tydligt sammanhang både 

fysiskt och finansiellt. Kajerna är generellt i behov av renovering och en 

samordning mellan renoveringsinsatser och genomförande av högvattenskyddet är 

nödvändig. 

 STRING och möjliga aktiviteter med 

koppling till järnväg Göteborg – Oslo 

Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography 

(STRING)-nätverket är ett politiskt gränsöverskridande partnerskap mellan Viken 

Fylkeskommune och Oslo stad i Norge, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, 

Region Halland, Region Skåne och Malmö Stad i Sverige, Köpenhamns Stad, 

Region Hovedstaden, Region Själland och Region Syddanmark i Danmark samt 

Schleswig-Holstein och Hamburg Stad i Tyskland. 
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STRING-nätverket bildades år 1999 med fokus på att skapa förutsättningar för en 

fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Efter att Danmark och Tyskland 

träffat ett avtal om byggnation av Fehmarn Bält-förbindelsen utvecklas STRING 

nu till att också fokusera på regional utveckling och grön tillväxt i korridoren 

Hamburg - Oslo. Göteborgs Stad är sedan 2019 medlem i nätverket.  

Medlemmarna samarbetar inom STRING för att bidra till beslut och initiativ som 

stärker den regionala utvecklingen i området. Arbetet inom STRING har idag fokus 

på sex prioriterade områden: Grön tillväxt, vätgaskorridor Hamburg – Oslo för 

tunga fordon, Fehmarnbelt Fixed Link, järnväg Göteborg – Oslo, ytterligare fast 

förbindelse över Öresund, kartläggning av infrastrukturhinder (bottlenecks) mellan 

Hamburg och Oslo. 

Göteborgs Stad har prioriterat en utbyggnad av järnvägen Göteborg – Oslo i detta 

samarbete. För att befästa argumenten för denna prioritering, med fokus på ökad 

godskapacitet, pågår under 2020 – 2021 ett informationsarbete riktat till 

riksdagspolitiker. Syftet är att öka medvetenheten om de förutsättningar som finns 

idag och behovet av en kapacitetshöjning. Denna aktivitet har finansierats av 

överskottet från det avvecklade GO-samarbetet samt VGR. Ett fortsatt arbete kan 

komma att kräva ytterligare tillskott från Göteborgs Stad och VGR, om det inte kan 

rymmas inom STRING:s ordinarie budget. 

Göteborgs Stads medlemsavgift till STRING är 75 000 euro per år. 
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 Styrning och uppföljning i staden 

Kapitlet innehåller information kring frågor kopplade till stadens styrning samt lag 

och avtalsförändringar inom löneområdet. 

 Struktur för budget och uppföljning  

En ny struktur för budget och uppföljning infördes 2020 efter ett uppdrag i 

kommunfullmäktiges budget 2019. Stadsledningskontoret såg i samband med detta 

arbete även över grundmodellen för uppföljningen. Stadsledningskontorets förslag 

till ny uppföljningsstruktur beslutades av KS 2019-08-28. Den nya strukturen ska 

förenkla och förtydliga uppföljningen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige med fokus på grunduppdraget.  

Den nya strukturen bygger på tre grundprinciper: 

• Tillitsfullt med förutsättningar att agera tidigt: Verkställandet och 

uppföljning bör hanteras på en nivå som har stor rådighet över frågan och 

ska stimulera till att lämna tidiga styrsignaler.  

• Relevant styrinformation för olika nivåer: Uppföljningen ska vara till nytta 

för den enskilda nämnden och styrelsen, samtidigt som den ska ge 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige relevant och väsentlig 

information. 

• Hållbart över tid: Oavsett politisk sammansättning och organisering av 

stadens verksamheter. Långsiktighet och uthållighet i uppföljning ger ökad 

förutsättning för styrning. 

Uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporteras i en 

struktur om fyra nivåer.  

1. Uppföljningsportalen: Webbportal där övergripande verksamhetsnyckeltal, 

måluppfyllelse på indikatorer kopplade till KF:s mål kan följas här. Även 

hur arbetet med KF/KS uppdrag till nämnder och styrelser fortlöper kan 

följas på portalen. Här publiceras även tidigare beslutade rapporter av 

uppföljande karaktär. 

2. Delårs- och årsrapporter: Lämnas per mars, augusti och helår. Innehåller 

styrinformation som övergripande utveckling och analys av verksamhet, 

personal och ekonomi samt lagstadgade uppgifter.  

3. Samlingsärende inom uppföljningen: Dessa innehåller i första hand 

återrapportering av uppdrag från KS/KF samt uppföljning av andra 

styrande dokument, som exempelvis program och planer. 

4. Strategiska fördjupningar inom uppföljning: Fördjupade rapporter inom ett 

område eller möjlighet att belysa frågor som går tvärsigenom flera 

områden.  
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 Information kring några indikatorer från 

budget 2021 

 Förändringar i SCB:s medborgarundersökning 

 

Från och med 2021 har Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning fått 

en ny form. Frågorna i enkäten är nya, med nya skalsteg. Svaren redovisas i 

andelar efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-

modellen, vilket innebär att inga sammanfattande index kommer att räknas fram. 

Detta betyder att det inte kommer att vara möjligt att jämföra resultaten från 2021 

med åren innan dess. 

Följande indikatorer i budget 2021 går alltså inte längre att följa:   

• 1.1.1 Nöjd Medborgar-Index – Förskola 

• 1.2.4 och 3.2.5 Nöjd Medborgar-Index – Stöd för utsatta personer 

• 1.3.8 och 3.2.6 Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg 

• 1.5.2 Nöjd Medborgar-Index – Kultur 

• 1.5.3 Nöjd Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar 

• 1.6.2 Nöjd-Inflytande-Index (NII) – Totalindex 

• 2.2.4 och 2.4.6 Nöjd Region-Index – Kommunikationer 

• 2.3.5 Nöjd Medborgar-Index – Renhållning och sophämtning 

• 2.4.4 Nöjd Region-Index – Kommersiellt utbud 

• 2.4.5 Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 

 Eftersom frågorna i medborgarundersökningen är nya, innebär det även att det inte 

finns något nuläge att sätta målnivåer utifrån. Den första insamlingen med den nya 

undersökningen kommer att ske under hösten 2021 med resultatleverans i 

december 2021. Den nya enkäten biläggs förutsättningar till budget. 

SCB:s medborgarundersökning är en av två tillgängliga källor till göteborgarnas 

åsikter och attityder, till skillnad från de riktade brukarundersökningarna. Den 

andra källan är SOM-undersökningen i Göteborg som genomförs årligen av SOM-

institutet vid Göteborgs universitet sedan 2016. SOM-undersökningen är mer 

inriktad på demokrati- och opinionsfrågor, men det finns ett avsnitt om invånarnas 

bedömning av Göteborg med påståenden som tangerar några av indikatorerna 

ovan. Här finns alltså utfall att jämföra med bakåt i tiden. Påståendena i avsnittet, 

och utfallet 2016-2019, är: 
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Påståenden om Göteborg, andel (%) helt eller delvis riktigt   

 2016 2017 2018 2019 

är en bra stad att bo i 94 95 95 94 

har ett bra företagsklimat 85 87 85 86 

har en fungerande kollektivtrafik 74 75 72 74 

har en god ekonomi 63 68 65 55 

har ett rikt kulturutbud 91 90 91 90 

har bra grundskolor 61 67 68 68 

har bra sjukvård 65 65 64 66 

är en miljövänlig stad 74 73 68 70 

har många platser där man kan träffa vänner 93 92 92 92 

har många bra restauranger och serveringar 96 97 96 96 

är en trygg och säker stad 52 53 57 56 

har ett gott rykte internationellt 83 86 86 84 

har en god entreprenörsanda 79 81 81 82 

är en jämlik stad 61 63 64 64 

är en stad att vara stolt över 86 88 86 86 

är en vacker stad - 90 90 89 

 

 Nyregistrerade företag, antal per 1 000 invånare 

Beräkningsgrunden för indikatorn har förändrats och utfallet för 2020 kommer att 

redovisas i enlighet med den nya. Tidigare sattes antalet nyregistrerade företag i 

förhållande till hela befolkningen, nu till befolkningen i yrkesverksam ålder (16-64 

år). Den mindre nämnaren gör att nivån på indikatorn förskjuts uppåt och innebär 

att målnivåerna blir missvisande.  

I samband med att den nya beräkningsgrunden infördes beräknades indikatorn 

några år tillbaka i tiden vilket medger en jämförelse av de båda: 

 2016 2017 2018 2019 Mål -

20 

Mål -

21 

Mål -

22 

Nyregistrerade företag, 

antal per 1 000 inv 

9,1 8,6 8,0 8,0 9,2 9,2 9,4 

Nystartade företag, antal 

per 1 000 inv, 16-64 år 

12,9 12,1 11,4 11,7    
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 Fritidsvaneundersökningen, andel i 

procent som är med i minst en förening, 

klubb eller särskild grupp på fritiden 

I Göteborgs Stads budget för 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

aktuell nivå för Fritidsvaneundersökningen, det vill säga, andel i procent som är 

med i minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden, aggregerat för hela 

staden. Värdet ska värderas politiskt och inriktning ges i kommande budget. 

Fritidsvaneundersökningen genomfördes våren 2021 som tilläggsfrågor i den 

obligatoriska elevenkäten för årkurs 2, 5, 9 samt gymnasiets årskurs 2.  

  

Fritidsvaneundersökningen 2002 2005 2009 2012 2014 2016-2017 2021 

Andel unga som är med i 

en förening 
66 62 63 58 62 57  ** 

Andel unga i förening, 

klubb eller grupp 

70 68 63* 66 66 57* 60 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Andel uppdelat på kön 70 70 68 68 62 64 62 69 62 70 57 59   59  62  

  

*2009 och 2017 ställdes enbart frågan ”Är du med i någon förening eller organisation” och någon 

ytterligare, vidgande, fråga om att vara med i klubb eller grupp ställdes inte.   

**2021 ställdes enbart frågan ”År du med i någon förening, klubb eller särskild grupp på din 

fritid?(Exempelvis idrott, teater, scouter eller liknande)”. 

 

Fritidsvaneundersökningens fullständiga resultat kommer i juni 2021 och en 

rapport med hela staden-analys väntas i slutet av september. Resultatet kan brytas 

ner på stadens 36 mellanområden. 

 Rekommendationer från revisionen i 

samband med årsredovisning 2020 

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. I årets 

revisionsredogörelser för Göteborgs Stad – granskning av räkenskaper och bokslut 

2020 som överlämnades 2021-03-30, framgår det att revisionen lämnat två 

rekommendationer inom området God ekonomisk hushållning. 
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Område  Rekommendation  

God ekonomisk hushållning  Stadsrevisionen rekommenderar 

kommunstyrelsen att utveckla 

styrsystemet för att säkerställa en 

effektiv styrning mot verksamhetsmål 

av betydelse för god ekonomisk 

hushållning.  

(Rekommendationen lämnades 2019)  

  

Stadsrevisionen rekommenderar 

kommunstyrelsen att i sin beredning av 

fullmäktiges budget utveckla 

uppföljningsbara finansiella mål av 

betydelse för god ekonomisk 

hushållning. (Rekommendationen 

lämnades 2019)  

  

Stadsledningskontoret kan konstatera att rekommendationen kring att utveckla 

uppföljningsbara finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning i 

KF:s budget är omhändertaget i budget för 2021 och görs detta på liknade sätt i 

budget 2022, hanteras rekommendationen från revisionen.  

När det gäller rekommendationen kring att utveckla styrsystemet för att säkerställa 

en effektiv styrning mot verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk 

hushållning, som lämnades första gången 2019, kan stadsledningskontoret 

konstatera att revisionen saknar en tydlig röd tråd i styrningen mellan mål på olika 

nivåer i staden. Detta framhåller revisionen som en förutsättning för en 

ändamålsenlig styrning mot god ekonomisk hushållning.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att det finns ett visst brott i målkedjan då det 

framgår i budgeten att de övergripande verksamhetsmålen som svarar mot de tre 

övergripande målen ska följas upp centralt. Även om nämnder och styrelser ska 

planera sin verksamhet med utgångspunkt från dessa, blir kopplingen till 

uppföljningen inte helt tydlig.  

För att möte denna synpunkt föreslår stadsledningskontoret att det tydliggörs i 

budgethandlingen att uppföljning även ska ske av hur nämnder och styrelser 

planerat sin verksamhet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och hur detta 

bidrar till en ökad måluppfyllelse för staden. 

Revisionen pekar även i sin redogörelse på att det inte är tydligt utpekat i budgeten 

vilka av de beslutade målen som är verksamhetsmål av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Här hänvisar stadsledningskontoret i uppföljningen till 

Göteborgs stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt 

resultatutjämningsreserv där det framgår att: 
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”De mål som fullmäktige formulerar i sitt årliga budgetbeslut utgör också 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en samlad 

analys av dessa utifrån de målvärden som satts.” 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att en möjlig väg för att möta revisionens 

rekommendationer är att i budgethandlingen hänvisa till skrivningen i riktlinjen för 

att tydliggöra vilka verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. 

 Ägardirektiv kopplat till budget  

Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att, inom ramen för Göteborgs 

Stads riktlinjer för ägarstyrning, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av 

stadens bolag, med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, 

kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument samt beslut fattade av 

kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige. 

Stadshus AB utvecklar succesivt formerna för stadens ägarstyrning. Under 2020 

infördes avkastningskrav i flera av bolagens ägardirektiv samt uppföljnings-

/jämförelsemått på produktivitet och effektivitet i ägardirektiven för de bolag som 

inte styrs mot avkastningskrav. 

Det framgår av bolagens nya ägardirektiv att deras ekonomiska avkastningskrav 

återkommande ska värderas och följas samt att kraven ska stå i paritet med 

branschens lönsamhet. Stadshus har tagit fram en process där berörda bolag årligen 

förväntas återkomma med en beskrivning över den långsiktiga måluppfyllelsen för 

ekonomi och verksamhet och som kan ligga till grund för ägarens styrning och 

kommande ägardialoger. Processen kommer att utvärderas och anpassas över tid. 

 Lag och avtalsförändringar inom 

löneområdet 

 Nya löneavtal – förvaltningar respektive bolag  

Löneutvecklingen på arbetsmarknaden påverkas av konjunkturen, tillgången på 

arbetskraft med önskad kompetens och av gällande löneavtal som tecknats mellan 

parterna på arbetsmarknaden.  

Under 2021 är det aktuellt med ny huvudöverenskommelse (HÖK) inklusive 

löneavtal för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vårdförbundet har ett avtal 

som sträcker sig till mars 2022, därefter ska ny huvudöverenskommelse tecknas. 

Med övriga förbund tecknades fleråriga avtal under senare delen av 2020 med 

retroaktivitet/engångsbelopp.  

Löneavtal som idag finns tecknade innehåller för 2022 inga angivna nivåer förutom 

avtal med Läkarförbundet och Kommunal. Läkarförbundet, som har ett fåtal 

medlemmar i stadens förvaltningar, har för 2022 ett garanterat utfall om 1,6 
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procent. Avtalet med Kommunal anger ett garanterat krontalsbelopp per medlem. 

Omräknat till procentuellt utfall blir detta 1,7 procent. Den konkurrensutsatta 

industrins avtal ger ett ”märke” om 2,2 procent vid beräkning av genomsnitt per år 

för avtalsperioden till och med 2022.  

Göteborgs Stads bolag återfinns inom sex skilda arbetsgivarorganisationer. 

Avtalsrörelse och löneöversyn sker enligt motsvarande principer som för 

kommunen, men självständigt för varje bolag och inom ramen för respektive 

arbetsgivarorganisations partsarbete och kollektivavtal. Även för bolagen blev 

avtalsrörelserna år 2020 fördröjda på grund av pandemin, och resulterade i slutet av 

år 2020 i nya avtal med olika utformning och utfall. Exempelvis fick bolagen inom 

arbetsgivarorganisationen Fastigo (kluster Bostäder och Lokaler; 

Framtidenkoncernen och Higabkoncernen) nya avtal innefattande löneöversyn år 

2020 men med nästföljande löneöversyn år 2022. För bolagen inom Sobona 

innebar avtalsrörelsen även att ett antal bolag får nya kollektivavtal och 

villkorsbestämmelser med verkan från år 2022. Majoriteten av Stadhuskoncernens 

bolag har slutfört sina respektive löneöversyner avseende år 2020, inkluderat 

reglerat lönekartläggningsarbete med utbetalning av ny lön under första kvartalet år 

2021. 

 Villkorsförändringar 

Utöver huvudöverenskommelserna ska även villkorsförändringar i Allmänna 

bestämmelser (AB) förhandlas om med ett flertal fackförbund inom kommun- och 

regionsektorn under 2021. Arbetstidsfrågor och förändringar av de särskilda 

ersättningarna är aktuella frågor då dessa hanterats i de villkor som redan tecknats 

med andra förbund under 2020. 

Arbetstid och förläggning av denna är en av de viktigaste resurserna som 

arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för 

medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan 

förenas.  

I de centrala kollektivavtal som tecknades under 2020 med ett flertal förbund, 

bland andra Kommunal, anges en sänkning av veckoarbetstiden för medarbetare 

som arbetar natt i stadens förvaltningar till 34 timmar och 20 minuter. 

Förändringen gäller från och med 2022-04-01. Ekonomiska konsekvenser av denna 

sänkning av heltidsmåttet innebär för 2022 (9 månader) en ökad kostnad på 

närmare 15 mnkr. 60 procent av denna kostnad hänförs till Äldre- samt vård och 

omsorgsförvaltningen, 35 procent till Funktionsstödsförvaltningen och resterande 

till socialförvaltningarna Centrum och Sydväst. 

Särskilda ersättningar för arbete på obekväm arbetstid höjs från 1 april 2022 med 

2,4 procent. Utifrån helårseffekt blir den ökade kostnaden för denna ersättning 

cirka 15 mnkr. 56 procent av denna kostnad hänförs till Äldre- samt vård och 

omsorgsförvaltningen, 34 procent till Funktionsstödsförvaltningen, 3 procent till 

socialförvaltningarna Centrum och Sydväst och resterande del är spridd över övrig 

verksamhet. Andra ersättningar enligt AB som exempelvis jour- och 

beredskapsersättning ersätts med bestämd procentsats av aktuell lön och ökar 
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således i samma takt som månadslönen. När det gäller övriga eventuella 

förändringar i anställningsvillkoren går det i dagsläget inte att bedöma de 

ekonomiska konsekvenserna.   

I AB 20 finns förändring av regler kring kravet på anställningstid i allmän 

visstidsanställning respektive vikariat innan konvertering görs till 

tillsvidareanställning. Från den 1 oktober 2021 övergår allmän visstidsanställning 

eller vikariat över till tillsvidareanställning efter 18 månader i någon av dessa 

anställningsformer. I dagsläget gäller 3 års sammanlagd anställning (tiden i AVA 

och vikariat räknas samman) inom den senaste femårsperioden under de senaste 5 

åren. Frågan om övergång till tillsvidareanställning från särskild visstidsanställning 

(ny benämning på allmän visstidsanställning) är aktuell utifrån den 

principöverenskommelse som är tecknad mellan parter på arbetsmarknaden och 

som nu utreds på uppdrag av Regeringskansliet för implementering. I 

principöverenskommelsen anges att för särskild visstidsanställning skall 

övergången till tillsvidareanställning göras redan efter 12 månader. Hur detta 

kommer att genomföras eller exakt tidpunkt är ännu inte klart. Snabbare övergång 

till tillsvidareanställning och beräkning av mellanliggande i vissa fall kommer att 

påverka genom att fler kommer att få tillsvidareanställning via konvertering, viss 

överanställning kan därmed bli aktuellt, och kommer att kräva förändringar i 

arbetssätt för att säkra bemanning inom ramen för aktuella resurser. 

Beträffande bolagens kollektivavtal sker motsvarande översyn av 

villkorsbestämmelser inom ramen för respektive arbetsgivarorganisations 

avtalsrörelse. För bolagen som tillhör Sobona berörs ett flertal av mer 

genomgripande villkorsförändringar med anledning av att Sobona för första gången 

har förhandlat nya gemensamma avtal (BÖK, branschöverenskommelser) med 

tillhörande bestämmelser (BB, branschbestämmelser) som ersätter de tidigare 

skilda avtalen från KFS och Pacta. De nya avtalen träder i huvudsak i kraft 2022 

och för några bolag blir det relativt omfattande förändringar. 

 Jämställda löner 

 Bakgrund och nuläge 

Alla arbetsgivare ska, enligt Diskrimineringslagen, kartlägga löneskillnader mellan 

kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Lika arbete är enligt 

definitionen från Diskrimineringsombudsmannen (DO) att arbetstagare utför 

samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Likvärdiga arbeten identifieras genom 

arbetsvärdering av kompetens, ansvar och arbetsförhållanden, det vill säga kraven i 

arbetet, oavsett arbetsuppgifter. För Göteborgs Stad sker denna identifiering genom 

arbetsvärdering som bedrivs samlat för stadens förvaltningar respektive enskilt för 

varje bolag såsom juridisk person.  

Vid analys av lönerna i stadens förvaltningar, bland annat med stöd av 

arbetsvärdering, visar det sig att sektor på arbetsmarknaden/typ av verksamhet i 

högre grad än kön påverkar lönenivån. Det gäller lönenivåerna både i arbeten som 

kräver yrkesförberedande utbildning på gymnasienivå och för arbeten med krav på 
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högskoleutbildning. Tydlig skillnad finns i stadens förvaltningar inom vård- och 

omsorg som har betydligt lägre medellöner än övriga fackförvaltningar. För 

likvärdiga arbeten där yrkesförberedande gymnasieutbildning krävs är skillnaderna 

mellan 2 000 – 3 000 kronor till fördel för övriga fackförvaltningar där andelen 

män också är högre än i förvaltningar inom välfärdssektorn. Där 

högskoleutbildning krävs är skillnaderna mellan 4 000 - 5 000 kronor. 

Diskrimineringslagen ställer också krav på kartläggning av löneskillnader mellan 

kvinnodominerade arbeten och arbeten i yrkesgrupper som har högre lön trots att 

kraven i arbetet bedömts vara lägre. Exempel finns där jämförelser mellan grupper 

i stadens förvaltningar visar att lönen är högre trots att kraven i arbetet är lägre 

enligt arbetsvärdering, men i gruppen är andelen män större. Ett exempel är en 

mansdominerad grupp inom gata/park/anläggning med arbetsvärdering i BAS-

intervall C som har en medellön som överstiger en kvinnodominerad grupp 

undersköterskor i det högre BAS-intervallet D med cirka 1 300 kronor. 

 Löneskillnader på arbetsmarknaden 

Med utgångspunkt i lönekartläggningsarbetet för stadens förvaltningar konstateras 

att det finns löneskillnader mellan olika sektorer/verksamheter i Göteborgs Stad. 

Det visar sig att i vissa sektorer med högre lönenivåer arbetar en större andel män 

än i sektorer med lägre lönenivåer.  

Medlingsinstitutet (MI) finner också i sin rapport Löneskillnaden mellan kvinnor 

och män 2019 att en huvudförklaring till löneskillnaden mellan kvinnor och män är 

att de arbetar i olika yrken och sektorer. Som framgår ovan finns alltså dessa 

skillnader mellan sektorer inom staden. 

 Åtgärder i Göteborgs Stad 

I Göteborgs stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap, beslutad 

av kommunfullmäktige 2020-01-23, framgår att Göteborgs Stads löner ska vara 

sakliga, jämställda och konkurrenskraftiga som grund för långsiktig 

kompetensförsörjning. 

Enligt samma riktlinje anger kommunfullmäktige och kommunstyrelsen den 

långsiktiga och övergripande lönepolitiken samt förutsättningar för Göteborgs 

Stads lönebildning. Detta sker bland annat genom kommunfullmäktiges 

budgetbeslut. 

Nämnder och bolagsstyrelser tillämpar lönepolitiken och gör strategiska 

ställningstaganden kring förutsättningarna för lokal lönebildning och tar även 

beslut om budgetförutsättningar för lönebildningen. 

Det krävs åtgärder för att minska och på sikt eliminera osakliga löneskillnader 

mellan likvärdiga arbeten i stadens förvaltningar. Framförallt måste insatser riktas 

mot stora yrkesgrupper inom vård/omsorg och förskola. Undersköterska, 

stödassistent och barnskötare är exempel på tre stora grupper, alla 

kvinnodominerade, där det vid jämförelse med andra likvärdiga arbeten 

förekommer osakliga löneskillnader. Jämförs dessa grupper med motsvarande i 
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Göteborgsregionens (GR) kommuner ligger Göteborgs Stad bland de lägre 

lönenivåerna, dock i nivå med hela riket. Ingen av dessa gruppers lönebild når 

heller den målbild som finns för lönenivåer i Göteborgs stad. 

Fortsatta åtgärder för jämställda löner behöver inriktas på yrkesgrupper inom 

vård/omsorg. Dessa yrkesgrupper omfattar många medarbetare. Kostnaden för 

äldreomsorgen beräknas för 2022 (9 månader) till cirka 55 mnkr, motsvarande 

kostnad för funktionsstödsverksamhet beräknas till 40 mnkr. När det gäller 

beräknad kostnad för att barnskötare och dagbarnvårdare i förskolan ska nå 

målbilden är 25 mnkr för 2022 (9 månader).  

Andra grupper inom välfärdssektorn där osakliga löner mellan likvärdiga arbeten i 

staden behöver åtgärdas är bland annat vissa socialsekreterargrupper och 

behandlingsassistenter. Individ- och familjeomsorgens kostnad för dessa åtgärder 

beräknas till cirka 25 mnkr för 2022 (9 månader). 

Som framgår ovan innebär åtgärder för utjämning av oförklarade löneskillnader 

mellan sektorer/yrkesgrupper att förvaltningar inom vård- och omsorg, utbildning 

och socialtjänst ställs inför större utmaningar och krav på effektinhämtning än 

övriga förvaltningar. Budgetförutsättningar för lönebildningen behöver skapas i 

förvaltningarna även för åtgärder för att uppfylla förutsättningar i centrala 

kollektivavtal om löner samt för bibehållen konkurrenskraft hos andra arbetsgivare 

med motsvarande yrkesgrupper. I några fall finns yrkesgrupper i mindre 

förvaltningar som inte når upp till målnivåerna och där det innebär utmaningar att 

finansiera önskvärda åtgärder. 

Vid jämförelse med resultatet för senaste löneöversynen, 2020, visar beräkningar 

att kostnaden för stadens förvaltningar blir cirka 2,45 procent, det vill säga strax 

över ”märket” som bestämts av parterna inom den internationellt konkurrensutsatta 

industrin. Utfallet ligger också strax över det garanterade utfallet i löneöversyn 

2020 enligt löneavtal med Kommunal som var 2,28 procent. Utfallet varierar något 

mellan förvaltningarna i staden, både utifrån ambitioner att minska löneskillnader 

men också för att rekrytera och behålla konkurrensutsatta grupper. Det går dock 

inte att läsa av någon utjämning av lönerelationer mellan olika grupper/sektorer vid 

jämförelse av likvärdiga arbeten. 

Bolagen i Göteborgs Stad såsom självständiga arbetsgivare, arbetar med 

utgångspunkt i diskrimineringslagen på motsvarande sätt med kartläggning av 

löneskillnader och vid förekomst av osakliga sådana, åtgärder av dessa. Bolagen är 

personalvolymmässigt små i jämförelse med kommunen som arbetsgivare, och 

yrkesgrupperna är ofta mer homogena.   

 Tjänstepensionsavtal  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) påbörjade centrala förhandlingar om 

pensionsavtalen under 2020. Dessa förhandlingar har fortsatt under 2021. Om 

pensionsavtalen hinner omförhandlas färdigt, beräknas avtalen träda i kraft tidigast 

2022. Vilka ekonomiska konsekvenser det kan få för Göteborgs Stad är inte möjligt 

att säga i dagsläget. 
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Även arbetsgivarorganisationen Sobona bedriver parallellt med avtalsrörelsen 

förhandlingar både på pensions- och omställningsområdet. Arbetsgivaren har 

mottagit yrkanden med krav om höjda avsättningar till tjänstepensioner och 

samtidigt kan justeringar i avtalen bli nödvändiga utifrån de höjda 

pensionsåldrarna. Utfallet av dessa förhandlingar kan i nuläget inte förutspås.    
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 Ekonomiska förutsättningar  

I kapitlet redovisas de ekonomiska förutsättningarna för staden på ett övergripande 

plan. Här lämnas bedömningar avseende den ekonomiska utvecklingen och 

beskrivning av ekonomistyrningsprinciper för staden. Antaganden som 

stadsledningskontoret gjort avseende befolkningsförändringarnas påverkan på 

berörda nämnders förutsättningar beskrivs också. Därutöver redogörs för de 

framställningar som berörda nämnder gjort avseende kommande 

investeringsvolymer samt bolagens investeringsplanering. 

 Stadens ekonomiska läge och 

långsiktiga ekonomiska förutsättningar  

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårbedömd. Det är flera faktorer som 

bidrar till det och där osäkerheten kring pandemins effekter alltjämt finns kvar. 

Förväntan finns att pandemin klingar av och att restriktioner upphör. Detta kan 

innebära att ekonomin tar fart och att skatteunderlaget förbättras. Samtidigt med 

denna utveckling kommer med all sannolikhet verksamheternas återstart till en mer 

normal nivå innebära en risk till ökad kostnadsutveckling. Det finns anledning att 

följa detta noga då personalvolymen och kostnadsutvecklingen redan har börjat 

öka.  

I den fas som staden befinner sig i med stadsutveckling med allt högre volymer av 

investeringar kommer den ekonomiska belastningen som det innebär att bli allt mer 

tydlig. Skuldsättningen ökar och kostnader för investeringarna innebär åtagande 

över lång tid framöver. Samtidigt finns farhågor att ytterligare kostnadsökningar 

kommer till som till exempel ökat behov av försörjningsstöd. En del av stadens 

verksamheter har heller inte kunnat bedrivas på det sätt som planerats. Detta har 

återspeglats i lägre personalbemanning och därmed lägre kostnadsutveckling än 

tidigare. Detta kan innebära att det finns ett uppdämt behov av insatser på olika sätt 

som behöver hanteras och där omfattningen av det är svårt att överblicka. 

Kommunens befolkningsutveckling tillsammans med den demografiska 

utvecklingen kommer att leda till ett mer ansträngt ekonomiskt läge och statens 

kompensation med generella statsbidrag från förra året kommer, då det inte finns 

nya beslut, att avta.  

Koncernen och möjligheterna till utdelning från bolagen till kommunen är också en 

viktig fråga att ha i beaktande. Långsiktigt är det viktigt att utdelningsnivåerna är 

på en nivå som är försvarbar utifrån bolagens uppdrag och koncernens totala 

skuldsättning. 

Sammantaget innebär detta att en anpassning av verksamhetens omfattning och 

effektivitet kommer bli nödvändig för att klara den långsiktiga finansieringen om 

inte skattehöjningar ska ske.  

I bedömningar som görs har kontoret arbetat med de förutsättningar som funnits att 

tillgå till och med april månads utgång. Det innebär, bland annat, att 
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skatteprognosen från SKR per april ligger till grund för gjorda bedömningar. I den 

tidplan som sedan tidigare gällt kommer stadsledningskontoret uppdatera gjorda 

bedömningar som här görs i höst. Detta avser då huvudsakligen: 

• Ny skatteprognos från SKR per augusti 

• Ny uppdaterad bedömning av försörjningsstödet per augusti 

• Ny uppdaterad prognos för pensioner per augusti/september 

Utöver detta är det viktigt att i budgetarbetet också förhålla sig till information som 

lämnas om Regeringens höstproposition i september. 

 Finansierings- och nettokostnadsutveckling 

I bilden redovisas bedömning avseende finansierings- och nettokostnadsutveckling 

fram till 2024. Stadsledningskontoret har då tekniskt räknat fram 2021 års 

verksamhet i 2022 - 2024 års kostnads- och finansieringsutveckling. Bilden visar 

den strukturella utvecklingen. Det innebär att stadens realisationsvinster samt 

utdelning från bolagen är exkluderade. 

 

 
Kurvan över skatter- och generella statsbidrag baseras på Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) skatteunderlagsbedömning från den 29/4.  

Nettokostnaderna utgår från den prognostiserade nettokostnaden 2021 enligt 

delårsrapporten för mars. Utifrån de prognoser som nämnderna lämnat per mars 

bedöms nettokostnadsutvecklingen för 2021 uppgå till cirka 9,8 procent. 

Stadsledningskontoret konstaterar i uppföljningsrapporten att nämndernas 

prognoser i många fall präglas av en relativt stor försiktighet, som på 

kommuntotalen ger en hög prognostiserad nettokostnadsutveckling i förhållande 

till utvecklingen hittills under året och i förhållande till tidigare års utfall. En 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 49 (291) 

Göteborgs stad 2021-05-19 

  

procentenhet lägre nettokostnadsutveckling skulle påverka utfallet med cirka 325 

mnkr. 

För åren 2022–2024 har nettokostnaden räknats upp med:  

• Ökad volym med anledning av befolkningsutvecklingen enligt 

beskrivningen i avsnitt 4.3.3 Ekonomiska 

bedömningar/omvärldsförutsättningar, Befolkningsförändringar.  

• Pris- och löneutveckling enligt de indexantagande som Sveriges kommuner 

och regioner gjort i den senaste ekonomirapporten. 

• Ökade kostnader för försörjningsstöd är uppräknat med 50 mnkr från 2022 

men därefter ingen ytterligare förändring. 

• Ökade kostnader för pensioner med 100 mnkr 2022 och ytterligare 150 

mnkr per år 2024.  

• Ökade kapitalkostnader med 150 mnkr 2022, och därefter ytterligare 100 

mnkr per år 2023 och 2024 (se avsnitt 4.5.3 Investeringar, Drift och 

kapitalkostnadskonsekvenser av nämndernas investeringar)  

• Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service (BmSS) med 100 

mnkr 2022, ytterligare 125 mnkr 2023 och därefter ytterligare 100 år 2024.  

Totalt sett innebär det en finansierings- och kostnadsutveckling enligt 

nedanstående tabell: 

 2021 2022 2023 2024 

Nettokostnad 9,8% 3,9% 3,3% 4,3% 

Skatter och generella statsbidrag 3,1% 2,7% 2,3% 2,9% 

 

 Koncernen 

Den ekonomiska styrningen på koncernnivå sker i dagsläget på följande sätt.  

• Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och tillämpning av resultatutjämningsreserv anger att koncernens soliditet 

bör uppgå till 15 procent.  

• Kommunfullmäktiges beslut om regler för ekonomisk planering, budget 

och uppföljning anger ansvarsförhållandet mellan kommunfullmäktige och 

nämnder/styrelser.  

• Budgetbeslutet innehåller beslut om ett lånetak för koncernen som helhet 

samt för respektive bolag/bolagskoncern. Lånetaket för koncernen som 

helhet uppgår 2021 till 64,5 mdkr och bygger huvudsakligen på resultat 

samt investeringstakt. I avsnitt 4.6 Skuldutveckling och 

finansieringsstrategi, redogörs för stadens skuldutveckling.  

Koncernens resultat har de senaste åren varit relativt stabilt och hamnat en bit över 

2 mdkr. År 2020 innebar dock en kraftig resultatförbättring när koncernens resultat 
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uppgick till 3,3 mdkr. Resultatförbättringen under 2020 förklaras till stor del av 

faktorer hänförliga till pandemin. Utökade statsbidrag för att täcka 

sjuklönekostnader och covidrelaterade merkostnader inom omsorgen bidrog till att 

flera nämnder redovisade stora överskott. Även kommuncentralt redovisades ett 

stort överskott vilket i första hand förklaras av att de generella statsbidragen under 

året utökades med nästan 1,1 mdkr. Bolagen hade däremot ett klart lägre resultat 

2020, främst på grund av att besöksnäringen drabbades hårt av pandemin. 

 

Koncernens relativt starka resultat de senaste åren har bidragit till att stärka den 

långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten (inkl. samtliga 

pensionsförpliktelser) uppgick i bokslutet till 22 procent, dvs klart över den 

långsiktiga inriktningen om en soliditet på minst 15 procent. De senaste 10 åren har 

soliditeten därmed gått från en nivå på cirka 10 procent till en nivå strax över 20 

procent.   
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Koncernens investeringar har ökat kraftigt de senaste åren, främst till följd av den 

stadsutveckling som pågår i staden. 2020 hamnade koncernens investeringar på 

12,4 mdkr netto vilket innebar en ökning med tre procent jämfört med föregående 

år. Totalt sett var dock investeringsvolymen 4,3 mdkr lägre än budgeterat. Den 

huvudsakliga orsaken till avvikelsen var att projekt av olika skäl försenades. 

Avvikelsen mot budgeterade volymer känns igen från tidigare år och det kan 

konstateras att stadens ambitioner och behov av stadsutveckling som visar sig i de 

budgeterade nivåerna under de senaste åren, varit svåra att helt genomföra. 

Förskjutningarna kan till del förklaras av intern samordning, samplanering och 

resurstillsättning men även av externa parters kapacitet och hur myndighets- och 

prövningsprocesser löper på. Andelen mer omfattande och komplexa projekt har 

ökat, vilket medför större budgeteffekter även vid mindre förseningar.  

 

 Kommunen 

Kommunen har, precis som koncernen som helhet, under de senaste åren redovisat 

relativt starka resultat på i storleksordningen 1,5 till 2,0 mdkr. Med undantag för år 

2020 har dock resultaten till stor del byggts upp av reavinster och utdelning. 

Exkluderas reavinster, utdelning och övriga poster av engångskaraktär hamnar 

resultatnivån, för flertalet år, en bra bit under två procent. Staden har därmed varit 

beroende av reavinster och utdelning för att uppnå det långsiktiga resultatmålet 

enligt de beslutade riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.  

År 2020 utgjorde dock ett undantag där det strukturella resultatet uppgick till 1,4 

mdkr, vilket i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 

innebär ett resultat på 4,2 procent. Som ovan konstaterats kan resultatförbättringen 

under 2020 till stor del förklaras av faktorer hänförliga till pandemin där inte minst 

det omfattande statliga stödet i form av utökade statsbidrag hade avgörande 

betydelse.   
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Trots den kraftiga resultatförbättringen år 2020 är det viktigt att konstatera att de 

ekonomiska marginalerna under den senaste tioårsperioden över tid har krympt.  

Diagrammet nedan visar skillnaden mellan skatteintäkternas utveckling, inklusive 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, och utvecklingen av 

verksamhetens strukturella nettokostnader för de senaste tio åren.   

Mellan 2011 och 2019 var den genomsnittliga procentuella utvecklingen av 

skatteintäkterna 4,2 procent. Under motsvarande period ökade de strukturella 

nettokostnaderna med 4,9 procent i genomsnitt per år. Mot den bakgrunden 

utgjorde år 2020 ett mycket annorlunda år och det är viktigt att konstatera att de 

långsiktiga utmaningarna för staden med att finansiera verksamheterna finns kvar. 

Det finns fortsatt stora osäkerheter kring hur skatteintäkterna kommer utvecklas 

under kommande år utifrån pandemins påverkan. Därutöver är en stor del av de 

generella statsbidragen som tillfördes kommunen under 2020 tillfälliga 

förstärkningar vilket innebär att de under kommande år successivt kommer att 

trappas av. 
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 Stadshuskoncernen 

Bolagen i Stadshuskoncernen har sammantaget en över åren jämn resultatnivå 

(resultat efter finansiella poster) på 1,4–1,6 mdkr med undantag för år 2020 då 

resultatet stannade på 0,9 mdkr.  

För 2020 när pandemin slog till i världen blev det uppenbart att kraftiga 

omvärldsförändringar även påverkar de kommunala bolagens förutsättningar i stor 

utsträckning. Konsekvenserna av regeringens beslutade restriktioner tillsammans 

med minskat utbud och minskad efterfrågan i ekonomin påverkade koncernen och 

då främst besöksnäringen och verksamheterna inom kluster Turism, Kultur & 

Evenemang, där Lisebergs resultat påverkades hårdast. 

 

Stadshus och flera av bolagen i koncernen har under lång tid upparbetat vinstmedel 

som konsoliderats i bolagen och som investerats i verksamheten. Det har inneburit 

att delar av senare års utdelning likvidmässigt har lånefinansierats. För 2020 utgick 

ingen utdelning från Stadshuskoncernen via Stadshus AB till kommunen.  
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Det finns för de närmaste åren en förväntan om utdelning (direktavkastning) från 

Stadshuskoncernen i storleksordningen 540 mnkr. Underlaget för analysen av 

förutsättningarna för långsiktigt hållbar utdelning, fördjupas i avsnitt 4.2.6 

Bolagens avkastningskrav, verktyg för skatteoptimering, finansiering av 

koncernbidrag samt utdelning 

Stadshuskoncernen står under planeringsperioden inför omfattande investeringar 

främst inom de samtliga investeringstunga sektorerna bostäder-, energi-, hamn- och 

lokaler samtidigt som utvecklingstakten är hög i bolagen. 

 

Stadshuskoncernen har som helhet en god likviditet och en rimlig soliditetsnivå. 

Samtidigt ser situationen olika ut i olika bolag. Ett systematiskt arbete med 

kapitalstrukturen i respektive bolag skapar styreffekter och förväntas bidra till ett 

bättre nyttjande av kapitalet. I avsnittet Bolagens kapitalstruktur (4.6.1.3) lämnas 

förslag på hur ett sådant systematiskt arbete kan inledas. 

 Ekonomistyrningsprinciper 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv 

på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet. God 

ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. 

Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen 

generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 

Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I årsredovisningen 

utvärderas om kommunens och kommunkoncernens utveckling ligger i linje med 

god ekonomisk hushållning. 

Uttolkningen av god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet sker i 

staden utifrån fyra inriktningar med långsiktiga målvärden. Förutom en inriktning 

för årlig lägstanivå på kommunkoncernens samlade soliditet avser inriktningarna 
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kommunen och är satta som tioåriga genomsnittsnivåer på resultat, 

egenfinansieringsgrad av investeringar och balans i exploateringsverksamheten. De 

långsiktiga inriktningarna ligger till grund för de årliga målvärden som sätts i 

budget.  

 Finansiella inriktningar kommunkoncernen 

• Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent (inkluderat 

ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande för pensioner intjänade före 

1998) 

Lägesbeskrivning: 

Koncernens relativt starka resultat de senaste åren har bidragit till att stärka 

soliditeten. I bokslutet 2020 uppgick soliditeten till 22 procent, det vill säga klart 

över den långsiktiga inriktningen om en soliditet på minst 15 procent.  

 

 

 

 Finansiella inriktningar kommunen 

• Staden bör över en rullande tioårsperiod uppnå ett resultatöverskott, 

inkluderat utdelning från de kommunala bolagen, motsvarande minst två 

procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

Lägesbeskrivning: 

Det rullande genomsnittet under den senaste tioårsperioden uppgick i bokslutet till 

4,1 procent, det vill säga klart över den långsiktiga inriktningen om ett resultat på 

minst två procent. 
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• Egenfinansieringsgraden av investeringar, inklusive utdelning från de 

kommunala bolagen, bör under en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 

procent, men eftersträvas överstiga 60 procent.  

Lägesbeskrivning: 

Det rullande genomsnittet under den senaste tioårsperioden uppgick i bokslutet till 

114 procent, det vill säga klart över den långsiktiga inriktningen om en 

egenfinansieringsgrad på minst 50 procent. 

 

 

 

 

• Exploateringsverksamheten skall bedrivas så att inkomster och utgifter 

över en rullande tioårsperiod är i balans. 
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Lägesbeskrivning: 

Det rullande genomsnittet under den senaste tioårsperioden uppgick i bokslutet till 

104 procent, dvs något över den långsiktiga inriktningen om en 

exploateringsverksamhet där inkomster och utgifter är i balans.  

 

 Inriktning för verksamheten 

• De mål som fullmäktige formulerar i sitt årliga budgetbeslut utgör också 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs 

en samlad analys av dessa utifrån de målvärden som satts. 

 Resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-07 att i riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning även inkludera en hanteringsordning för resultatutjämningsreserv och 

har därvidlag använt sig av möjligheten att tillämpa RUR. I bokslutet för 2020 

finns 4,5 mdkr avsatt i en resultatutjämningsreserv. Budget för 2021 innebär ett 

ianspråktagande av reserven om 500 mnkr.  

Syftet med att använda resultatutjämningsreserv är att kunna utjämna normala 

svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel för att skapa större 

stabilitet för verksamheterna. Stadens riktlinjer fastslår att 

Resultatutjämningsreserven endast får disponeras om utvecklingen av årets 

skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 

åren (enligt SKR:s beräkningar) samt om balanskravsresultatet är negativt.  

Storleken på disponeringen får maximalt uppgå till motsvarande dubbla värdet som 

skatteunderlagsutvecklingen understiger det tioåriga genomsnittet. Det vill säga om 

skatteunderlagets utveckling understiger det tioåriga genomsnittet med 0,1 procent 

får ett belopp motsvarande 0,2 procent av stadens skatteintäkter inklusive generella 

statsbidrag och utjämning disponeras. Medel från RUR får i ovan angivna 

situationer användas endast för att täcka ett negativt balanskravsresultat.  
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Den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som skedde till följd av pandemin 

gjorde att skatteunderlaget år 2020 utvecklades i en betydligt långsammare takt än 

normalt. Även år 2021 räknar Sveriges kommuner och regioner med att 

skatteunderlagstillväxten ligger klart under det rullande genomsnittet. År 2022 

räknar SKR med att återhämtningen i ekonomin tar fart och att 

skatteunderlagstillväxten hamnar på en nivå över genomsnittet. Enligt SKR:s 

prognos är det därmed inte möjligt att nyttja resultatutjämningsreserven år 2022. 

Utifrån nuvarande prognos skulle det dock återigen vara möjligt att nyttja reserven 

år 2023 och år 2024.  

I nedanstående tabell framgår möjligt nyttjande av resultatutjämningsreserven 

under de kommande åren utifrån SKR:s prognos i april. Om den uppdaterade 

bedömningen i augusti pekar på en starkare eller svagare skatteunderlagstillväxt 

under kommande år påverkar det också möjligheten att använda 

resultatutjämningsreserven. 

Disponering RUR 2021 2022 2023 2024 

Skatteunderlagsutveckling 10-årigt snitt för 

riket (procent) 

4,1 4,0 4,0 3,9 

Årlig underliggande skatteunderlagsutveckling 

riket (procent) 

3,5 4,2 3,0 3,1 

Differens (procent) -0,6 0,2 -1,0 -0,8 

Möjlig användning i procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning 

1,2 - 2,0 1,6 

Möjlig användning (Mnkr) 420 - 736 606 

 

Enligt förarbetena bör beslut om kommande års reservering/disponering fattas i 

samband med fullmäktiges budgetbeslut och att den slutliga 

reserveringen/disponeringen sedan fastställs i samband med årsredovisningen. Det 

finns inget i lagen som hindrar att man även omprövar sina beslut om 

reservering/disponering löpande under året. 
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 Investeringsstyrning 

Stadsledningskontoret överlämnade under 2020 komplettering och svar på 

återremiss avseende ”Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till 

hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi” 

diarienummer 0418/19.  Stadsledningskontoret lyfte i detta ärende ett antal förslag 

till förändringar och förtydliganden avseende finansieringsstrategiska 

utgångspunkter samt styrprinciper och struktur för hantering av de årliga 

investeringsramarna, ökat fokus på reinvesteringsbehov, kompensationsmodell för 

kapitalkostnadseffekter och tydligare långsiktiga driftkostnadseffekter. 

Förutsättningar för budget 2021 utformades för att möjliggöra ett omhändertagande 

i enlighet med kontorets förslag genom Budget 2021.  

Ärendet har återremitterats till stadsledningskontoret med ett särskilt uppdrag att 

fortsatt utreda och föreslå en modell för att förbättra underlagen i syfte att öka 

möjligheten att politiskt kunna prioritera och allokera investeringsresurser, mellan 

och inom nämnder och verksamhetsområden utifrån den ekonomiska, ekologiska 

och sociala dimensionen. 

Vad avser övriga överlämnade förslag är stadsledningskontorets utgångspunkt att 

kommunfullmäktige tagit ställning till eller omhändertagit förslagen inom ramen 

för den styrning som kommunfullmäktige uttryckt genom Budget för 2021.  

Därför avser stadsledningskontoret inte att återkomma med några ytterligare 

förslag kring finansieringsstrategiska ställningstaganden eller övrig 

investeringsstyrning, utöver vad som givits genom uppdraget i återremissen till 

kontoret. 

Med utgångspunkt i tidigare års investeringsstyrning och utifrån 

kommunfullmäktiges styrsignaler genom budget 2021 redovisas nedan några 

förutsättningar som ligger till grund för inlämnade investeringsnomineringar och 

den struktur som ligger till grund för stadsledningskontorets leverans av 

Förutsättningar för budget 2022-2024. 

 Finansieringsstrategi/finansieringsstyrning 

Vad avser den finansiella styrningen beslutade kommunfullmäktige genom budget 

2021 att införa lånetak för respektive investerande styrelse/bolag. Årets 

förutsättningar har utformats för att möjliggöra en fortsatt hantering även framöver. 

 Nämndernas ramar och mandat 

Utifrån budget 2021 har kommunfullmäktige beslutat om totala investeringsramar 

för nämnderna för en femårig planperiod 2021-2025. Utgångspunkten är att det 

avser en fast planperiod 2021-2025 där nämnderna har mandat att omfördela 

investeringsresurserna mellan åren i planperioden.  

Planperiodens styrande ramar avser nettoramar, där fullmäktige har angett en 

inriktning för fördelning mellan reinvesteringar och nyinvesteringar.  
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Förändringen från 2020 års budget, som avsåg beslut om årliga ramar, innebär att 

nämnderna ges ett utökat utrymme att hantera förskjutningar av projekt mellan 

enskilda år och därmed inte behöver ta höjd i sina investeringsvolymer för att 

kunna omhänderta denna årsproblematik. En strategi för att hantera övergången till 

en ny planperiod behöver dock påbörjas. 

Fokus i årets nomineringsprocess har därför varit att nämnderna ska beskriva 

eventuella förändringar och revideringar av sina nomineringar inom den beslutade 

planperioden 2021-2025, inte minst med anledning av kommunfullmäktiges 

förtydligande kring återinförande av en fast planperiod.  

För att bibehålla en tioårig investeringsplan för investeringsvolymernas utveckling 

utgår nämndernas nomineringar från en uppdatering av planperiodens 

investeringsvolymer samt en utblick från 2026 till 2031. 

 Hantering av nämndernas driftkostnadskonsekvenser 

Budget för 2021 ger inte uttryck för någon specifik kompensationsmodell avseende 

kapitalkostnader och övriga driftkonsekvenser som följer av beslutade 

investeringsvolymer. 

Stadsledningskontoret har dock utgått från att nämnderna fullt ut har kompenserats 

för sina prognostiserade kapitalkostnader i kommunbidragsramarna för 2021. 

Därmed utgår även årets förutsättningar för budget från att de berörda nämndernas 

prognostiserande tillkommande kapitalkostnadseffekter för 2022 ska kompenseras 

och har därför inarbetats som kompensation till nämnderna i beräkningsunderlagen.  

Vad avser övriga driftkonsekvenser avser denna redovisning dels att spegla de 

direkta driftkonsekvenserna för de närmsta åren, men kanske främst, likt 

kapitalkostnadsutvecklingen, ge en bild av effekterna för de investeringsvolymer 

som fortsatt går att styra på längre fram i planperioden och i den längre utblicken.  

För de redovisade driftkonsekvenser för tillkommande anläggningar och 

investeringsrelaterade kostnader som belastar driften görs likt föregående år ingen 

direkt kompensation till nämnderna i beräkningsunderlaget. Konsekvenserna 

behöver dock beaktas i den fortsatta politiska beredningen. 

Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att nämnderna har både föregående 

år och i år använt sina verksamhetsnomineringar för att beskriva motsvarande 

driftutmaningar. Det kan därför förekomma att driftkostnadskonsekvenserna 

beskrivs i såväl investeringsnomineringarna som i verksamhetsnomineringarna. 

 Hantering av ägarstyrda projekt 

Budgetbeslutet för 2021 ger inte anledning att avbryta det utvecklingsarbete som 

pågår avseende kommunfullmäktiges styrning av projekt och satsningar av 

principiell beskaffenhet.  

Stadsledningskontoret ser fortsatt behov av att utveckla och formalisera de flöden 

som har börjat att anammas i organisationen och avser att, istället för den 

föreslagna nämnds- och styrelseremiss som kontoret föreslog, gå vidare med 

interna dialoger på tjänstemannanivå för att eventuellt framöver föreslå 
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förtydligade principer eller riktlinjer för de kommuncentrala besluts- och 

uppföljningsprocesserna. 

 Prioritering och allokering utifrån hållbarhetsdimensionerna 

Kommunstyrelsen återremitterade 2020-09-02 § 657 stadsledningskontorets ärende 

avseende översyn av stadens investeringsstyrning. Med återremissen följde ett 

särskilt uppdrag att fortsatt utreda och föreslå en modell för att förbättra underlagen 

i syfte att öka möjligheten att politiskt kunna prioritera och allokera 

investeringsresurser, mellan och inom nämnder och verksamhetsområden utifrån 

hållbarhetsdimensionerna. 

Viktiga utgångspunkter i det breda yrkandet var bland annat: 

• Förbättra underlagen och därigenom förenkla för politiskt beslutsfattande 

givet de olika partiernas olikheter och möjliggöra politiska kompromisser. 

• Fokus på en scenariostyrning där underlag och förslag tas fram och där 

politiken kan välja mellan flera olika vägar. 

• Målet att prioriteringar ska kunna göras enklare och mer översiktligt även 

på central nivå, men utan detaljstyrning 

• Ska ske i dialog med politiska partier samt ta inspel och idéer från 

akademin. 

Utgångspunkten för stadsledningskontoret i det pågående arbetet är att utreda 

alternativ till modell och struktur för att kunna arbeta in dessa och ge utrymme för 

ett arbete på nämndnivå inom ramen för nämndernas nomineringsarbete. Därmed 

kan frågan hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess. En sådan ordning 

innebär dock att en första modell eller struktur kan arbetas in inom ramen för den 

ordinarie processen inför budget 2023. 

Dialog och diskussion pågår med så väl företrädare för akademin som 

benchmarking med våra storstäder för att få inspel och erfarenhetsutbyte för att 

kunna hitta en struktur som svarar upp mot behovet i uppdraget. 

Dialog med berörda förvaltningar planeras för att se över kopplingen till 

nämndernas ordinarie planeringsprocesser och för att hitta en struktur och upplägg 

som har förutsättningar att kunna omhändertas på nämndnivå. 

Som ett led i att belysa behovet av ett ökat fokus utifrån hållbarhetsdimensionerna 

ombads nämnderna i anvisningar till investeringsnomineringar för 2022 att 

beskriva och analysera hur verksamhetens nomineringar och prioriteringar 

översiktligt förhåller sig till och påverkar stadens eftersträvade inriktningar och 

målsättningar inom de tre hållbarhetsdimensionerna. Nämndernas redovisningar 

återfinns i respektive nämnds investeringsnomineringar och i avsnitt 4.5 nedan 

avseende nämndernas investeringsnomineringar, återfinns några sammanfattande 

reflektioner kring nämndernas inlämnade material.  

Underlaget utgör ingen grund för att möjliggöra en resursallokering utan syftade 

snarare till att uppmärksamma nämnderna på att det kommer att krävas ett ökat 
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fokus på att väga och redogöra för investeringsvolymernas koppling till 

hållbarhetsdimensionerna framöver. 

Stadsledningskontoret avser att återkomma med ett ärende avseende återremissen 

direkt efter sommaren 2021 för återrapportering av status i arbetet och för 

återrapportering kring inriktningen för det fortsatta arbetet in i budgetprocessen 

2023. Stadsledningskontorets utgångspunkt är att en modell och struktur kommer 

att behöva utvecklas stegvis i kommande års budgetprocesser. 

 Stadens interna räntor 

 Internränta nämnder 

Internräntan, som fastställs årligen i budgeten, ska spegla kommunens långsiktiga 

kapitalkostnad och vara relativt stabil över tid.  

Under 2021 är internräntan fastställd till 1,25 procent. Inför ställningstagandet 

kring internräntenivån för 2022, bör den långsiktiga räntebilden beaktas. SKR 

lämnade i februari en bedömning avseende kommunernas internränta för 2022 som 

då landade i en sänkt rekommenderad nivå till 1,00 procent. Rekommendationen 

bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader, framtagna av 

Kommuninvest som årlig genomsnittskostnad.    

För att få en så rättvisande internränta som möjligt har stadsledningskontoret även 

gjort en egen bedömning av stadens genomsnittliga räntekostnad för kommunens 

externa upplåning på både befintliga och framtida lån. Stadsledningskontoret 

kommer då, precis som SKR, fram till att internräntan för 2022 bör ligga på 1,00 

procent. Stadens genomsnittliga upplåningskostnad pekar på en något lägre nivå än 

så för 2022, men för närvarande stiger långräntor på finansmarknaden vilket bidrar 

till att internräntan inte föreslås sänkas ytterligare förutom den av SKR föreslagna 

sänkningen.  

 Ränta bolag 

Kommunkoncernens samlade skuldförvaltning samordnas i staden vid 

stadsledningskontoret/koncernbanken. Kommunkoncernens kassaflöden samlas i 

en koncernkontostruktur så att likvidflöden kan kvittas mot varandra. I princip all 

upplåning till kommunkoncernen sker av koncernbanken, och utlåning till bolagen 

sker främst via ovan nämnda koncernkontostruktur.  

Koncernbankens prissättning ska ske på marknadsmässiga villkor för att möta 

lagkrav på konkurrensneutralitet. Prissättningen vid utlåning ska baseras på 

koncernbankens genomsnittliga upplåningskostnad för hela skuldportföljen samt 

administrativa kostnader hänförliga till upplåningen. Därutöver sker ett 

bolagsspecifikt marknadsmässigt påslag för bolag som verkar i konkurrens. 

Prissättningen till bolagen sker kvartalsvis genom finanschefens delegationsbeslut. 

Priset för koncernkontoutlåningen under andra kvartalet 2021 är 0,89 procent 

exklusive marknadsmässigt påslag.  
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 Regelverk för eget kapital i nämnder 

Reglerna för användande av eget kapital i nämnder framgår av det styrande 

dokumentet Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.  

Av regelverket framgår att en nämnd på eget initiativ kan sänka det ekonomiska 

målet genom att ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 0,5 procent av 

nämndens givna ram under aktuellt budgetår utan särskild prövning av 

kommunstyrelsen. Ett ianspråktagande av positivt eget kapital som överstiger 0,5 

procent av nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt 

omsättning, under aktuellt budgetår ska prövas av kommunstyrelsen. 

I samband med att fullmäktige beslutade om regelverket 2019-10-17, § 12, 

beslutades också att det kommuncentralt ska reserveras minst 0,5 procent av 

nämndernas kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpbart omsättning, som 

totalt utrymme för nämndernas eventuella nyttjande av eget kapital.  

År 2021 uppgår nämndernas kommunbidrag till 34,4 mdkr. För lokalnämnden, 

nämnden för inköp- och upphandling samt fastighetsnämnden är regelverket inte 

tillämpligt på kommunbidraget då de helt eller till absoluta merparten finansieras 

via externa och/eller interna avgifter. 2020 uppgick omsättningen för dessa 

nämnder till cirka 3,9 mdkr som behöver tas i beaktande.  

Sammantaget innebär ovanstående att 0,5 procent av nämndernas 

kommunbidrag/omsättning uppgår till cirka 190 mnkr 2021. Mot bakgrund av 

ovanstående har stadsledningskontoret i beräkningsförutsättningarna inarbetat 200 

mnkr i en kommuncentral beredskapspost 2022 och framåt för nyttjande av eget 

kapital i nämnder. 

 Övergång till Skuld till abonnent 

Under 2020 beslutade kommunfullmäktige (KF 2020-05-14 §§ 7 och 8) om 

förändrade ekonomiska styrprinciper avseende hantering av eget kapital för 

kretslopp och vattennämndens taxefinansierade verksamheter. 

Förändringen avsåg att i större utsträckning följa rådande praxis och lagstiftningens 

intentioner avseende hantering av ekonomiska över- och underskott som 

regelmässigt inte får byggas upp som långsiktiga egna kapital. Förändringen 

innebär att över- och underuttag från VA- respektive avfallskollektiven 

regelmässigt ska återföras till abonnenterna genom att balansera över- och 

underskott under de närmsta åren. Praxis är att återställning ska ske under en 

treårsperiod eller en något längre period om det finns en plan för återföringen.  

Ändringen innebär att ekonomiska över- och underskott löpande bokförs som skuld 

till abonnent och att verksamheten därmed inte längre redovisar ett resultat som 

påverkar koncernens samlade resultat. Förändringen innebär därför samtidigt att 

VA- och avfallsverksamheten från och med bokslut 2020 inte längre har några 

egna kapital att förfoga över utan att nämndens ansvar är att tillse att skuld och 

“fordran” till abonnenterna regleras i enlighet med lagstiftarens ambitioner.  

Beslutet innebar därutöver att kommunfullmäktiges ekonomiska styrning numera 

begränsas till taxans utveckling mot abonnent genom det årliga taxebeslutet, där 
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nämnden har ansvar och mandat att besluta om de ekonomiska målen och ramarna 

för verksamheten i förhållande till de intäkter som följer av taxeuttaget. 

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kretslopp och vattennämnden möjlighet 

att bygga upp särskilda investeringsfonder genom planerade överuttag som sedan 

kan lösas upp i samband med att en planerad investering tas i bruk. Uppbyggnad av 

investeringsfonder omgärdas av stränga regelverk från lagstiftaren och uppstart av 

investeringsfond ska beslutas av fullmäktige i samband med det årliga taxebeslutet. 

Kretslopp och vattennämnden ansvarar för att lagstiftarens intentioner uppfylls.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden i sina verksamhetsnomineringar 

inte redovisat någon planering för att starta upp en investeringsfond under 2022 

eller de närmsta åren.  

 Bolagens avkastningskrav, verktyg för 

skatteoptimering, finansiering av koncernbidrag samt 

utdelning  

 Definitioner och grundläggande samband 

Enligt kommunallagen får kommuner driva näringsverksamhet, om den drivs utan 

vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster 

åt medlemmar i kommunen. Regeln innebär att det råder förbud för kommuner att 

driva spekulativa företag. Det finns i lagstiftningen undantag som innebär att vissa 

verksamheter ska drivas på affärsmässig grund. Det gäller bland annat delar inom 

områdena energi, lokaler, kollektivtrafik och bostäder.  

Att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte hindrar inte att verksamheten ger 

överskott, vilket det finns flera skäl till att ett företag vid olika tillfällen i sin 

livscykel behöver skapa. Bolaget kan beroende på sin riskprofil behöva bygga upp 

en viss soliditet genom att över åren ansamla vinster i bolaget. Ett annat skäl kan 

vara att skapa kassaflöden för utveckling och för en ändamålsenlig 

självfinansiering av sina investeringar (återinvestering). Ett tredje skäl är att kunna 

ge ägaren en utdelning (direktavkastning) motsvarande en ränta på det insatta 

kapitalet. Såvitt känt har lagstiftaren generellt sett inte gett någon vägledning kring 

vad som anses vara en skälig direktavkastning på insatt kapital i de kommunala 

bolagen men i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har 

lagstiftaren lagt fast att ”Utdelning är begränsad till räntan på det kapital som 

kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i 

bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den 

genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en 

procentenhet.”  

Ägarens totalavkastning från verksamheten består dels av den avkastning (vinst 

eller förlust) som en investering genererar under en tidsperiod och dels av den 

ökning eller minskning av tillgångens värde som kan ske utifrån marknadens (en 

eventuell köpares) värdering av tillgången. Totalavkastningen kan således vara 

positiv så länge värdetillväxten överstiger en eventuell förlust eller om vinsten från 
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verksamheten överstiger en minskning av tillgångens värde. Den del av 

avkastningen (vinsten) som en ägare kan ta som utdelning kallas direktavkastning 

och kan uttryckas som ett belopp eller som en procentuell andel av insatt kapital 

eventuellt inkluderat det återinvesterade kapitalet1. En utdelning förutsätter att det 

finns fria vinstmedel i bolaget från innevarande år eller från tidigare år.   

Om värdet av en tillgång inte ska urholkas över tid kan direktavkastningen 

(utdelningen) inte överskrida tillgångens totalavkastning över en tidsperiod.   

Olika verksamheter har, något förenklat, olika sätt att skapa totalavkastning. För 

företag i en mogen marknad med en sammanhållen värdekedja och leverans står 

avkastningskomponenten (vinsten/förlusten) i regel för den större delen av 

totalavkastningen medan ett företag på en tillväxtmarknad eller där det finns en 

fungerande marknad för företagets (avskiljbara) tillgångar (exempelvis fastigheter 

eller fartyg) kan fördelningen mellan avkastning och värdetillväxt under vissa tider 

se annorlunda ut. I det fall en värdetillväxt ska bidra till avkastning, som kan 

återinvesteras i verksamheten eller bidra till direktavkastning, behöver tillgången 

realiseras genom en försäljning2. I Stadshuskoncernen kan detta bäst exemplifieras 

med Göteborgs Hamn vars sammanhållna värdekedja skapar en avkastning och 

bostadsföretagen som har en avkastning från verksamheten men där 

värdeutvecklingen för närvarande står för en större del av totalavkastningen. 

Ägardirektiv med avkastningskrav  

Sedan 2020 har ägardirektiven, för de bolag i Stadshuskoncernen där det är 

relevant, kompletterats med avkastningskrav. De olika sätt koncernens bolag 

skapar totalavkastning speglas i hur avkastningsmåtten för bolagen är konstruerade. 

Som utgångspunkt har de mått och krav använts som respektive bransch etablerat 

beroende på verksamhetens karaktär. Måtten fokuserar på verksamheters 

avkastning på investerat kapital eller marknadsvärde, rörelsemarginal eller annat 

avkastningsmått som bedöms lämpligt till att beskriva verksamhetens prestation 

ekonomiskt.  

Avkastningsmått och fastställda krav syftar till att synliggöra de olika verksamheter 

som bygger upp respektive kluster/koncern och ger möjlighet till styrning och till 

utvärdering av hur olika verksamheter utvecklas och bedrivs i jämförelse med 

konkurrenter eller konkurrerande alternativ.  Avkastningskraven ska också, där inte 

speciallagstiftning eller andra omständigheter begränsar, tillförsäkra ägaren 

förutsägbar direktavkastning med hänsyn tagen till finansiell ställning i bolaget, 

kluster/koncern, Stadshuskoncernen och kommunkoncernen.  

 
1 För börsnoterade aktier definieras direktavkastning som utdelningens storlek i förhållande till kursen på 
en aktie. 
2 En orealiserad värdetillväxt på en tillgång kan indirekt bidra till avkastning genom möjlighet att belåna 
tillgången och på så sätt skapa en hävstångseffekt på insatt kapital. 
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Uppdrag i ägardirektiv tillsammans med andra riktade uppdrag från 

kommunfullmäktige och andra förutsättningar kan innebära både positiva och 

negativa avvikelser från avkastningskrav över tid är motiverade. 

Förutsättningar för Stadhuskoncernens finansiella samordning 

Stadshus ska enligt sitt ägardirektiv svara för finansiell samordning inom 

Stadshuskoncernen och dessutom ska Stadshuskoncernens skatteposition så långt 

möjligt samlas i Stadshus. För att uppnå detta finns ett antal aktiebolags- 

bokförings- och skatterättsliga verktyg att tillgå som Stadshus tillämpar för att 

skapa det ekonomiskt mest fördelaktiga utfallet ur ett bolagskoncernperspektiv och 

utifrån det ansvar Stadshus har.   

Lagstiftningens utgår ifrån att det ur ett skatterättsligt perspektiv ska vara neutralt 

hur företag väljer att organisera sig och att ge möjlighet för företag att 

likvidmässigt skjuta en eventuell skattekostnad framåt. Grundläggande 

förutsättningar för den finansiella samordningen skapas genom 

kommunfullmäktiges budgetbeslut om finansiering av vissa verksamheter och krav 

på utdelning. Samordningen hanteras i Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner 

som beslutas av kommunstyrelsen och skapas med hjälp av ett antal verktyg med 

tillhörande regelverk som när de är lämpligt används i koncernens finansiella 

samordning. Samtliga verktyg beskrivs kortfattat nedan. 

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderföretag och ett helägt dotterföretag och 

mellan helägda dotterföretag inom en koncern. För att ett koncernbidrag kan anses 

vara en avdragsgill kostnad för företaget som överför bidraget och som en 

skattepliktig inkomst för mottagaren måste koncernförhållandet vara kvalificerat. 

För att dotterföretaget ska anses helägt måste moderföretaget äga mer än 90 

procent av andelarna i företaget. 

Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken i civilrättslig eller i 

skatterättslig lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett 

företags finansiella ställning. I Stadshuskoncernens bokslutsdispositioner lämnas 

ovillkorade aktieägartillskott i syfte att återställa det egna kapitalet till en viss 

bestämd nivå efter det koncernbidrag lämnats i skatteoptimeringssyfte. 

Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig 

inkomst för mottagaren. Utgivaren av tillskottet har inte heller någon avdragsrätt 

vid beskattning. 

Det finns inte någon definition av begreppet utdelning i inkomstskattelagen. Det 

skatterättsliga begreppet utdelning stämmer dock i stort överens med det 

civilrättsliga begreppet utdelning. Utdelning används för värdeöverföring från 

bolag till ägare. I Stadshuskoncernens skatteoptimeringsprocess används utdelning 

i syfte att bestämma det egna kapitalet till en viss nivå i samband med att 

koncernbidrag lämnas eller mottas. Utdelning som ett företag lämnar är inte 

avdragsgill och utdelning ett företag mottar är inte skattepliktig. 

Utdelning från aktiebolag regleras i Aktiebolagslagens 17 och 18 kapitel. Beslut 

om vinstutdelning fattas av bolagsstämman på förslag av bolagets styrelse. 

Utdelning får endast ske om det finns full täckning för bolagets eller koncernens 
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bundna kapital, vilket innebär att det är det fria egna kapitalet som är 

utdelningsbart.  

Det finns emellertid ytterligare försiktighetsregler som medför att utdelning endast 

får ske om det är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, 

omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Om bolaget är ett 

moderbolag, ska hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, 

omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Till förslaget om 

vinstutdelning ska fogas ett motiverat yttrande från styrelsen om huruvida den 

föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till ovanstående.  

Lagstiftningen innehåller också ett antal begränsningsregler för lån och räntor som 

är relevanta för möjligheten till finansiell samordning. 

Låneregler  

I Inkomstskattelagen finns särskild begränsning i avdragsrätten för ränteutgifter på 

vissa skulder till företag i intressegemenskap. Kommuninterna lån omfattas av 

denna särskilda begränsning avseende förvärv av delägarrätter och utdelning. Detta 

innebär att räntor på interna lån som tas upp av ett moderbolag avseende förvärv av 

dotterbolag inte är skattemässigt avdragsgilla. Denna intressegemenskap kan enbart 

brytas genom att moderbolaget upptar externa lån.  

Moderbolag behöver således uppta externa lån för att få avdragsrätt för de 

räntekostnader som uppstår som följd av sådana lån. Bolag ska vid sådana externa 

lån följa riskmandat enligt Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten. 

Utgångspunkten för dessa lån är beslutade av kommunfullmäktige liksom ramen 

för stadens borgensåtagande. 

Avdragsbegränsning för negativa räntenetton  

Från och med 2019 finns ny lagstiftning som begränsar företags möjligheter att 

göra avdrag för räntekostnader. Avdraget för räntekostnader begränsas till 30 

procent av ett företags EBITDA (resultat före avdrag för ränta, av- och 

nedskrivningar). Kapitalintensiva företag med höga räntekostnader behöver således 

även ett högre resultat för att få fullt avdrag för sina räntekostnader. I samband med 

att den nya lagstiftningen infördes, förändrades även inkomstskattesatsen i två steg; 

från 22 procent till 21,4 procent, för att 2021 ytterligare sänkas till 20,6 procent.  

Den nya lagstiftningen påverkar Göteborgs Stadshus AB:s förmåga att 

skatteutjämna på ett lika optimalt sätt som tidigare till följd av att de 

kapitalintensiva dotterbolagen behöver behålla en del av sitt skattemässiga resultat 

för att kunna få fullt avdrag för sina räntekostnader.  

Lagstiftningen innebär dessutom att Stadshuskoncernen får en högre skattekostnad 

totalt genom att även enskilda dotterbolag kan få betala skatt. 
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 Förutsättningar för totalavkastning, avkastning och 

direktavkastning från Stadshuskoncernen  

Stadshuskoncernens bolag verkar inom olika verksamhetsområden och under olika 

affärslogiker. De har inte samma möjligheter att bidra till koncernens 

totalavkastning. I nedanstående tabell med kommentarer visas en översiktlig bild 

över möjligheter och restriktioner för respektive kluster (underkoncern). 

 

  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Bostäder 
(Framtidenkoncernen)  

Begränsad  Ja  Ja, Extern 
tillgångs-
värdering  

Begränsat  

Verksamhet som lyder under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
anger att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
Lagen begränsar starkt möjligheten till utdelning från löpande verksamhet. 
Det finns undantag från begränsningsregeln. Oberoende av begränsningen får ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag  

1) föra över hälften av det nettoöverskott som uppkommit på grund av avyttring av 
fastigheter under föregående räkenskapsår 

2) föra över överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om 
överskottet används för åtgärder, inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning 
eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar, eller 

3) om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
inom samma koncern. 
 

Koncernens värdetillväxt (övervärden) uppgår 2020 till 76,7 mdkr kr vilket motsvarar en 
ökning med 83 procent sedan 2014.  

  
  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Energi  

(Ggb Energi 

koncernen) 

Ja  Ja  Intern 
värdering  

Ja  

Verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen som ska 
bedrivas på affärsmässig grund.   
  
Göteborg Energi externvärderas inte.   
  
Energiföretag med fokus på fjärrvärme värderas enligt SEB enligt uppgift i december 
2020 till i genomsnitt till 23 gånger rörelseresultatet 
(EBITDA- earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation).  

  
  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Hamn  

(Gbg Hamn 

koncernen) 

Ja  Ja  Värderas ej 
i helhet  

Ja  

Göteborgs Hamns förvaltningsfastigheter värderas årligen men inte hela bolaget.  
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  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Lokaler  

(Higab koncernen) 

Ja, Higab och 
P-bolaget  

Ja  Ja, Extern 
tillgångs-
värdering  

Ja  

Delar av Higabkoncernens fastighetsbestånd ska enligt ägardirektiv drivas enligt 
självkostnadsprincipen. Andra delar ska enligt lagen om vissa kommunala befogenheter 
drivs på affärsmässig grund.  
Higabs värdetillväxt (övervärden) uppgår 2020 till 6,6 mdr kr vilket motsvarar en ökning 
med 49 procent sedan 2014.  
Parkeringsbolagets värdetillväxt (övervärden) uppgår 2020 till 2,0 mdr kr vilket motsvarar 
en ökning med 86 procent sedan 2014. 
  
Älvstrandens ska enligt ägardirektiv säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att 
skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme som möjliggör investeringar i kommande 
stadsutveckling.  
Älvstrandens värdetillväxt (övervärden) uppgår 2020 till 5,3 mdr kr vilket motsvarar en 

ökning med 98 procent sedan 2014.  
  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Kollektivtrafik  

(Gbg Kollektivtrafik 

koncernen) 

Nej  Nej  Nej  Nej, GSAB  
Ja, övriga  

Göteborgs Spårvägar AB driver tilldelad trafik enligt självkostnadsprincip. Ägs till 15 
procent av VGR   
Övriga bolag inom Kollektivtrafik ska enligt lagen om vissa kommunala befogenheter 
drivas på affärsmässig grund. Bolagen bidrar marginellt och har över tid även haft stora 

underskott.   
  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Turism, Kultur & 
Evenemang  

(Gbg & Co 

koncernen) 

Ja   
Liseberg  
Nej, övriga 
bolag  

Ja, 
Liseberg  
Nej, 
övriga 
bolag  

Ja, 
Liseberg  
Nej, övriga 
bolag  

Ja, Liseberg  
Nej, övriga bolag  

Det finns inget som hindrar direktavkastning från Liseberg men verksamhetens 
förnyelsebehov har inneburit att vinstmedel inte delats ut.  
Övriga bolag drivs enligt självkostnadsprincip och har underskott som på olika sätt 
finansieras via beslut i kommunfullmäktiges budget.  
  
  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Näringsliv (BRG) Nej  Nej  Nej  Nej  

Drivs enligt självkostnadsprincip och har underskott som på olika sätt finansieras via 

beslut i kommunfullmäktiges budget.  
  
  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Regionala bolag  

(Renova koncernen, 

Gryaab, Grefab) 

Ja, Renova  
Nej, övriga 
bolag  

Ja, 
Renova  
Nej, 
övriga 
bolag  

Värderas 
ej  

Nej  

Bolagen är delägda och har inte lämnat direktavkastning de senaste åren. Renova har nått 

fastslagen soliditetsnivå och skulle i princip kunna lämna direktavkastning till delägarna.  
Övriga bolag har tilldelade uppdrag eller drivs enligt självkostnadsprincipen.  
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  Direktavkastning  Avkastning  Värdetillväxt  Koncernbidragsmöjlighet  

Interna bolag (GSL, 
Göta Lejon) & Boplats  

Nej  Nej  Nej  Tillåtet men ej 
tillämpbart.  

Drivs enligt självkostnadsprincip.  
  

 

Förutsättningar för Direktavkastning på insatt kapital (utdelning) 

I syfte att ge underlag för bedömning av framtida möjligheter till direktavkastning 

(räntan) från Stadshuskoncernens på insatt kapital är det väsentligt att ha en 

gemensam bild över centrala förutsättningar. Det är dels hur det insatta kapitalet 

beräknas, dels de principer för den finansiella samordningen som beskrivits ovan 

tillämpats de senaste åren och dels hur kommunfullmäktiges beslutade 

koncernbidrag ska betraktas. 

Beräkning av ”insatt kapital” 

I valet mellan att betrakta kommunens ”bokförda värde på aktierna i Stadshus AB” 

eller ”Stadens insatta värde i Stadshuskoncernen som Eget kapital i Stadshus AB + 

upparbetade vinstmedel (Fritt eget kapital)” har det sistnämnda bedömts vara mest 

relevant då det speglar vad ägaren satt in som ”startkapital” plus den löpande 

”insättning” i verksamheten som ägaren gjort genom att inte ta utdelning i bolagen. 

Den uppgår till ca 17 000 mnkr i 2020 års bokslut. En stor del av det insatta 

kapitalet består av Stadshus förvärv av Framtidenkoncernen (kluster Bostäder) 

2014 på ca 8 951 mnkr. Det ”insatta kapitalet” är fördelat mellan koncernerna 

enligt figur 1 (mindre andelar är exkluderade ur diagrammet). 

 

Figur 1 Fördelning Eget Kapital i Stadshus AB och 

upparbetade vinstmedel i dotterbolagen inklusive 

Framtidenkoncernen 

 

Figur 2 Fördelning Eget Kapital i Stadshus AB och 

upparbetade vinstmedel i dotterbolagen exklusive 

Framtidenkoncernen 

Begränsningsregler för utdelning från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

innebär att vinsterna från den löpande förvaltningsverksamheten endast till en liten 

del skulle kunna ingå i underlaget för direktavkastning (< 10 mnkr) givet att inte 

undantaget beträffande finansiering av bostadspolitiska åtgärder tillämpas. Det 

innebär att en rättvisande bedömning av det ”insatta kapitalet” som kan bidra till 

direktavkastning i den storleksordningen som har kravställts i tidigare budgetar, 

behöver exkludera Framtidenkoncernens upparbetade vinstmedel (ca 1 000 mnkr) 

och köpeskillingen (8 951 mnkr) som är en del av Göteborgs Stadshus egna kapital.   



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 71 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

Det justerade ”insatta kapitalet” exklusive Framtidenkoncernen uppgår till ca 7 100 

mnkr och fördelas enligt figur 2 (mindre andelar är exkluderade ur diagrammet). 

 Tillämpade principer för finansiell samordning i 

Stadshuskoncernen 

De senaste åren har principen varit att Energi, Hamnen och Lokaler (Higab AB och 

Göteborgs Stads Parkerings AB men inte Älvstranden) lämnat 50 procent (Lokaler 

från 2020 och tidigare 35 procent) av resultat efter finansnetto i koncernbidrag till 

Stadshus. Framtiden, Liseberg och övriga bolag har lämnat koncernbidrag 

motsvarande skattesatsen i skattesamordningssyfte. Reavinster är inkluderade i 

resultaten som beräkningen av koncernbidrag görs ifrån. Resterande kassaflöde har 

kunnat finansiera bolagens reinvesteringar och stor del av nyinvesteringarna. 

Uttaget ur ovan bolag har Stadshus, enligt kommunfullmäktiges budget, lämnat 

som anslag till Business Region Göteborg AB, Got Event och Stadsteatern samt 

finansierat Gothenburg European Office i enlighet med beslut i Stadens budget. 

Stadshus har även betalat koncernens skatt samt finansierat egna räntekostnader. 

 

Figur 3 Finansiell samordning Stadshuskoncernen 2020 Differens (-) kvarvarande kassaflöde 

(+)kassaflöde saknas. 

Tabell lämnade och mottagna koncernbidrag 2018 – 2020:  

  2020  2019  2018  

Energi lämnade koncernbidrag  -288  -348  -329  

Lokaler lämnade koncernbidrag  -113  -95  -68  

Hamn lämnade koncernbidrag  -120  -74  -111  

  -521  -517  -508  
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  2020  2019  2018  

Liseberg lämnade/mottagna koncernbidrag  0  -9  6  

Framtiden lämnade koncernbidrag  -103  -115  -125  

Övriga bolag lämnade/mottagna koncernbidrag  -41  -78  -71  

  -144  -202  -190  

Summa bolagens lämnade koncernbidrag  -665  -719  -698  

        

BRG mottagna koncernbidrag (enligt budget)  41  40  41  

Got Event mottagna koncernbidrag (enligt budget)  184  179  181  

Stadsteatern mottagna koncernbidrag (enligt budget)  114  111  109  

  339  330  331  

        

Stadshus räntor  -40  -35  -22  

Stadshus GEO  -5  -6  -5  

Stadshus skatt  -167  -211  -221  

Stadshus mottagna koncernbidrag  665  719  698  

Stadshus lämnade koncernbidrag  -339  -330  -331  

Stadshus upplåning (+) /amortering (-)  -114  403  691  

Stadshus utdelning  0  -540  -810  
   

 Kommunfullmäktiges budgetbeslutade koncernbidrag 

I kommunfullmäktiges budget fattas beslut om koncernbidrag till Göteborgs 

Stadsteater AB, Got Event AB och Business Region Göteborg AB.  

Kommunfullmäktige har också fattat beslut om att överföra Stora Teater-

verksamheten till Göteborgs Stadsteater AB från Kulturnämnden, se kapitel 6 Stora 

Teatern.  

Vidare har det i kommunfullmäktiges budget 2020 och 2021, i formuleringar och 

antagande om kommunbidrag till olika verksamheter, speglats en hypotes om att 

även helt finansiera Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB via 

koncernbidrag istället för genom kommunbidrag (uppdragsersättning) från 

Göteborgs Stad (se även kapitel 8.4.4.2). 

Det kan vara rimligt att ur ett direktavkastningsperspektiv betrakta 

koncernbidragen som utdelning då verksamheternas underskott är av strukturell 

karaktär, ägarna tillskriver verksamheterna i hög grad andra värden än avkastning 

eller värdetillväxt samt att ägaren förfogar över finansieringsbeslutet 

 Modell för bedömning av Direktavkastning på insatt kapital 

(utdelning) 

I syfte att åskådliggöra relationen mellan nominell direktavkastning (utdelning) och 

procentuell direktavkastning samt i syfte att ge möjlighet för en dialog om 

utdelningsnivå utifrån givna förutsättningar har en modell tagits fram i diagrammet 

nedan.  
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I modellen beskrivs tre scenarier som bygger på de förutsättningar som beskrivit i 

tidigare avsnitt. Kurvorna beskriver direktavkastningen i förhållande till 

procentuell direktavkastning.  

I scenario 1 beaktas enbart en nominell utdelning som beslutas av 

kommunfullmäktige utan hänsyn tagen till beslutade koncernbidrag.  

I scenario 2 beaktas tidigare budgetbeslut där Göteborgs Stadsteater AB, Got Event 

AB och Business Region Göteborg AB till del finansieras via koncernbidrag som 

2020 uppgick till 344 mnkr.   

I scenario 3 görs antagandet att Stora Teatern ska delfinansieras via koncernbidrag 

och att hypotesen rörande finansiering av Göteborg & Co AB och Business Region 

Göteborg AB omsätts till beslut vilket skulle innebära ytterligare cirka 200 mnkr i 

koncernbidrag inklusive möjliga uttagsskattekonsekvenser.  

I modellen synliggörs även några nominella utdelningsnivåer i syfte att tydliggöra 

gapet mellan förväntan och nuvarande nivåer enligt nedan. 

Stadshus och flera av bolagen i koncernen har under lång tid upparbetat vinstmedel 

(Inklusive Framtidenkoncernen uppgår det till cirka 4,4 mdr kr och exklusive 

Framtidenkoncernen cirka 3,4 mdr kr.) som konsoliderats i bolagen och som till 

stora delar återinvesterats i verksamheten. Det har inneburit att delar av senare års 

utdelning likvidmässigt har lånefinansierats. En målsättning om att långsiktig 

hållbar utdelning ska skapas utan lånefinansiering innebär att bolagens resultat och 

kassaflöden innevarande år ska täcka utdelningsbehovet. En analys av långsiktig 

hållbar utdelningsnivå för Stadshus som gjordes år 2018, med dåvarande 

förutsättningar i koncernsammansättning, anslag till bolag med underskott och 

långsiktiga bedömningar av resultat, investeringar och kassaflöde i koncernen 

visade att en utdelningsnivå runt 150 mnkr per år bedömdes som långsiktigt 

hållbar, oaktat reavinster från avyttringar.  

2019 bidrog bolagens resultat och kassaflöden innevarande år med cirka 140 mnkr. 

Stadshuskoncernens samlade resultat och kassaflöden 2020 påverkades av covid -

19 och kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att inte ta utdelning ur 

Stadshuskoncernen. Koncernens utfall 2020 skulle inneburit möjlighet att utdela 

cirka 110 mnkr från verksamhetens kassaflöden med hänsyn tagen till 

kommunstyrelsens beslutade ramar för bokslutsdispositioner.  

För 2021 visar en utdelningsprognos baserad på prognos i delårsrapport mars en 

möjlig utdelning om ca 70 mnkr från rörelsens kassaflöden exklusive eventuella 

realisationsvinster.   

I kommunfullmäktiges budget 2021-2023 anges att utdelningen för åren ska uppgå 

till 540 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 §24 att minska 

utdelningen för 2021 med 90 mnkr till 450 mnkr. 

 

 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 74 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

 
Diagram 1 Scenariomodell direktavkastningsnivåer Stadshuskoncernen 

 Bedömning av långsiktigt hållbara avkastningsnivåer 

Avgörande för synen på avkastning och direktavkastning är i vilken kontext en 

investering sätts. Ett synsätt där avkastningen räknas på den ursprungliga 

investeringen skapar en syn på totalavkastning och möjlighet till direktavkastning 

utan att urholka tillgångens värde medan ett synsätt där totalavkastningen sätts i 

relation till summan av ursprunglig investering, återinvesterade vinstmedel och 

kanske även värdetillväxten skapar en annan syn på direktavkastningens 

urholkning av tillgångens värde.   

Vid bedömning av kravställning på totalavkastning, avkastning och 

direktavkastning behöver hänsyn tas till bolagens uppdrag. Vidare behöver hänsyn 

tas till respektive bolags soliditetsnivå, investeringsplaner och kassaflöde samt 

eventuella riktade uppdrag.   

I bedömningen behöver bland annat hänsyn även tas till andra eventuella 

överordnande krav som kommunallagens och övrig relevant lagstiftnings 

intentioner, Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning, 

grundläggande syfte för bolagsägandet, balansen mellan kortsiktiga 

realisationsvinster och långsiktiga kassaflöden/resultat, investeringsnivåer, stadens 

samlade skuldsättning och lånetak, konkurrenskraft och avkastningskrav i 

ägardirektiv.  

Det är svårt att finna jämförelser på vad en rimlig direktavkastning på insatt kapital 

är i en kommunal kontext men det är möjlig att som utgångspunkt redovisa några 

referensvärden. Statslåneräntan, som avspeglar den riskfria långa marknadsräntan, 

har under perioden 2011-2020 haft som högsta årsgenomsnitt ca 2,6 procent (2011) 

och de senaste tre åren högsta årsgenomsnitt 0,48 procent (2018). 2020 var den 

genomsnittliga räntan på Göteborgs Stads låneportfölj 1,1 procent. Stadens ägande 

skulle mycket grovt kunna jämföras med ett aktieägande med ett mycket 
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långsiktigt perspektiv där utdelningen ses som en ränta på en aktie som köptes till 

marknadspris vid varje givet tillfälle. På börskursen 2021-03-25 var 

direktavkastningen för de 30 bolag på OMX Mid Cap och Large Cap med högst 

direktavkastning i medeltal 5,27 procent och medianen var 5,19 procent.  

En restriktion som innebär att utdelning inte får ske genom lån för in ett 

likviditetsperspektiv i möjligheten att skapa direktavkastning. Restriktionen 

innebär att likviditet behöver ”sparas ” i bolagen. Det innebär att de medlen inte 

kan återinvesteras i verksamheten eller att öronmärkta lån tas upp för att finansiera 

investeringar. I förlängningen kan det bidra till en ineffektiv kapitalanvändning.  

En över tid hållbar direktavkastning på nivån 540 mnkr inklusive koncernbidrag på 

dagens nivå kan inte uppnås utan att kommunfullmäktige också fattar 

strukturförändrande beslut som innefattar bolagens och koncernens uppdrag, 

prispolitik, organisation och hemtagning av delar av den värdetillväxt som över tid 

kan skapas. Fortsatt effektiviseringsarbete bedöms kunna bidra till förbättrade 

resultat men inte enskilt kunna möta de resultatförbättringar som krävs.  

Bakom denna bedömning ligger en översiktlig analys av Stadshuskoncernens 

intäkts- och kostnadsmassa exklusive Framtidenkoncernen. Bolagens möjligheter 

att på intäktssidan kortsiktigt påverka prisbild eller volymer är antingen begränsade 

av långa avtalstider eller ägardirektiv som pekar mot konkurrenskraftiga priser. 

Vidare innebär till exempel inom energisektorn att ökade priser ökar kostnaderna i 

andra delar av koncernen som har stora fastighetsbestånd.  

Nedan diagram visar en bild över Stadshuskoncernens kostnadsstruktur 2020 

uppdelad per kostnadsslag och bolag exklusive Framtidenkoncernen. I diagrammet 

tas inte hänsyn till viss dubbelräkning som är hänförlig till handel mellan bolagen 

(till exempel råvarukostnad för Energi är samtidigt en del av 

uppvärmningskostnader i kostnadsslaget material och tjänster för Higab). 
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Personalkostnader står för cirka 27 procent av kostnadsmassan. Råvaror och 

förnödenheter är cirka 22 procent och består till stora delar av energiråvara som 

prissätts på råvarumarknaden. Avskrivningar på fastigheter, maskiner och 

inventarier står för cirka 19 procent av kostnadsmassan. Kostnadsslaget Material 

och tjänster (18 procent) består bland annat av fastighetsunderhåll.  

Ett grundläggande ramverk, motsvarande Göteborgs Stads riktlinje för god 

ekonomisk hushållning, med fastställda principer för totalavkastning, avkastning 

och direktavkastning skulle kunna tjäna som vägledning för en långsiktigt hållbar 

och förutsägbar direktavkastning samt utgöra ett ramverk för Stadshuskoncernens 

finansiella samordning. Ett uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram ett 

långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen kan ställas till 

Göteborgs Stadshus AB. 

 Kostnader för interna tjänster  

 Ekonomistyrningsprinciper lokaler 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11, §20 att ansvaret för stadens 

hyresmodell och hyressättningen av lokalerna i lokalnämndens bestånd skulle 

överföras från kommunstyrelsen till lokalnämnden. Beslutet innebar vidare att i det 

fall lokalnämnden önskar förändra den hyressättande principen på ett sådant sätt att 

det också ger en hyrespåverkande effekt förutsätter det först kommunfullmäktiges 

godkännande.  

Lokalnämnden beslutade 2021-03-23, §38 att föreslå att stadens 

internhyressättning ska förändras och, istället för att som tidigare utgå från en 

modellhyra, baseras på en självkostnadsprincip där kostnader för avskrivningar, 

räntor och driftkostnader fördelas per hyresobjekt och belastar respektive 

hyresgäst. Utöver kostnader kopplade till specifika hyresobjekt görs även en 

generell fördelning av lokalnämndens övriga kostnader mot alla hyresgäster. 

Lokalnämnden föreslår att den nya principen börjar gälla från 2022-01-01.  

Lokalnämndens föreslagna arbetssätt innebär att nämnden under februari/mars 

redovisar den prognostiserade kostnadsutvecklingen för de kommande tre åren. 

Redovisningen kommer även innefatta en redogörelse av respektive lokalnyttjande 

nämnds lokalkostnader.  

I enligt med det föreslagna arbetssättet har nämnden i sina 

verksamhetsnomineringar, som beslutades i april, prognostiserat 

kostnadsutvecklingen för kommande treårsperiod. I nedanstående tabell framgår 

lokalnämndens prognosticerade kostnadsutveckling fördelat på välfärdsnämnderna 

för perioden 2021–2024. Beräkningen utgår från utvecklingen i det befintliga 

lokalbeståndet samt de tillkommande kostnader som följer av redan beställda 

uppdrag av nyproduktion och inhyrningsärenden. Precis som för övriga 

investeringar, finns det osäkerhetsfaktorer som gör att driftskostnaderna av 

investeringarna är svåra att förutse för de enskilda åren. Bland annat kan datum för 

planerade slutbesiktningar och ibruktagande flyttas i tid vilket får påverkan på 
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nämndernas lokalkostnader. Dessa osäkerheter blir större ju längre fram i tiden 

prognosen sträcker sig. 

Verksamhet (mnkr) 2021 Förändring 2022 Förändring 2023 Förändring 2024 

Grundskolenämnden 1 201 -114 1 087 55 1142 67 1209 

Förskolenämnden 471 75 546 29 575 37 612 

Utbildningsnämnden 279 -34 245 14 259 13 272 

Äldre samt vård och 
omsorg 522 -54 468 14 482 12 494 

Funktionsstöd 276 20 296 7 303 8 311 

Socialnämnd Centrum 64 -1 63 1 64 2 66 

Socialnämnd Hisingen 41 2 43 1 44 1 45 

Socialnämnd Nordost 42 -2 40 2 42 1 43 

Socialnämnd Sydväst 88 13 101 5 106 4 110 

Summa 2 984 -95 2 889 128 3017 145 3162 

 

Sammantaget innebär lokalnämndens beräkning att lokalkostnaderna för de 

lokalnyttjande nämnderna minskar mellan 2021 och 2022. Lokalförvaltningen 

förklarar detta dels med att beräkningen utgår från att internräntan sänks från 1,25 

procent år 2021 till 1,0 procent 2022 (se egen rubrik ovan) vilket bidrar till lägre 

kostnader för nämnden. Därutöver utgår beräkningen från att lokalnämndens 

negativa kommunbidrag nollställs från och med 2022. I budget 2021 uppgår 

nämndens negativa kommunbidrag till -48,6 mnkr. Med dessa förändringar 

beräknas lokalnämndens kostnader uppgå till 2,9 mdkr 2022. År 2023 och år 2024 

förväntas kostnaderna öka med 128 respektive 145 mnkr. 

Som framgår av lokalkostnadernas utveckling för respektive lokalnyttjande nämnd 

mellan år 2021 och år 2022, innebär en förändring av hyresmodell från modellhyra 

till självkostnadshyra också en relativt stor omfördelning av kostnader. År 2022 

beräknas lokalkostnaderna minska för flera nämnder, bland annat för 

grundskolenämnden (-114 mnkr), utbildningsnämnden (-34 mnkr) och äldre samt 

vård- och omsorgsnämnden (-54 mnkr). Omvänt beräknas lokalkostnaderna öka 

kraftigt för bland annat förskolenämnden (+75 mnkr). 

Investeringsrelaterade driftkostnader, exempelvis för evakuering, rivning och 

utrangering, är engångskostnader som följer av beställda investeringsprojekt. Dessa 

kostnader ingår inte i lokalnämndens beräknade internhyror ovan och förutsätts 

därmed finansieras från annat håll. Lokalnämndens har i sina 

verksamhetsnomineringar bedömt dessa kostnader till cirka 120 mnkr per år från år 

2022 och framåt. I bilaga till nämndens verksamhetsnomineringar framgår också 

en förväntad fördelning av dessa kostnader där 108 mnkr (90 %) fördelas till 

grundskolenämnden och 12 mnkr (10 %) fördelas till förskolenämnden.  

I bilaga till verksamhetsnomineringarna redogör lokalnämnden också för 

förväntade internhyresförändringar för övriga nämnder mellan 2021 och 2022. 

Även om förändringarna för dessa nämnder inte är lika stora som för 

välfärdsnämnderna, uppstår en del kostnadseffekter av betydelse mellan åren för 
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vissa nämnder. Noterbart är exempelvis trafiknämnden, vars lokalkostnader 

förväntas öka med 4,5 mnkr mellan 2021 och 2022.  

Verksamhet (mnkr) 2021 Förändring 2022 

Trafiknämnden 5,4 4,5 9,9 

Fastighetsnämnden 1,9 0,4 2,3 

Byggnadsnämnden 6,8 1,8 8,6 

Kulturnämnden 17,2 -2,4 14,8 

Idrott-och föreningsnämnden 10,1 -1,8 8,3 

Park- och Naturnämnden 0,1 0,0 0,1 

Kretslopp och vatten 0,1 0,0 0,1 

Summa 41,6 2,5 44,1 

 

Som redogjorts för ovan innebar kommunfullmäktiges beslut, att överföra ansvaret 

för hyressättningen av lokalerna i lokalnämndens bestånd, också att förändringar av 

den hyressättande principen som ger hyrespåverkande effekt skall godkännas av 

kommunfullmäktige. Ärendet Fastställande av ny princip för hyressättning av 

stadens verksamhetslokaler dnr 0518/21 är anmält till kommunstyrelsens 

sammanträde 2021-05-19. Stadsledningskontoret föreslår i tjänsteutlåtandet att 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer att Göteborgs stads 

internhyressättning ska utgå ifrån principen självkostnadshyra och omfatta samtliga 

verksamhetslokaler i lokalnämndens bestånd. Samtidigt menar 

stadsledningskontoret att lokalnämnden behöver återkomma med en fördjupad 

redovisning av hur ekonomistyrningen ska hanteras och hur nämndernas 

påverkansmöjligheter i lokalprocessen ska kunna stärkas. 

Trots att kommunfullmäktige ännu inte behandlat ärendet har 

stadsledningskontoret i beräkningsförutsättningarna utgått från att Göteborgs stads 

internhyressättning förändras och utgår från principen självkostnadshyra från och 

med 2022-01-01. Stadsledningskontoret har utifrån lokalnämndens underlag 

inarbetat en teknisk justering/omfördelning av kommunbidrag för 

välfärdsnämnderna enligt nedanstående tabell. Omfördelningen innefattar då också 

en anpassning till 2022 års nivå utifrån lokalnämndens beräkningar. Vidare har 

lokalnämndens kommunbidrag nollställts i enlighet med nämndens förslag om en 

internhyressättning som fullt ut baseras på en självkostnadsprincip.  
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Nämnd 2021 Justering 2022 

Grundskolenämnden 1 201 -114 1 087 

Förskolenämnden 471 75 546 

Utbildningsnämnden 279 -34 245 

Äldre samt vård och omsorg 522 -54 468 

Funktionsstöd 276 20 296 

Socialnämnd Centrum 64 -1 63 

Socialnämnd Hisingen 41 2 43 

Socialnämnd Nordost 42 -2 40 

Socialnämnd Sydväst 88 13 101 

Lokalnämnden 
(kommunbidrag) -49 49 0 

Summa 2 935 -46 2 889 

 

Som ovan beskrivits ingår inte investeringsrelaterade driftskostnader så som 

evakuering, rivning och utrangering i lokalnämndens beräknade internhyror enligt 

tabellen ovan utan förutsätts finansieras från annat håll. I budget för 2021 

inarbetades en kommuncentral avsättning för investeringsrelaterade driftskostnader 

om 100 mnkr. För 2022 och framåt bedömer lokalnämnden dessa kostnader till 

cirka 120 mnkr per år. Stadsledningskontoret har inte inarbetat dessa kostnader i 

beräkningsförutsättningarna utan det blir upp till den politiska beredningen att 

värdera och avväga hur dessa kostnader ska hanteras i budget 2022. 

Stadsledningskontoret har inte heller inarbetat de förväntade 

internhyresförändringar för de tekniska nämnderna mellan år 2021 och 2022. Även 

detta blir upp till den politiska beredningen att värdera. 

 Kommungemensamma interna tjänster, nämnden för intraservice 

Indikativ budget 

Nämnden för intraservice har tagit fram en indikativ budget för 2020, som 

presenterar de beräkningar och bedömningar som förvaltningen tagit fram för 

kommungemensamma interna tjänster inför budgetåret 2022. Beräkningarna och 

bedömningarna är preliminära och baseras på förutsättningar och volymer utifrån 

befintligt läge. Syftet med den indikativa budgeten är att bidra med information till 

”Förutsättningar för Göteborgs Stads budget för 2022” och stadsledningskontoret 

sammanfattar här huvuddragen av innehållet.  

Beräkningarna är gjorda så att intraservices kostnader fördelas ut på respektive 

tjänst och har även räknats fram per kund, för att ge en uppfattning om kostnaden 

för stadens förvaltningar och bolag 2022. Intraservice understryker att beräkningen 

är mycket preliminär, vilket beror på att omorganisationen från stadsdelar till 

fackförvaltningar påverkar volymmåtten mellan förvaltningarna och under den 

pågående omorganisationen har temporära fördelningsnycklar använts. Ändringar i 

fördelningsnycklar beslutas i överenskommelse med kunderna via tjänsteforum.  
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Den indikativa budgeten baseras på förslaget till tjänsteplan, som har beretts i 

samråd med stadens verksamheter i enlighet med de av kommunfullmäktige 

fastställda Riktlinjer för kommungemensamma interna tjänster. Beslut av den totala 

kostnadsbudgeten för de kommungemensamma interna tjänsterna sker av 

Göteborgs Stads stadsdirektör på delegation av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Beslutet att anta tjänsteplanen inklusive kostnader baseras på 

yttrande från nämnden för intraservice. Beslutet är baserat på det arbete som skett i 

underliggande kundforum, Tjänsteforum, Prioforum samt Beslutsforum. 

Kostnader tjänsteplaner 

Intraservice kommungemensamma tjänster beslutas i tjänsteplaner för förvaltning 

respektive utveckling. Tjänsterna levereras inom nio tjänsteområden: Ekonomi, 

HR, IT-tjänster, Kommunikation, Kultur, fritid samt service, Ledning, styrning, 

Operativt inköp, Utbildning samt Vård och omsorg. 

 Kommungemensamma tjänster (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2021 

Budget 
2022 

(indikativ) 

Förvaltning 852 907 954 

Utveckling 108 145 151 

Totalt 960 1 052 1 105 

 

Tjänsteplaner förvaltning 

Förvaltning avser pågående drift inom kundernas verksamhetsområden och är 

främst kopplad till system och processer för att säkerställa en stabil och 

kontinuerlig funktionalitet i dessa. Förvaltningen påverkas av nya tjänster, 

förändringar i tjänster, volymökningar samt ökade krav som ställs från kunderna. 

Dessutom tillkommer ökade lagkrav och andra externa faktorer. Detta är särskilt 

tydligt inom IT-området och framför allt IT Säkerhet. Intraservices indikativa 

budget bedömer att kostnaderna inom förvaltning uppgår till 954 miljoner kronor 

under 2022, varav verksamhetsområde IT står för cirka hälften.   
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Tjänsteområde (mnkr) 

Budget 2022 

(indikativ) 

Förvaltning 

Ekonomi 65 

HR 103 

IT 536 

Kommunikation 47 

Kultur och fritid samt service 9 

Ledning och styrning 42 

Operativt inköp 22 

Utbildning 47 

Vård och omsorg 76 

Kompetenscentra för digitalisering 

och robotisering* 

7 

Totalt 954 

*Enligt uppdrag i budget 2021 

Tjänsteplaner utveckling 

Utveckling avser de projekt som initieras av stadens bolag och förvaltningar för att 

utveckla arbetssätt, system och processer. Detta är oftast kopplat till ny 

funktionalitet, men även större förändringar i befintliga system. 

Verksamhetsutveckling är en viktig del i att effektivisera processer och arbetssätt 

och digitalisering är en förutsättning för att kunna göra detta kostnadseffektivt. 

Samarbete sker inom kundråden för att lyfta fram gemensamma behov för helheten 

och att prioritera de utvecklingsinitiativ som bedöms mest nyttiga både på kort och 

lång sikt.  

För verksamhetsåret 2022 redovisar stadens förvaltningar och bolag ett bedömt 

utvecklingsbehov om 151 miljoner kronor. 

Tjänsteområde (mnkr) 2022 2023 2024 

Ekonomi 5 6 5 

HR 20 25 9 

IT 29 40 40 

Kommunikation 11   10 9 

Kultur och fritid samt service 2 5 5 

Ledning och styrning 18 18 15 

Operativt inköp 9 10 3 

Utbildning 43 26 8 

Vård och omsorg 15 0 0 

Totalt 151 138 93 
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En stor del av utvecklingsinitiativen avser nyutveckling inom område Utbildning 

och är kopplade till nya verktyg och lärmiljöer inom skolan. 

Inom område HR finns ett bedömt behov om 20 miljoner kronor, som till största 

del består av en nödvändig konkurrensutsättning av stadens HR-system, Personec. 

En förstudie har startats för att förbereda en framtida upphandling. I det fall 

nuvarande system behålls bedöms kostnaden att bli lägre, medan att införa ett nytt 

system ställer krav på betydligt ökade insatser. 

Område Ledning och styrning har ett utvecklingsbehov om 18 miljoner kronor. 

Detta beror till stor del på utvecklingen av ett nytt ärendehanteringssystem för 

staden. 

Kostnader för utvecklingsinitiativen beräknas i ett tidigt skede innan initiativen har 

detaljplanerats, vilket innebär att intraservice endast kan bedöma kostnaderna 

utifrån den planering som skett i kundforumen. Under 2021 kommer förvaltningen 

tillsammans med forumen uppdatera bedömningen i takt med att projekten 

fortlöper.  

Kostnader totalt kommungemensamma interna tjänster enligt indikativ 

budget 2022 

Tabellen visar bedömd kostnad per förvaltning/bolag enligt intraservices indikativa 

budget 2022. Intraservice understryker att denna beräkning är mycket preliminär på 

grund av preliminära fördelningsnycklar och osäkerheter avseende volymer.  

Beräkningen baseras på budget för 2021 och med proportionerlig beräkning av 

ökningen till 2022 utifrån varje kunds andel av den totala budgeten för 2021. 
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Förvaltningar (tkr) Budget 
2021 

Ökning 
2022 

Beräknad 
budget 

2022 

Intraservice 22 575 1 139 23 714 

Stadsledningskontoret 9 576 483 10 060 

Revisorskollegiet 2 128 107 2 236 

Regionarkivet 2 975 150 3 125 

Konsument och medborgarservice 6 447 325 6 772 

Inköp och upphandling 2 562 129 2 691 

Valkansliet 177 9 186 

Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen 194 484 9 812 204 295 

Förvaltningen för Funktionsstöd 131 750 6 647 138 397 

Socialförvaltningen Nordost 34 582 1 745 36 327 

Socialförvaltningen Centrum 31 480 1 588 33 069 

Socialförvaltningen Sydväst 25 871 1 305 27 176 

Socialförvaltningen Hisingen 25 702 1 297 26 999 

Fastighetskontoret 9 261 467 9 728 

Lokalförvaltningen 13 941 703 14 645 

Stadsbyggnadskontoret 10 097 509 10 606 

Park- och Naturförvaltningen 9 366 473 9 839 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 13 476 680 14 156 

Trafikkontoret 15 221 768 15 989 

Kretslopp och Vatten 18 446 931 19 377 

Förskoleförvaltningen 112 603 5 681 118 284 

Grundskoleförvaltningen 218 824 11 040 229 864 

Utbildningsförvaltningen 58 215 2 937 61 152 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 6 384 322 6 706 

Kulturförvaltningen 21 228 1 071 22 299 

Miljöförvaltningen 7 304 369 7 673 

Finansförvaltningen 147 7 154 

Summa förvaltningar 1 004 822 50 694 1 055 516 

 

Bolag (tkr) Budget 
2021 

Ökning 
2022 

Beräknad 
budget 

2022 

Stadshus AB 754 38 792 

Göteborg Energi AB 3 361 170 3 530 

Göteborg Energi Nät AB 274 14 288 
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Bolag (tkr) Budget 
2021 

Ökning 
2022 

Beräknad 
budget 

2022 

Göteborg Energi GothNet AB 94 5 99 

Göteborgs Spårvägar AB 4 722 238 4 960 

GS Trafikantservice AB 145 7 153 

GS Buss AB 295 15 310 

Göteborgs stads kollektivtrafik AB 150 8 158 

Liseberg AB 1 205 61 1 265 

Göteborgs Stadsteater AB 2 184 110 2 294 

Älvstranden Utveckling AB 1 081 55 1 136 

Got Event AB 4 194 212 4 405 

BRG Business Region GBG AB 701 35 736 

Förvaltnings AB Framtiden 1 452 73 1 525 

Bostads AB Poseidon 604 30 635 

Familjebostäder i Gbg AB 567 29 596 

Göteborgs stads Bostads AB 664 33 697 

Förvaltnings AB Göteborgslokaler 682 34 716 

Göteborgs Egnahems AB 463 23 487 

Bygga hem i Göteborg AB 8 0 9 

Gbgs stads Parkerings AB 1 436 72 1 509 

Gårdstensbostäder AB 391 20 411 

Framtidens Byggutveckling AB 419 21 440 

Göteborgs Hamn AB 1 118 56 1 175 

HIGAB 1 622 82 1 704 

Försäkrings AB Göta Lejon 1 406 71 1 477 

Göteborgs Stads Leasing AB 3 091 156 3 247 

GRYAAB AB 1 424 72 1 496 

Boplats Göteborg AB 549 28 576 

Renova AB 3 805 192 3 997 

Grefab 1 822 92 1 914 

Störningsjouren i Göteborg AB 377 19 396 

Göteborg & Co AB 3 484 176 3 660 

Summa bolag 44 546 2 247 46 794 

 

Kommunalförbund (tkr) 
Budget 

2021 
Ökning 

2022 

Beräknad 
budget 

2022 

Räddningstjänsten Storgöteborg 2 953 149 3 102 

Samordningsförbundet Göteborg 192 10 202 

Summa kommunalförbund 3 146 159 3 304 
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 Ekonomiska 

bedömningar/omvärldsförutsättningar 

 Skatter och bidrag  

 Skatteunderlagsutveckling i riket  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade den 29/4 en uppdaterad 

skatteunderlagsprognos för åren 2021–2024 som ligger till grund för 

bedömningarna av stadens skatteintäkter i dessa budgetförutsättningar.  

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går 

mot normalkonjunktur år 2024. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 

2020 räknar SKR därmed med flera år av konjunkturuppgång. Prognosen för 2021 

innebär en kraftigare återhämtning än i tidigare bedömningar, men framför allt 

räknar SKR med en stor ökning av antalet arbetade timmar år 2022. Därefter räknar 

SKR med att tillväxttakten dämpas något år 2023 och år 2024, då arbetsmarknaden 

går mot konjunkturell balans.  

Förutom SKR finns i Sverige ytterligare två bedömare som publicerar 

skatteunderlagsprognoser, Ekonomistyrningsverket (ESV) och regeringen. 

Stadsledningskontoret utgår alltid från SKR:s prognoser i bedömningarna av 

stadens skatteintäkter, men bedömningarna från övriga aktörer kan fungera som ett 

underlag för att analysera SKR:s antaganden. Tabellen nedan visar den senaste 

bedömningen av den procentuella skatteunderlagsutvecklingen från respektive 

prognosaktör för åren 2020–2024. Tabellen visar också den prognos som SKR 

publicerade i oktober 2020 och som ligger till grund för de bedömda 

skatteintäkterna i kommunfullmäktiges beslutade budget för 2021–2023. 

Skatteunderlagstillväxt 
riket (procent) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

SKR, apr 2,2 3,2 4,2 3,3 3,1 

Regeringen, apr 2,0 3,2 3,6 3,4 3,0 

ESV, mars 2,0 2,6 3,6 3,4 3,5 

SKR, okt 2020 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 

 

Det kan konstateras att både den prognos som regeringen presenterade i samband 

med vårpropositionen i april och den prognos som Ekonomistyrningsverket (ESV) 

presenterade i mars visar en mindre ökning av skatteunderlaget än SKR:s prognos 

totalt för hela perioden 2021–2024. Skillnaden mellan prognoserna är särskilt stor 

år 2022. Vad som förklarar skillnaden mot regeringen prognos är oklart. Skillnaden 

mot ESV:s prognos för år 2022 beror till stor del på att SKR:s bedömning baseras 

på en större ökning av timlönerna. År 2023 tror samtliga bedömare på en likartad 

utveckling. Mot slutet av perioden räknar ESV med större löneökningar och en 

större ökning av skatteunderlaget än både SKR och regeringen. Sammantaget kan 

konstateras att det finns betydande skillnader i bedömningarna framför allt under 
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de inledande åren i perioden. Skillnaderna indikerar att prognososäkerheten 

fortfarande är högre än normalt och att SKR:s bedömning är den mest optimistiska 

gör att det föreligger viss risk att kommande prognoser kan ge ett försämrat utfall i 

förhållande till denna bedömning.  

Vid en jämförelse med den prognos som SKR publicerade i oktober 2020 kan 

konstateras att de bedömningar som nu görs är betydligt mer optimistiska än de 

som gjordes för ett halvår sedan. Framför allt räknar SKR nu med en betydligt 

kraftigare återhämtning år 2021 och år 2022. I kapitel 8 redogör 

stadsledningskontoret för bedömningen av stadens skatteintäkter utifrån SKR:s 

prognos. 

 Utveckling av generella statsbidrag  

Under 2020 beslutade Riksdagen, i första hand beroende på pandemin, om 

statsbidragsökningar av historiska mått. Sammantaget tog Riksdagen under året 

beslut om utökade generella statsbidrag till kommuner och regioner med 28,5 

mdkr. Utöver de tillskott som beslutades om under 2020 hade de generella 

statsbidragen till kommuner och regioner sedan tidigare utökats med 5 mdkr i 

förhållande till 2019 genom de så kallade välfärdsmiljarderna. Jämfört med nivån 

2019 utökades därmed de generella statsbidragen med 33,5 mdkr under föregående 

år. I förhållande till nivån 2018 innebar det en utökning med 38,5 mdkr. 

I vårpropositionen 2020 aviserades att regeringen avsåg permanenta 12,5 mdkr av 

den beslutade höjningen. Under hösten beslutades om ytterligare tillskott på 10 

mdkr under 2021. Denna höjning var dock inte permanent utan föreslogs trappas 

ned till 5 mdkr 2022 för att sedan tas bort helt 2023. Efter den kraftiga 

nivåhöjningen av generella statsbidrag kommer det därmed under kommande år 

ske en successiv nedtrappning om Riksdagen inte tar nya beslut om tillskott. I 

kapitel 8 redogör stadsledningskontoret för utvecklingen av generella statsbidrag 

för staden.  
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 Riktade statsbidrag  

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Riktade 

statsbidrag är villkorade för att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag. 

Merparten av de riktade statsbidragen söks via myndigheter så som Skolverket, 

Migrationsverket, Socialstyrelsen och delegationen mot segregation. 

Göteborgs Stad erhöll under 2020 cirka 1,6 miljarder kronor i riktade statsbidrag 

och prognosen för 2021 visar på en något högre summa om cirka 1,9 miljarder 

kronor. Det är svårt att uppskatta omfattningen för 2022 (och även för 2021) då 

många bidrag ännu inte är beslutade. Vissa sträcker sig enligt överenskommelser 

över en längre period medan andra är mer kortsiktiga. Enligt prognos ser 

statsbidragen för 2022 ut att öka jämfört med 2020 men inte nå upp till 2021-års 

nivå vilket delvis förklaras av den nationella satsningen på äldreomsorg med start 

2021 som minskar något från och med 2022. 

Av de riktade statsbidragen till kommunerna utgörs en stor del av bidrag till 

utbildning, äldreomsorg samt ersättning för kostnader avseende asylsökande och 

personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. Tillsammans utgör dessa 

bidrag cirka 98 procent av Göteborgs Stads totala belopp gällande statsbidrag. 

Cirka 45 procent av Göteborgs Stads samlade statsbidrag utgörs av större 

satsningar inom utbildningssektorn. Exempel på statsbidrag är likvärdig skola, 

yrkesinriktad vuxenutbildning, karriärtjänster, lärarlönelyftet och bidraget för 

mindre barngrupper i förskolan.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat att statsbidrag för mindre 

barngrupper i förskolan och statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder bör föras 

samman till ett sammanhållet bidrag riktat mot förskolan från och med 2022. Det 

innebär att statsbidrag för mindre barngrupper planeras att upphöra efter den 31 

december 2021. 

Statsbidragen till äldreomsorgen uppgår till cirka 32 procent av stadens samlade 

statsbidrag. Regeringen föreslog en nationell satsning på äldreomsorgen i 

budgetpropositionen för 2021. I april 2021 beslutade riksdagen att ett permanent 

årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor ska fördelas till kommunerna för att 

skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. Därutöver föreslås att 

Äldreomsorgslyftet breddas och förlängs. Satsningen innebär att kommunerna 

tillsammans får 3,9 miljarder kronor för 2021. För 2022 och 2023 föreslås 510 

respektive 210 miljoner kronor. 

Ersättningar från Migrationsverket uppgår till cirka 20 procent av stadens riktade 

statsbidrag men beräknas minska på grund av att färre personer söker asyl. För mer 

utförlig beskrivning, se avsnittet 4.3.5 Fördelning av statliga schablonmedel. 

Äldreomsorgen 

Staten ger bland annat socialstyrelsen och kammarkollegiet i uppdrag att fördela 

statsbidrag till kommuner och regioner för ändamål som syftar till att öka 

kvaliteten i äldreomsorgen. Under 2021 har Göteborgs stad haft möjlighet att 

ansöka om totalt 386 mnkr för satsningar inom äldreomsorgen.  
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I tabellen nedan beskrivs de statsbidrag som är aktuella för Göteborgs stad under 

2021 och 2022 

(tkr) 2021 2022 

God vård och omsorg av äldre personer 168 739 

 

168 739 

 

Satsningen äldreomsorgslyftet. Utvidgat 2021 143 165 25 000 

Nära vård 42 000 42 000 

Motverka ensamhet och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom 

25 679 25 679 

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 6 688 6 688 

Uppskattad summa: 386 271 268 106 

 

Göteborgs Stads tilldelning enligt statens fördelningsnycklar under 2020 för 

statsbidrag såsom Äldreomsorgslyftet, Motverka ensamhet och för ökad kvalitet i 

vården och omsorgen om personer med demenssjukdom samt Teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus uppgick sammanlagt till 43 599 tkr. Av dessa 

nyttjade staden 22 036 tkr. 

Utöver de statsbidrag som nämns ovan kommer Göteborgs Stad att få ta del av den 

nationella satsning som Riksdagen beslutat om i april 2021. Beslutet innebär ett 

permanent, årligt resurstillskott om cirka 4 mdkr till Sveriges kommuner. Hur stort 

belopp som tillfaller Göteborgs Stad är ännu inte känt. Bidraget är uppdelat på tre 

områden och ska användas till att minska antalet timanställda och öka 

personalkontinuiteten, öka medicinsk kompetens inom äldreomsorgen samt öka 

möjligheter till tryggt boende för äldre. 

Utbildning 

I samband med vårpropositionen har regeringen avsatt 250 mnkr till att motverka 

effekterna av covid-19 inom utbildningsområdet. Medlen kommer att fördelas på 

samma sätt som den så kallade skolmiljarden och ska användas för att skapa 

förutsättningar för ökad undervisningstid för att så långt som möjligt undvika att 

barn och elevers kunskapsutveckling påverkas negativt, för att skapa en bättre 

arbetsmiljö för elever och lärare och för att smittsäkra verksamheterna. Enligt 

samma beräkningsgrund som för skolmiljarden innebär detta att Göteborgs Stad i 

så fall tilldelas cirka 12,5 mnkr. 

Regeringen avsätter också 100 mnkr för att finansiera möjligheter till stöd, bland 

annat i form av förstärkt frivillig undervisning under skollov för elever i 

grundskolan och gymnasieskolan. Enligt regeringen ger en utbyggd lovskola större 

möjligheter att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig 

under pandemin. Deltagande i lovskola kan kombineras med sommarjobb som 

anordnas av kommuner.  
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Förskolenämnden 

Förskolenämnden har några statsbidrag av större karaktär. Det är statsbidragen för 

mindre barngrupper i förskolan, bättre språkutveckling samt bidraget för 

lärarlönelyftet. 

För att minska antalet riktade statsbidrag på utbildningsområdet anser regeringen 

att statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan och statsbidraget för 

kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 

verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa bör föras samman till ett 

sammanhållet bidrag riktat mot förskolan. Detta kan innebära en förändring av 

statsbidragen för 2022. 

Utifrån den pågående pandemin har regeringen beslutat att förstärka det statliga 

stödet till utbildningsområdet med 1 miljard kronor 2021. Göteborgs Stad 

tilldelades 50,5 mnkr och enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-03-31 § 266, 

0419/21 fördelades 4 mnkr till nämnden för 2021. 

 

Statsbidrag (tkr) 2021 2022 

Mindre barngrupper i förskolan 68 500 68 500 

Åtgärder för att stärka språkutvecklingen 20 900 20 900 

Lärarlönelyftet 7 400 7 400 

”Skolmiljarden” 4 000 0 

Uppskattad summa: 100 800 96 800 

 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens statsbidrag av större karaktär är bland annat insatser för 

likvärdig skola, karriärtjänster och lärarlönelyft. Andra statsbidrag är för bland 

annat läxhjälp, personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik, fler 

lärarassistenter och för högskolestudier i specialpedagogik. 

Statsbidraget för likvärdig skola har använts för att höja grundersättningen för 

elever i förskoleklass och grundskola, att bibehålla de insatser som tidigare 

genomförts i lågstadiet samt som strukturersättning för att öka kvaliteten i 

undervisningen. Exempel på andra användningsområden är att utöka antalet 

medarbetare inom elevhälsan, förstärka studiehandledningen, ge introduktion till 

svenska skolans värdegrund, lovaktiviteter, simundervisning, utveckla metoder för 

digitaliserat modersmål, utöka ersättningen för nyanlända elever, förlänga 

skoldagen för åk 4–6 samt förstärka skolbiblioteken på skolor med högt 

socioekonomiskt index. 

Statsbidraget karriärsteg för lärare i utanförskapsområden och statsbidrag för 

skolledare, samt extra karriärtjänster ersätts från och med den 1 juli 2020 med ett 

samlat statsbidrag. Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare 

och lektorer, men förändrar inte kraven för vilka som kan utses till tjänsterna. Alla 

huvudmän som kan ta del av statsbidraget för karriärtjänster får varje år en 
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bidragsram. Den anger antalet karriärtjänster och det belopp som huvudmännen 

kan begära ut. Bidragsramarna beräknas utifrån huvudmannens elevantal i 

förhållande till elevantalet i riket. Elevantalet beräknas utifrån ett genomsnitt av de 

tre senaste läsåren. För bidragsramarna 2020/2021 gäller ett undantag som innebär 

att elevantalet beräknas på ett genomsnitt av de två senaste läsåren. Statsbidraget 

beräknas årligen uppgå till totalt 1 852 mnkr, varav 410 mnkr beräknas gå till 

skolor med särskilt svåra förutsättningar. Bidragsramarna för pott 1 och pott 2 

beräknas separat. 

Statsbidraget lärarlönelyftet är en satsning för högre lärarlöner till särskilt 

kvalificerade och omfattar förskollärare och lärare i förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den 

som får del av lärarlönelyftet ska ha visat god förmåga att utveckla undervisningen 

på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat 

måluppfyllelsen i förskolan eller elevernas studieresultat. Minst 90 procent av 

bidraget fördelas till personal i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Högst 10 procent av bidraget får gå till 

personal i förskola och fritidshem. I budgetpropositionen 2020 har regeringen 

aviserat medel fram till 2025 och i statsbidraget ingår kostnader för sociala 

avgifter.  

När det gäller statsbidrag för läxhjälp prioriterar Skolverket huvudmän som har 

skolor med låga studieresultat. Därför tillämpas först en rangordning av alla 

huvudmän som söker bidraget enligt en fördelningsnyckel. Därefter fördelas 

bidraget enligt rangordningen. Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp 

med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.  

Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik 2021 ska 

göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för 

specialpedagogiska insatser.  

Ett statsbidrag för lärarassistenter ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan 

för att ge lärare ökade möjlighet att fokusera på undervisningen och de uppgifter 

som hör till undervisningen.  

Statsbidraget för högskolestudier i specialpedagogik ska göra det möjligt för 

förskollärare och lärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller 

specialpedagogexamen.  

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-03-31 § 266, 0419/21 fördelades 6,5 mnkr 

till grundskolenämnden utifrån den extra skolmiljarden. 
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Statsbidrag (tkr) 2021 2022 

Likvärdig skola 258 000 258 000 

Lärarlönelyftet 65 000 65 000 

Karriärtjänster 52 000 52 000 

Läxhjälp 27 800 27 800 

Elevhälsa 18 700 18 700 

Lärarassistenter 14 700 14 700 

Högskolestudier i specialpedagogik 9 400 9 400 

”Skolmiljarden” 6 500 0 

Summa för mindre bidrag 15 000 15 000 

Uppskattad summa: 467 100 460 600 

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens statsbidrag av större karaktär är bland annat insatser för 

gymnasial lärlingsutbildning, funktionshindrade elever i gymnasieskolan och 

lärarlönelyft. 

Bidraget gymnasial lärlingsutbildning syftar till att underlätta för huvudmännen att 

bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala 

lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna. Ersättning 

för kostnaderna för Rh-anpassad utbildning baseras på antal inskrivna svårt 

rörelsehindrade elever. 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-03-31 § 266, 0419/21 fördelades 30 mnkr 

till nämnden för 2021 utifrån den extra skolmiljarden. 

 

Statsbidrag (tkr) 2021 2022 

Gymnasial lärlingsutbildning 15 400 15 400 

Funktionshindrade elever i gymnasieskolan 15 800 15 800 

Lärarlönelyftet 18 200 18 200 

”Skolmiljarden” 30 000 0 

Uppskattad summa: 79 400 49 400 

 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

För bidragsåret 2021 har Skolverket 2 272 mnkr att fördela för bidragen inom 

regionalt yrkesvux i hela landet. Anslaget till kommunerna fördelas utifrån en 

befolkningsnyckel Skolverket har tagit fram. När kommunerna tagit del av 

bidraget, fördelas det proportionerligt utifrån arbetsmarknadens efterfrågan och 

söktryck mellan Yrkesvux, Yrkesvux sfi, Lärlingsvux, Lärlingsvux sfi och 
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Yrkesförare. Kravet från Skolverket för att kommunerna ska kunna ta del av 

statsbidraget, är att kommunerna själva måste starta vuxenutbildning motsvarande 

för egen kostnad och uppgår till cirka 43 procent. Detta gäller ej lärling och 

yrkesförare.  

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra utökat utbildningsutbud för vuxna elever 

inom yrkesutbildningar och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de 

samverkande kommunerna. Göteborgs Stad söker som huvudkommun statsbidraget 

för hela regionen och omfattar de 13 kommuner som samverkar kring regional 

vuxenutbildning. Ansökan för statsbidraget uppgår till cirka 286 miljoner kronor 

för 2021.  

Under 2021 förväntas cirka 2 700 göteborgare vara i studier fördelat på 39 olika 

lärlingsprogram och 174 kurspaket (inklusive yrkesförare). Cirka 21 procent av 

programmen sker med språkstöd.  

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i den utsträckning det finns tillgång på medel. 

För bidragsåret 2022 har Skolverket 3 656 mnkr att fördela för bidragen inom 

regionalt yrkesvux enligt samma principer som för 2021. Vilket kan innebära att 

bidragen kan komma öka till cirka 460 mnkr för 2022. 

 Lön- och prisutveckling 

Under hösten 2020 slöt industrins parter löneavtal för perioden 1 november 2020 

till 31 mars 2023. Avtalen var normerande även för övriga avtal på 

arbetsmarknaden. Konstruktionen på avtalen innebär en högre löneökningstakt 

2021 än 2022. Enligt Konjunkturinstitutets (KI) bedömning motverkas det till del 

av att konjunkturläget inom bland annat industrin förbättras vilket leder till högre 

löneökningar utöver avtalen. Sammantaget bedömer KI att lönerna växer med 2,3 

procent 2022 inom hela ekonomin. 

Vad det gäller prisutvecklingen bedömer Konjunkturinstitutet att de globala 

stimulansåtgärderna leder till högre efterfrågan i världsekonomin vilket medför 

stigande konsumentpriser på importerade varor under senare delen av 2021 och 

första halvåret 2022. För tjänster dröjer det innan en ökad efterfrågan på 

kontaktnära tjänster får genomslag på priserna. Totalt sett bedömer KI att 

inflationen mätt som KPIF blir något lägre 2022 än 2021, bland annat på grund av 

förväntat lägre prisökningar på energi. 

Osäkerheten om utvecklingen är fortsatt hög beroende på pandemins påverkan på 

ekonomin och hur och i vilken takt tillståndet kan normaliseras. 

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-03-31 § 266, 0419/21 fördelades 10 

miljoner kronor till nämnden för 2021 utifrån den extra skolmiljarden. 
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Procentuell förändring 2020 2021 2022 2023 2024 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 

(SKR)  2,1 2,6 2,2 2,4 2,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 

(KI) 2,0 2,6 2,3 2,5 3,0 

Konsumentpris, KPIF (SKR) 0,5 1,8 1,4 1,8 2,0 

Konsumentpris, KPIF (KI) 0,5 1,8 1,5 2,1 2,0 

Konsumentprisindex, KPI (SKR) 0,5 1,6 1,5 2,1 2,4 

Konsumentprisindex, KPI (KI) 0,5 1,6 1,4 2,2 2,2 

 

SKR beräknar också ett sammanvägt index för kostnadsutvecklingen inom 

kommunal verksamhet. I dessa indexberäkningar görs en bedömning av dels 

arbetskraftskostnadernas utveckling dels prisutvecklingen på övrig förbrukning 

inom den kommunala sektorn. SKR:s senaste bedömning av prisindexet för 

kommunal verksamhet redovisas i tabellen nedan. 

Procentuell förändring 2020 2021 2022 2023 2024 

Personalkostnad* 2,1 2,2 2,2 1,9 3,1 

Övrig förbrukning** 0,8 2,1 1,7 2,0 2,1 

Sammanvägd prisförändring 1,7 2,1 2,1 2,0 2,8 

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inklusive förändring i 

arbetsgivaravgifter 

** Sammanvägning av KPIF och en uppskattad löneandel 

 

 Befolkningsförändringar 

Nedan följer en beräkning av befolkningsförändringarnas påverkan av behoven för 

nämnderna inom välfärd och utbildning. Beräkningarna utgår från att det finns ett 

direkt samband mellan antal invånare och behovet av utbildning, vård och omsorg. 

Tydligast är detta samband för de verksamheter som omfattar hela eller nästan hela 

befolkningen i en viss åldersgrupp; grund- och särskola, förskola och 

gymnasieskola. 

Även för äldreomsorgen bör ett förändrat antal äldre påverka behovet av 

äldreomsorg. I beräkningen har antal äldre viktats utifrån ålder då behovet antas 

öka med stigande ålder. En rak framskrivning av behoven ger enligt 

stadsledningskontorets bedömning en överskattning av de verkliga behoven på 

grund av successivt förbättrad hälsa och ökad livslängd. Behoven har därför 

justerats ner med en faktor 0,4 procent för åldersgrupperna 65–84 år och med en 

faktor 0,2 procent för åldersgrupperna 85 år och äldre. 

För hemsjukvård i ordinärt boende har en särskild beräkning gjorts då den dels 

omfattar även personer under 65 år, dels har en mindre ”brant behovskurva” i 

förhållande till ökad ålder jämfört med äldreomsorgen. 
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Tabellen nedan omfattar även en framskrivning av behoven för 

funktionshinderverksamheten, individ- och familjeomsorg och socialnämndernas 

fritidsverksamhet. 

Beräkningarna i den första tabellen utgår från nämndernas ramar 2021 och avser 

befolkningsförändringarna enligt kommunprognosen 2021 för åren 2022-2024 

jämfört med 2021. Detta ger en bild över behovsförändringarna 2022-2024 jämfört 

med 2021 utifrån antagandena ovan. 

Nämnd 2022 2023 2024 

Förskolenämnd -33 004 -28 326 -6 917 

Grundskolenämnd 100 665 175 727 222 807 

Utbildningsnämnd 64 188 135 031 201 842 

Äldrenämnd, äldreomsorg 64 759 143 060 232 089 

Äldrenämnd, hemsjukvård i ordinärt 

boende 6 825 14 652 22 796 

Nämnd för funktionsstöd (exklusive 

bostäder med särskild service) 14 544 34 825 56 299 

Socialnämnder, IFO 24 130 51 943 78 765 

Socialnämnder, kultur och fritid 2 323 4 634 6 797 

 

För de nämnder där förändringar för befolkningsutvecklingen är inarbetade i 

gällande budget 2021 och plan för åren 2022-2023 enligt befolkningsprognosen för 

2020, innebär den minskade befolkningsökningen 2020 i förhållande till 

befolkningsprognosen och den nedrevidering av befolkningsförändringarna som 

gjorts i årets prognos att behoven har överskattats för dessa nämnder i budget 2021 

och plan 2022-2023. 

I tabellen nedan har en beräkning gjorts där hänsyn har tagits till skillnaden i utfall 

och årets prognos jämfört med befolkningsprognosen 2020. Vid justering av 

utbildningsnämndernas ramar bör dessa uppgifter användas. Om utgångspunkten 

vid justering är kommunbidragsramen för 2021 bör uppgiften ”jmf. med ram 2021” 

användas. Om utgångspunkten för justeringen i stället är ram 2022-2023 bör den 

andra uppgiften användas. 

Nämnd 2022 2023 2024* 

Förskolenämnd, jmf med ram 2021 -86 491 -81 870 -60 720 

Förskolenämnd, jmf med plan 2022-23 -80 436 -92 409 -70 661 

Grundskolenämnd, jmf med ram 2021 10 457 84 761 131 365 

Grundskolenämnd, jmf med plan 2022-23 -129 133 -149 758 -101 946 

Utbildningsnämnd, jmf med ram 2021 18 435 87 846 153 308 

Utbildningsnämnd, jmf med plan 2022-23 -57 596 -63 776 2 873 

* För 2024 är jämförelsen i förhållande till plan 2023 i 2023 års kostnadsnivå.  
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 Resursfördelningsmodell Socialnämnder 

I budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny 

resursfördelningsmodell anpassad för facknämndsorganisationen med fyra 

socialnämnder. 

Stadsledningskontoret hade i budgetförutsättningarna för 2021-2023 räknat fram en 

teknisk fördelning till de fyra socialnämnderna utifrån delmodellerna för individ- 

och familjeomsorg samt kultur och fritid i den tidigare resursfördelningsmodellen 

till stadsdelsnämnderna. I budgetförutsättningarna beskrev kontoret att det fanns 

relativt stora skillnader mellan denna fördelning och nämndernas ingående 

kostnadsnivå. Kontoret påpekade också att om dessa skillnader beror på brister i 

resursfördelningsmodellen eller beror på skillnader i ambitionsnivå, effektivitet 

eller annat relaterat till arbetssätt, behöver utredas för att ge nämnderna så 

likvärdiga förutsättningar som möjligt inför kommande år. 

Stadsledningskontoret har till årets budgetförutsättningar jämfört kostnadsnivån för 

individ- och familjeomsorgen i de tidigare stadsdelsnämnderna med nettokostnaden 

i förortskommunerna till Göteborg, Stockholm och Malmö. Jämförelser har gjorts 

för barn- och ungdomsvård, missbruks- och övrig vuxenvård samt försörjningsstöd. 

I arbetet har kontoret använt sig av sambandsanalyser för att beräkna vad som 

förklarar skillnaderna i kostnader för respektive delområde. Dessa analyser har 

sedan utgjort grunden för att ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell. 

Stadsledningskontoret föreslår att fördelningen till de nya nämnderna fortsatt ska 

beräknas utifrån socioekonomiska kriterier och antal invånare för att utifrån detta 

på ett så bra sätt som möjligt försöka uppskatta behoven i nämnderna. Ett förslag 

till modell har tagits fram som består av följande delmodeller: 

• Barn och unga 

• Vuxna 

• Försörjningsstöd 

• Övrig IFO 

• Fritid och kultur 

• Basnivå och särskilda satsningar 

För SN Centrum och SN Sydväst tillkommer dessutom en anslagsbudgeterad del 

för stadengemensamma uppgifter. 

Kontoret föreslår vidare att det för varje delmodell beräknas en andel per nämnd 

som sedan är ”låst” under mandatperioden förutom för relativa förändringar av 

antal invånare. Detta för att ge nämnderna bättre planeringsförutsättningar och för 

att inte förändringar av de ingående kriterierna ska medföra stora förändringar i 

medelstilldelningen som inte nödvändigtvis speglar behovsförändringar. 

En mer utförlig beskrivning av förslaget till ny modell lämnas som bilaga till 

budgetförutsättningarna. 
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 Fördelning av statliga schablonmedel 

I förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 

framgår att en kommun som tagit emot skyddsbehövande för bosättning har rätt till 

schablonersättning. Schablonersättningen avser kostnader för mottagande och 

praktisk hjälp i samband med bosättning, introduktionsinsatser inom skola och 

förskola, sfi och annan kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk och 

andra insatser för att underlätta etablering i samhället. De statliga schablonmedlen 

har från och med 2017 fördelats till nämnderna som kommunbidrag som en del av 

den ordinarie budgetberedningen.     

Från och med 2021 betraktas schablonmedlen som en årlig intäkt respektive 

fördelning som görs i samband med budgetberedningen och en eventuell skillnad 

mellan budgeterat och erhållet statsbidrag betraktas som en positiv eller negativ 

avvikelse i bokslutet.     

Prognosen för Göteborgs stads totala mottagande av nyanlända med 

uppehållstillstånd för åren 2022 – 2024 är på runt 700 individer per år, förutsatt att 

Migrationsverkets prognos av antalet asylsökande inte förändras nämnvärt. 

Intäkterna sjunker i takt med ett minskat mottagande. Intäktsprognosen för 2022 

är 116,5 mnkr, vilket är att jämföra med den prognos som gjordes i föregående års 

budgetförutsättningar på 150 mnkr för 2022 och 2023. För åren 2023 och 2024 

bedöms intäkten uppgå till 107,5 mnkr respektive 108,5 mnkr. 

Förändringen för nämnderna blir något större i nedanstående förslag till fördelning 

än den beräknade minskningen av intäkterna, då det i 2021 års fördelning ingick 39 

mnkr av tidigare års ej fördelade medel.   

Fördelningsnycklarna har utgångspunkt i antal prognosticerade personer per 

ålderskategori för barn och ungdomar i skola. Tilldelningen till övriga nämnder 

utgår från olika parametrar såsom uppdragets karaktär, antal personer, 

enhetskostnad etcetera. Uppdragen till nämnderna har inte ändrats.  

 

Nämnd Fördelning 2021 
(mnkr) 

Förslag 2022 
(mnkr) 

Förslag 2023 
(mnkr) 

Förslag 2024 
(mnkr) 

Nämnden för 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning  39 24 22 22 

Fastighetsnämnden  4  3 2 2 

Förskolenämnden  18 11 10 10 

Grundskolenämnden  35 21 20 20 

Kommunstyrelsen  1  0 0 0 

Nämnden för konsument 
och medborgarservice  1  0,5 0,5 0,5 

SN Centrum 
(Försörjningsstöd) 29 18 16 17 

SN Centrum (Integration) 37  22 21 21 
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Nämnd Fördelning 2021 
(mnkr) 

Förslag 2022 
(mnkr) 

Förslag 2023 
(mnkr) 

Förslag 2024 
(mnkr) 

Utbildningsnämnden  23  14 13 13 

Stadengemensamma 
insatser, 
Utbildningsnämnden  5  3 3 3 

Totalt  192  116,5 107,5 108,5 

 

 Ersättning enligt LOV 

Enligt förfrågningsunderlagen för LOV anges att ersättningen ska revideras årligen 

och beslutas av kommunfullmäktige. I samband med beslut om budget för 2021 har 

kommunfullmäktige fattat beslut om ersättningsnivåer från och med april 2021 till 

och med mars 2022. Detta för att få med de i budgeten beslutade förändrade 

förutsättningarna för den egna verksamheten. Grundersättningen per timme utgår 

från utförd brukartid och uppgår till 530 kronor inklusive momskompensation för 

externa utförare. 

Göteborgs Stad har från och med den 1 april 2019 infört LOV inom Daglig 

verksamhet. I den utredning som låg till grund för införandet (Dnr 0606/17) 

bedömdes att det skulle vara möjligt att effektivisera verksamheten motsvarande 

minst 10 procent, vilket också låg till grund för fastställandet av 

ersättningsnivåerna. Inför budgetbeslut 2020 bedömde stadsledningskontoret att 

verksamheten varit i gång för kort tid för att kunna utvärdera effekterna. 

Ersättningen har därför räknats upp med av fullmäktige fastställd 

indexkompensation. Stadsledningskontoret bedömer att en utvärdering av 

effekterna inte har kunnat ske på grund av pågående pandemi och föreslår därför 

ingen annan justering av ersättningsnivåerna 2022 än att en eventuell 

indexuppräkning sker enligt budgetförslag.  

Ersättning inom Daglig verksamhet utgår från sju olika nivåer samt 

deltagandegrad. Nivåerna bygger på hur stort behov av hjälp arbetstagaren har. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 utgår ersättning enligt tabell 

nedan inklusive momskompensation för privata utförare från och med april 2021 

till och med mars 2022.  
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  Månadsersättning per Nivå och Deltagandegrad 

  Deltid 1 Deltid 2 Heltid 

Nivå 5-18 tim/vecka 
19-32 

tim/vecka 33- tim/vecka 

1 3 977 9 545 15 908 

2 5 303 12 726 21 211 

3 7 954 19 090 31 816 

4 10 605 25 453 42 421 

5 13 257 31 816 53 027 

6 15 908 38 179 63 632 

7 21 211 50 906 84 843 

 Kostnader för försörjningsstöd 

I den resursfördelningsmodell för socialnämnderna som presenteras i 

budgethandlingarna för budget 2021-2023 uppgår nämndernas tilldelning för 

försörjningsstöd till 865 mnkr. Uppräknat med index 1,5 procent motsvarar det 878 

mnkr för 2021 och 891 mnkr för 2022. Beloppet avser den del av verksamheten 

som är generell och lika för nämnderna. Till det kommer försörjningsstöd som 

utbetalas av socialnämnd Centrum för personer som befinner sig i etablering och 

som finansieras med schablonmedel. 

Stadsdelsnämndernas nettokostnad för försörjningsstöd uppgick 2020 till 880 

mnkr. För 2021 prognostiserar nämnderna en nettokostnad på 942 mnkr varav 29 

mnkr finansieras med schablonmedel för nyanlända. Skillnaden mellan 

nämndernas prognostiserade nettokostnad och nämndernas tilldelning av 

kommunbidrag 2021 uppgår således till 35 mnkr. 

Nämndernas prognos innebär en något lägre nettokostnadsutveckling för helåret än 

vad utvecklingen har varit januari-mars. Detta är logiskt i och med att det första 

kvartalet 2020 ännu inte hade påverkats av den ekonomiska nedgången som följde 

på pandemin och därför låg på en lägre kostnadsnivå. Stadsledningskontoret 

bedömer nämndernas samlade prognos som väl avvägd utifrån den kunskap som vi 

har i dag. 

I budget 2021 finns 100 mnkr avsatt kommuncentralt som en extra beredskap för 

ökade kostnader för försörjningsstöd. I tabellen nedan redovisas nämndernas 

tilldelning 2021 inklusive SN Centrums del som finansieras med schablonmedel, 

den kommuncentrala beredskapen samt den prognos som nämnderna lämnade i 

delårsrapporten för mars. 

  Ram 2021 Prognos 2021 Skillnad 

Nämndernas ram enligt resursfördelning 878     

SN Centrum, introduktion 29      

Totalt inkl introduktion 907 942 35 

Beredskap för ökade kostnader 100     

Totalt inkl kommuncentral beredskap 1 007 942 -65 
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Utvecklingen för 2022-2024 är osäker, men på en betydligt lägre osäkerhetsnivå än 

vid motsvarande tidpunkt förra året. Om ekonomin kan återstarta och 

stimulansåtgärderna avvecklas i lugn takt bör det innebära en förbättrad 

sysselsättningsnivå. Påverkan på försörjningsstödet riskerar att dröja då de som står 

närmast arbetsmarknaden i regel inte är personer beroende av försörjningsstöd. Det 

är därför realistiskt att utgå från en nettokostnad 2022 på samma eller något högre 

nivå än den som nämnderna prognostiserar för 2021. För 2023-2024 bör det 

däremot finnas möjlighet till minskade kostnader. 

Stadsledningskontoret återkommer i höstens komplettering av 

budgetförutsättningarnas med en ny uppdaterad bedömning. 

 Bostäder för personer med 

funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktige har i tidigare budget avsatt medel i en kommuncentral post 

som syftar till att stödja utbyggnaden av nya bostäder med särskild service. 

Anslaget har från och med 2021 förts till den nya nämnden för funktionsstöd. 

Expansionsanslaget för 2021 motsvarar 192 miljoner kronor och ska kompensera 

ökade driftskostnader för nystartade BmSS enligt LSS i stadens regi samt för köpta 

platser enligt ramavtal. Behovet av expansionsmedel för utbyggnad av BmSS 

kalkyleras med driftkostnader för etablering av 250 nya bostäder och 125 köpta 

platser från och med 2022 och fram till och med 2024. Kalkylen bygger på behovs- 

och produktionsplan 2021–2024 för bostäder för personer med 

funktionsnedsättning som beslutades av resursstadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 

den 24 februari 2020 och som därefter justeras årligen av nämnden för 

funktionsstöd.   

Den expansion som planerades 2020 vars kostnader får helårseffekt från och med 

2021 genomfördes inte fullt ut. Nämnden för funktionsstöds ram föreslås därför 

minskas med 4 mnkr per år från och med 2022 fram till och med 2024. 

Förändringspost, belopp i mnkr 2022 2023 2024 

Helårseffekt av expansion bostad med särskild 

service 2021, LSS 
41 41 41 

Expansion bostad med särskild service from 2022, 

LSS 
57 190 295 

Expansion köpta platser enligt ramavtal 44 88 103 

Avdrag för ej genomförd expansion 2020 -4 -4 -4 

Avdrag för boendeplatser enligt SoL -42 -96 -132 

Total ramtilldelning 96 219 303 
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Av de tillkommande platserna beräknas cirka 30 procent utgöras av 

ersättningsplatser för boenden enligt Socialtjänstlagen. Nämnden för 

funktionsstöds kostnader för dessa minskar därmed. Nämnden för funktionsstöds 

ram föreslås därför minskas med 42 mnkr för 2022, 96 mnkr 2023 och 132 mnkr 

2024. 

 Taxor och avgifter  

 Taxor inom utbildnings- och välfärdsområdet 

Se särskild taxebilaga. 

 Förändrad taxa inom äldreomsorg, 

funktionshinder och hälso- och sjukvård 

Se särskild taxebilaga. 

 Taxor inom stadsutvecklingsområdet  

Se särskild taxebilaga. 

 Miljö- och klimatnämnden: justering av avgifter 

för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt 

Lagen om tobak och liknande produkter  

Social resursnämnd hade på sin nämnd 2020-11-18 § 211 ett ärende om justering 

av tillstånd- och tillsynsavgift från 2021 samt byte till index enligt PKV (prisindex 

kommunal verksamhet). Förslaget avslogs. Det framgår inte av ärendet vilken 

ekonomisk effekt de justerade avgifterna beräknades få. Från årsskiftet 2020/21 har 

tillståndsenheten överförts från social resursnämnd till miljö- och klimatnämnden.  

Kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet är självfinansierad 

utifrån de avgifter som tas ut i samband med tillsyn och tillståndsprövning. Enligt 

tjänsteutlåtandet från social resursförvaltning har nuvarande index enligt KPI 

(konsumentprisindex) inte motsvarat utvecklingen för de kostnader som 

förvaltningen har. 

Enligt miljöförvaltningen behöver det göras en genomarbetning av 

taxekonstruktionen och miljöförvaltningen arbetar med målet att nämnden ska 

kunna fatta beslut om ny taxa för 2022 på nämndmötet i augusti.  

 Avgifter för färdtjänst och månadskort 2021  

I enlighet med trafiknämndens reglemente ska nämnden årligen ta fram förslag till 

kommunfullmäktige om avgifter för färdtjänstresor och månadskort. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-17 § 190 om egenavgifter för enkelresor med 
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färdtjänst samt kostnaden för månadskort för färdtjänst 2022. Kommunstyrelsen 

fattade också beslut om principer vid framtida omräkning av dessa avgifter, samt 

att kommunstyrelsen delegerar till trafiknämnden att besluta om dessa avgifter med 

start avseende avgifter för år 2023. Ärendet väntar på beslut i kommunfullmäktige, 

och är anmält till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-20. 

Avgiftsnivån för färdtjänst utgår från förändringarna i ett taxiindex. Att avgift utgår 

från taxiindex innebär att intäkter ökar i samma takt som trafikkostnader, vilket 

syftar till att upprätthålla en avgiftsfinansieringsgrad som ligger kring 20 procent.  

För 2022 innebär det att egenavgifter för färdtjänstresa inom Göteborg ökar med 

knappt två procent, i jämförelse med 2021 års avgift på 51 kronor, till 52 kronor för 

vuxen. För ungdom (7-19 år) är egenavgiften 75 procent av egenavgiften för 

vuxen. Detta innebär en höjning med en krona från 2021 års nivå på 38 kronor, till 

39 kronor. 

Avgifterna för färdtjänstens månadskort har en längre tid följt Västtrafiks priser för 

motsvarande kort. Det är inte längre möjligt sedan Västtrafik i november har 

förändrat sina zonindelningar. För år 2022 anpassas zonerna för månadskorten för 

resor utanför Göteborg till de zoner som redan tillämpas för priser på enkelresor 

inom färdtjänstområdet till andra kommuner. För att tydliggöra prissättningen av 

månadskorten utgör enkelreseavgiften ett baspris för vidare beräkning. Basavgiften 

multipliceras med 16 för att få fram månadskortsavgiften för respektive zon och 

åldersgrupp. 

 Avgift för upplåtelse av offentlig plats för 

uthyrning av oregistrerade fordon samt avgift för kort 

flytt av cykel  

Trafiknämnden beslutade 2021-04-23 § 150 att fastställa avgift för upplåtelse av 

offentlig plats för uthyrning av oregistrerade fordon, samt avgift för kort flytt av 

cykel. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifterna samt 

även att avgifterna kan verkställas utom den ordinarie budgetprocessen. 

Trafiknämnden redogör i sitt förslag för varför det finns ett behov av avgifter, samt 

nivån på avgifterna. Ärendet kommer anmälas till kommunfullmäktige som ett 

separat ärende utanför ordinarie budgetprocess för hantering efter sommaren.  

Företag som hyr ut elsparkcyklar i Göteborg har polistillstånd för att använda 

offentlig plats för detta ändamål. Därmed finns förutsättningar att ta ut avgift för 

markanvändningen på samma sätt som för uteserveringar, byggbelamringar, 

tillfällig försäljning och andra kommersiella verksamheter. Det saknas dock en 

beslutad avgift som går att använda för denna företeelse och trafiknämnden har 

därför tagit fram ett förslag på avgift.  

Trafiknämnden föreslår en ny avgiftskategori - Uthyrning av oregistrerade fordon. 

Beloppet i kategorin föreslås sättas till 2 400 kr per kvadratmeter och år. I fallet 

med elsparkcyklar blir avgiften 1 200 kr per elsparkcykel och år, eftersom en 

elsparkcykel uppskattningsvis upptar en yta som uppgår till som mest 0,5 

kvadratmeter.  
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Trafiknämnden har möjlighet att genomföra lång och kort flytt av fordon i enlighet 

med Lag och förordning om flytt av fordon (1982:129 respektive 1982:198). 

Möjlighet att omgående flytta fordon, inklusive elsparkcyklar, finns bara om de 

utgör en fara eller hinder. Vid trafiknämndens sammanträde i mars 2021 (TN 2021-

03-18, § 90) fattades beslut om att nämnden ska hantera farligt och hindrande 

uppställda elsparkcyklar genom lång och kort flytt av fordon. Det finns redan en 

avgift för lång flytt av cykel. 

Trafiknämnden föreslår därför att kommunfullmäktige nu också fastställer en 

avgift för kort flytt av cykel, vilket inkluderar elsparkcyklar och andra fordon som 

klassificeras som cykel, till 300 kronor per genomförd flytt.  

Trafiknämnden beräknar att om lika många elsparkcyklar erbjuds för uthyrning i 

Göteborg som år 2020 kommer avgiften att generera en intäkt om cirka 6 mnkr 

årligen för själva markupplåtelsen. Avgiften som föreslås tas ut för kort flytt av 

cykel bedöms inte innebära någon intäktsökning för trafiknämnden, utan den 

föreslagna nivån är beräknad utifrån att den ska täcka de kostnader som kort flytt 

av cykel medför.  

 Avgifter för starttillstånd 

Trafiknämnden beslutade 2021-04-23 § 149 att fastställa nya 

handläggningsavgifter för starttillstånd. Trafiknämnden föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om avgiften samt föreslår kommunfullmäktige att 

delegera till trafiknämnden att utföra indexjustering av avgifterna. Nämnden 

föreslår också att avgiften kan verkställas utom den ordinarie budgetprocessen. 

Trafiknämnden redogör i sitt förslag för varför det finns ett behov av nya avgifter, 

samt nivån på avgifterna. Ärendet kommer anmälas till kommunfullmäktige som 

ett separat ärende utanför ordinarie budgetprocess för hantering efter sommaren. 

Lednings- och anläggningsägare behöver kunna underhålla och i vissa fall bygga ut 

sina anläggningar. För att få gräva i stadens ytor krävs att byggherren söker ett så 

kallat starttillstånd hos staden som markägare och väghållare. Trafiknämnden har 

identifierat en bristande kostnadstäckning för de handläggningskostnader som 

uppstår i samband med handläggningen av starttillstånd. Med anledning av detta 

har nämnden initierat ett förändrat upplägg och nivå på de handläggningsavgifter 

som är avsedda att kompensera denna kostnad, den så kallade 

starttillståndsavgiften. 

Förslaget medför en höjning av avgiftsuttaget i samband med handläggning av 

starttillstånd, där avgiftsstrukturen representerar ett mer differentierat 

avgiftsupplägg som bättre fördelar dessa kostnader till de projekt som medför störst 

handläggningsinsatser. Förslaget syftar till att implementera en struktur där 

handläggningsavgifterna bättre motsvarar de faktiska verksamhetskostnaderna, i 

linje med självkostnadsprincipen. Ett antal aktörer, däribland kommunala nämnder 

och bolagsstyrelser, kommer enligt trafiknämnden få ökade kostnader. Näringslivet 

i övrigt, samt den enskilde invånaren, kommer samtidigt att avlastas kostnader som 

idag bärs av skattekollektivet. 
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Enligt avgiftsförslaget införs också några nya poster, däribland en lägre 

starttillståndsavgift för korta starttillstånd (0-3 dygn), veckoavgift (från och med 

andra veckan) och möjlighet att ta ut timkostnad vid ärenden som kräver 

omfattande handläggningsinsatser. 

Förslaget, där nuvarande avgiftsnivå jämfört med föreslagen avgiftsnivå syns i 

tabell nedan, innebär i korthet: 

• Den grundläggande handläggningsavgiften för ett starttillstånd justeras 

från dagens 1 500 kronor till 2 000 kronor. 

• Införa en lägre starttillståndsavgift för korta starttillstånd (0-3 dygn) 

• Utöver denna justering av själva starttillståndsavgiften föreslås också 

beslut om en timkostnad på 750 kronor för ”extra handläggningstid”. 

Denna är tänkt att användas endast då det är tydligt att ett ärende erfordrar 

mer omfattande handläggningsresurser än vad som är normalt.  

• Införande av veckoavgift för att kompensera för kostnader under 

utförandet av arbetet i form av tillsynsverksamhet, men också många 

gånger kompletterande handläggning till följd av justeringar eller 

förändringar under utförandet. Arbeten erläggs en veckoavgift som löper 

under hela utförandetiden, med undantag för den första veckan. Kostnaden 

för den första veckan anses ingå i den grundläggande 

starttillståndsavgiften. Omkring 55 procent av alla arbeten är 7 dagar eller 

kortare och kommer således aldrig betala några tillkommande 

veckoavgifter. Veckoavgiften är som högst från den andra veckan till och 

med den åttonde veckan. Merparten av alla arbeten är kortare än 8 veckor 

(drygt 80 procent). Avgiftsupplägget bidrar således till att det stora flertalet 

projekt får ett tydligt incitament att genomföras snabbare. Detta utan att 

skapa en allt för stor kostnadsbelastning på det relativa fåtalet långvariga 

arbeten.  

 

Handläggnings-

avgifter Aktuell Aktuellt utfall Förslag  Uppskattat utfall 

Starttillstånd  

(Längre än 3 dygn) 1 500 kr 1-2 mnkr  2 000 kr 3 750 000 kr 

Starttillstånd  

(Kort 0-3 dygn) -  - 1 000 kr 375 000 kr 

Startanmälan auto-

genererat tillstånd 100 kr 200 000 kr 110 kr 165 000 kr 

Extra handläggningstid - - 750 kr/tim 250 000 kr 

Veckoavgift per 

påbörjad vecka - - 

0 kr/v1 

 1 000 kr/v2-8  

250 kr/v9< 10 000 000 kr 

Veckoavgift per 

påbörjad vecka vid 

förlängning - - 

1 000 kr/vecka 

oavsett vilken 

vecka  
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De nya avgifterna skulle enligt trafiknämnden innebära en uppskattad intäkt från 

avgift för starttillstånd från nuvarande nivå på 1-2,2 mnkr årligen till en ny nivå 

uppgående till cirka 15 mnkr årligen.  

 Kulturnämndens nya avgiftsnivåer samt modell 

för indexering 

Enligt kulturnämndens reglemente ska nämnden föreslå kommunfullmäktige 

ändringar av avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde och 

som inte nämnden delegerats ansvar för. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-

12 § 10 bland annat om följande avgifter för museerna (se samtliga 

kulturnämndens avgifter i särskild bilaga):   

• Höjning av årsbiljett från 100 kr till 120 kr.  

• Sänkt ålder för fri entré för ungdomar, från 25 år till 20 år.  

• Fri entré för studenter vid uppvisande av studentlegitimation med undantag 

från utställningar med förhöjd entréavgift.  

• Rabatterad årsbiljett om 100 kr för seniorer.  

• Avgiftsfria dagar på museerna: Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas 

dag.  

• Dagbiljett 60 kr kvarstår oförändrad.  

• Entrébiljett till tillfällig utställning med förhöjd entré 100 kr kvarstår 

oförändrad. 

Kulturnämndens beslut 2020-06-22 § 142 innebar att förvaltningens ursprungliga 

förslag inte blev antaget i sin helhet och förvaltningsdirektören lät göra en 

protokollsanteckning om att nämndens beslut kommer minska förvaltningens 

intäkter och försvåra ett redan mycket ansträngt ekonomiskt läge inom främst 

sektor museer. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-12 § 10 innebär en 

förstärkning jämfört med kulturnämndens förslag, men är fortsatt lägre än 

förvaltningens ursprungliga förslag.   

Kommunfullmäktige gav 2020-11-12 § 10 kulturnämnden i uppdrag att återkomma 

med förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska indexjusteras inför 2022 års 

budgetprocess. Kulturnämndens förslag bordlades i kommunfullmäktige 2021-04-

22. Om beslutet blir enligt kommunstyrelsens förslag innebär det att merparten av 

nämndens taxor indexeras årligen enligt Konsumentprisindex (KPI). 

Kulturnämnden kommer under 2021 att återkomma med förslag så att samtliga 

taxor får en årlig indexering, enligt stadens riktlinjer.  
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 Eventuell revidering byggnadsnämndens taxa 

2022 

Kommunfullmäktige tillstyrkte 2020-05-14 § 9 en ny taxa för byggnadsnämnden 

från 2021 avseende detaljplanering och bygglov samt övriga mindre tjänster. 

Nämndens förslag till taxa baserades på en taxeöversyn, både av taxans modell och 

av taxenivåer. Under våren 2021 kommer stadsbyggnadskontoret att göra en 

inventering av taxan för att se om det finns behov av justeringar. Om så är fallet 

planeras att nämnden i augusti beslutar om att göra en framställan till 

kommunfullmäktige om en reviderad taxa för nämndens verksamhet att gälla från 

2022. Om det blir aktuellt med justeringar, så handlar det om mindre justeringar 

och ingen väsentlig påverkan på taxans konstruktion, eller annat som på betydande 

sätt ändrar förutsättningarna för nämndens finansiering. 

 VA- och avfallstaxor 2022-2024 

Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden föreslå detaljerade 

VA- och avfallstaxor som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige. Liksom 

tidigare år kommer nämnden att hemställa till kommunfullmäktige under hösten 

om förslag till detaljerade taxor att gälla från  

1 januari nästkommande år.  

Kretslopp och vattennämnden beslutade 2021-04-22 § 71 om nämndens 

verksamhetsnomineringar, där nämndens inriktning för kommande års 

kostnadsutveckling och intäktsbehov redovisas. Underlaget redovisar bedömt 

behov av ökade taxeintäkter för VA och avfall år 2022 samt utblick inför 2023 och 

2024.  

Nämnden förutsätts arbetar vidare med taxor för 2022 i enligt nämndens inriktning 

om inte kommunfullmäktige ger en annan styrning. 

Under 2020 ändrade kommunfullmäktige sin styrning av kretslopp- och 

vattennämndens VA- och avfallsverksamhet (se ovan kapitel 4 under rubrik 

Övergång till Skuld till abonnent). Förändringen innebär att nämnden inte längre 

redovisar något eget kapital för de taxefinansierade verksamheterna. 

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden i sin verksamhetsnominering har 

som inriktning att nuvarande skuldnivåer ska regleras inom de närmaste åren.  

Nämnden utgår i sina verksamhetsnomineringar från behov och inriktning för hur 

de samlade intäkterna behöver utvecklas för att möta bedömd kostnadsutveckling 

och för att omhänderta upparbetad skuld till abonnenterna. Den föreslagna totala 

procentuella intäktsutvecklingen medför därför inte en motsvarande procentuell 

ökning av taxorna då de totala intäkterna innehåller exempelvis volymökningar 

eller intäkter av engångskaraktär som inte påverkar taxebehovet. Trots det pekar 

intäktsbehovet i stort på en liknande taxeutveckling mot kund för att kunna nå 

eftersträvade intäktsnivåer.  

I nämndens verksamhetsnomineringar anger nämnden behov av skattemedel vilket 

summeras i kapitel 8. 
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 Avfallstaxa  

Nämndens bedömning  

Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna 2022 till 2024.  Lagändringar och 

skattehöjningar medför att verksamhetens kostnader kommer att öka mer än vad de 

normalt gör utifrån allmänna prisökningar, samt att antalet göteborgare blir fler. 

 

 

Ovanstående bild visar förväntade kostnader i tkr samt förändring av taxeintäkterna i 

procent för avfallsverksamheten.  

För 2022 bedöms kostnaderna för avfallshantering i Göteborg bli sex procent högre 

än för 2021, i genomsnitt brukar kostnaderna öka med cirka tre procent. Från 2022 

har kommunerna ett nytt uppdrag avseende returpapper vilket medför 

tillkommande kostnader samt vissa intäkter, den mellanskillnad som uppstår 

föreslås taxefinansieras. Förbränningsskatten som infördes 2020 höjs stegvis under 

tre år, vilket medför tillkommande kostnader år 2022.   

Kretslopp och vattennämnden beslutade 22 april 2021 § 71 att förordna följande 

höjning av intäkterna från avfallstaxan för år 2022 – 2024.  

 

 Budget 

2021 

2022 2023 2024 

Ökning av taxeintäkter från 

avfallstaxan 

8,7 % 6 – 8 %  4 - 6 %  3 - 5 % 

 

Om taxeintäktsökningen år 2022 uppgår till sju procent så motsvarar det en ökning 

av kundens avgift med sex procent. Det motsvarar en kostnadsökning för hushållen 

om cirka 100 kronor per år om avgifterna fördelas på samma sätt som idag.  



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 107 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

 

I resultaträkningen ovan har mitten på taxeintäktsspannet använts för år 2022 – 

2024, dvs 7 procent för spannet 6 – 8 procent.  

 

Stadsledningskontorets bedömning  

Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndens scenario tar sin utgångspunkt i 

en och samma kostnadsmassa och att nämnden varken på kort eller lång sikt för 

något resonemang avseende styrningen av kostnadsutvecklingen i förhållande till 

”osäkerheter” eller ambitionsnivå.   

Taxeutvecklingsförslaget syftar till att nå nödvändig intäktsnivå inom en 

treårsperiod och för att reglera skuld till abonnent. 

Stadsledningskontoret saknar därmed fortsatt framför allt den långsiktiga 

diskussionen och strategierna för verksamhetens kostnadsutveckling, som i 

nämndens underlag tas för given. 

Med anledning av kommunfullmäktiges förändrade styrprinciper för VA- och 

avfallsverksamheten 2020 har kommunfullmäktiges styrning övergått till att främst 

styra verksamhetens ekonomiska förutsättningar genom taxan. Därav finns det ett 

ökat behov av att fokusera på taxans faktiska förändring mot kund, då beslut om 

taxans förändring mot kund blir styrande för verksamhetens ekonomiska 

förutsättningar. 

Det framgår inte av nämndens verksamhetsnomineringar hur de eftersträvade 

intäktsutvecklingarna slår på taxan mot kund för planperioden. Grafen nedan 

beskriver är en grovt beräknad påverkan på avfallstaxan utifrån eftersträvad 

intäktsutveckling och i förhållande till dagens taxenivå.  Bedömningen utgår från 

att avgiftsstrukturen inom taxan ser ut som idag. Slutlig taxa för det kommande året 

hanteras inom ramen för höstens taxeprocess. 
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Vid jämförelse av vad ett villahushåll respektive lägenhetshushåll betalade i avgift, 

så ligger Göteborg i den lägre halvan för småhus och i den högre delen för 

lägenheter i flerbostadshus, baserat på data från 2019 och 2020.  

I kommunfullmäktiges beslut om avfallstaxa 2021 (2020-11-12 § 8) beslutades en 

höjd avgift med i genomsnitt 7,5 procent för ett normalhushåll. För 

avfallsverksamheten beräknades det ge en intäktsökning om ungefär 8 procent. 

Skuld till abonnent bedömdes då till cirka 19 mnkr vid 2021 års utgång.  

Vid delårsrapport mars 2021 är utfallet för nämndens avfallsverksamhet -4,8 mnkr, 

att jämföra med periodens budget om -7,8 mnkr. För årsprognos per mars beräknar 

nämnden ett resultat om -33,2 mnkr vilket är en försämring med -3,1 mnkr jämfört 

med budget 2021 om -30,1 mnkr.  

Om man räknar med att det prognostiserade resultatet avräknas mot skuld till 

abonnent, så innebär det en skuld till abonnent vid utgången av år 2021 om cirka 

23 mnkr. Det vill säga en skuld som är cirka 4 mnkr högre än vad som beräknades 

inför kommunfullmäktiges beslut om avfallstaxa 2021.  

 VA-Brukningstaxa  

Nämndens bedömning  

Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna 2022 och 2023. Nämnden beskriver för 

2022 kostnadsökningar av engångskaraktär. Nämnden är inne i en intensiv 

investeringsperiod vilket påverkar kostnaderna för avskrivningar och räntor.  
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Ovanstående bild visar förväntade kostnader i tkr samt förändring av 

taxeintäkterna i procent.  

För 2022 kommer kostnadsökningar av engångskaraktär, bland annat rivnings- och 

utrangeringskostnader, kostnader för införande av IT-system samt kostnader 

avseende omstrukturering av personal. Kapitaltjänstkostnaderna (räntor och 

avskrivningar) påverkas av att investeringarna kraftigt ökar. Nämnden beskriver 

fortsatt behov av stora investeringar de närmaste 10 – 20 åren, vilket är den stora 

förklaringen till kostnadsutvecklingen de kommande åren. 

Den betydande kostnadsökningen mellan år 2030 och 2031 avser främst Gryaab 

ABs planerade utbyggnad av reningsverket Nya Rya, vilket medför ett behov av 

ytterligare ökad taxa.  

Kretslopp och vattennämnden beslutade 22 april 2021 § 71 att förordna följande 

höjning av intäkterna för brukningstaxan år 2022 – 2024.  

 Prognos 2021 2022 2023 2024 

Ökning av taxeintäkter 

från brukningstaxan 

 

7,5 % 

 

9 – 12,5 % 

 

5 – 9,5 % 

 

5 – 6 % 

 

Om taxeintäktsökningen uppgår till tio procent år 2022 så beräknas en småhuskund 

få en ökad avgift med cirka 11,7 procent medan lägenhetskunden får en ökad avgift 

med cirka 9,9 procent. Bedömningen är att förslaget motsvarar kostnadsökningar 

för den genomsnittlige småhuskunden med 798 kronor och för ett lägenhetshus 

med 15 lägenheter 5 325 kronor, om avgifterna fördelas på samma sätt som i dag.  

Tabellens kurvor nedan visar hur de olika alternativ till intäktsutveckling för en 

ekonomi i balans till 2024.  
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Nedanstående resultaträkningar beskriver de båda scenariernas påverkan på 

intäktsutvecklingen. 

 

Stadsledningskontorets bedömning  
Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndens båda scenarier tar sin 

utgångspunkt i en och samma kostnadsmassa och att nämnden varken på kort eller 

längre sikt för något resonemang avseende styrningen av kostnadsutvecklingen i 

förhållande till ”osäkerheter” eller ambitionsnivå.   

De båda taxeutvecklingsförslagen utgår istället utifrån olika taktiska överväganden 

om taxans utveckling för att nå nödvändig intäktsnivå inom en treårsperiod och för 

att reglera skuld till abonnent. 

Stadsledningskontoret saknar därmed fortsatt framför allt den långsiktiga 

diskussionen och strategierna för verksamhetens kostnadsutveckling, som i 

nämndens underlag tas för given. Investeringstakten lyfts som den främsta orsaken 

till behovet av taxans utveckling, historiskt sett betydande utvecklingsnivå vilken 

bör kunna föranleda en diskussion kring prioriteringar av åtgärder eller olika 

scenarier avseende ambitionsnivå. Denna diskussion återfinns inte heller i 

nämndens långsiktiga investeringsnomineringar. 

I graferna nedan har föreslagen taxeintäktsutveckling grovt översatts till påverkan 

på brukningstaxan för typhushållen. Med anledning av kommunfullmäktiges 

förändrade styrprinciper för VA- och avfallsverksamheten 2020 har 

kommunfullmäktiges styrning övergått till att främst styra verksamhetens 

ekonomiska förutsättningar genom taxan. Därav finns det ett ökat behov av att 

fokusera på taxans faktiska förändring mot kund, då beslut om taxans förändring 

mot kund blir styrande för verksamhetens ekonomiska förutsättningar. 

Tabellens belopp visas i tkr 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens totala intäkter 1 080 
044 

1 127 551 1 222 
247 

1 229 
400 

1 277 
532 

varav taxeintäkter 900 095 967 280 1 054 
326 

1 153 
946 

1 222 
277 

varav anläggningsintäkter 10 300 12 500 13 036 14 569 16 316 

varav förändring av skuld till 
abonnenter 

6 181 15 988 71 000 -21 000 -45 
000 

Verksamhetens kostnader -818 
967 

-846 986 -925 
474 

-904 
034 

-917 
587 

Avskrivningar -127 
579 

-142 000 -159 
974 

-179 
687 

-205 
000 

Räntekostnader -63 600 -62 000 -59 086 -66 800 -73 
700 

Overhead -69 898 -76 565 -77 713 -78 879 -81 
245 

Verksamhetens totala 
kostnader 

-1 080 
044 

-1 127 551 -1 222 
247 

-1 229 
400 

-1 277 
532 

Skuld till abonnenter 20 988 5 000 -66 000 -45 000 0 

Förändring taxeintäkter 3,6% 7,5% 9,0% 9,4% 5,9% 

 

Tabellens belopp visas i tkr 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens totala intäkter 1 080 
044 

1 127 551 1 222 
247 

1 229 
400 

1 277 
532 

varav taxeintäkter 900 095 967 280 1 088 
326 

1 143 
946 

1 198 
277 

varav anläggningsintäkter 10 300 12 500 13 036 14 569 16 316 

varav förändring av skuld till 
abonnenter 

6 181 15 988 37 000 -11 000 -21 
000 

Verksamhetens kostnader -818 
967 

-846 986 -925 
474 

-904 
034 

-917 
587 

Avskrivningar -127 
579 

-142 000 -159 
974 

-179 
687 

-205 
000 

Räntekostnader -63 600 -62 000 -59 086 -66 800 -73 
700 

Overhead -69 898 -76 565 -77 713 -78 879 -81 
245 

Verksamhetens totala kostnader -1 080 
044 

-1 127 551 -1 222 
247 

-1 229 
400 

-1 277 
532 

Skuld till abonnenter 20 988 5 000 -32 000 -21 000 0 

Förändring taxeintäkter 3,6% 7,5% 12,5% 5,1% 4,75% 
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Bedömningen utgår från att avgiftsstrukturen inom taxan ser ut som idag. Slutlig 

taxa för det kommande året hanteras inom ramen för höstens taxeprocess.  

 

Vid jämförelse mellan Sveriges större kommuner för 2020 års brukningsavgift 

placerar sig Göteborg i mitten vad gäller flerbostadshus och i den övre halvan för 

småhus.   

I kommunfullmäktiges beslut om VA-taxans brukningsavgift 2021 (2020-11-12 § 

8) beslutades en höjd avgift på 7 procent både för normalvillan och 

flerbostadshuset. Det beräknades medföra en intäktsökning från brukningstaxan 

med 7,5 procent. Skuld till abonnent bedömdes då till cirka 29 mnkr vid 2021 års 

utgång.  

Vid delårsrapport mars 2021 är utfallet för nämndens VA-verksamhet -4,7 mnkr, 

att jämföra med periodens budget om 1,7 mnkr. För årsprognos per mars beräknar 

nämnden ett resultat om -16,0 mnkr vilket är en försämring med -29,4 mnkr 

jämfört med budget 2021 om 13,4 mnkr.  

Om man räknar med att det prognostiserade resultatet avräknas mot skuld till 

abonnent, så innebär det en skuld till abonnent vid utgången av år 2021 om cirka 5 

mnkr. Dvs skulden prognostiseras per mars 2021 till att bli cirka 24 mnkr lägre än 

vad som beräknades inför kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa 2021.   

 VA-Anläggningstaxa 

Nämndens bedömning  

Den höga takten i stadens exploateringsprocess har inneburit att 

investeringskostnaderna har ökat avsevärt. Utöver expansion inom 

exploateringsverksamheten sker utbyggnad av VA-nätet och anslutningar av nya 

kunder genom förtätningar i den befintliga staden och genom utbyggnad inom 

utbyggnadsområden (ersättning av enskilda anläggningar i befintlig bebyggelse). 

Anläggningsavgiften ska finansiera del av investeringarna för utbyggnaderna, där 

självfinansieringsgraden för anslutningar i samband med förtätningar och 
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avstyckningar ger överskott medan utbyggnaden inom exploateringsområden ger 

betydande underskott.  

När exploateringstakten inte var så kraftig i staden vägde överskotten från 

förtätningar upp underskotten från exploateringsområdena och kunde balansera den 

samlade självfinansieringsgraden. I takt med att stadens exploateringstakt har ökat 

och andelen utbyggnad och anläggningsavgifter från exploateringsverksamheten 

har ökat betydlig och bedöms öka ytterligare framöver innebär att 

självfinansieringsgraden därmed sjunker trots redan genomförda höjningar av 

anläggningstaxan de senaste åren. Utvecklingen åskådliggörs i graferna nedan. 

 

 

Diagrammet visar investeringsutgifter avseende VA-utbyggnad för år 2000 – 2019 

 

Diagrammen visar inkomster från anläggningsavgifter för år 2000 – 2019 

Nämnden tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges tidigare beslut om en 

inriktning med 70 procents finansieringsgrad fram till 2021 och nämndens 

uppdrag, som nämnden fick i samband med taxebeslut 2021, att föreslå en 

analysmodell som grund för att bedöma självfinansieringsgraden samt en långsiktig 

plan för att nå målsatt täckningsgrad. 

Nämnden redovisar en analysmodell där självfinansieringsgraden beräknas som ett 

löpande 3-årigt snitt och ett löpande 15-årigt snitt av självfinansieringsgraden 

mellan utbyggnadsinvesteringar och anläggningsavgifter. Nämnden konstaterar att 

exploateringstakten medför att det krävs fortsatta höga taxeökningar för att nå 

eftersträvad självfinansieringsgrad. 
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Kretslopp och vattennämnden beslutade 22 april 2021 § 71 att förordna följande 

höjning av anläggningsavgiften år 2022 – 2024.  

 

 Budget 2021 2022 2023 2024 

Höjning av 

anläggningsavgiften 

10 % 10 – 20 % 10 – 20 % 10 – 20 % 

 

Stadsledningskontorets bedömning  

Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden har tagit fram en modell för att 

analysera självfinansieringsgraden som både speglar täckningsgraden för inkomster 

och utgifter för en kortare period och för en mer utdragen period på 15 år. 

Stadsledningskontoret kvarhåller dock sin tidigare ståndpunkt att 

självfinansieringsgraden beräknat på en så kort tid som en treårsperiod har en svag 

koppling till projektens faktiska självfinansieringsgrad då inkomster och utgifter 

kopplat till ett enskilt projekt är betydligt mer utspridda i tid och att en rullande 15 

års-period åskådliggör detta på ett bättre sätt. Samtidigt försvåras logiken 

ytterligare när exploateringsverksamheten växer så kraftigt som idag och där 

inkomsterna ligger en bit in i framtiden. Nämnden lyfter fortsatt att 

självfinansieringsgraden för rullande treårsperioder är av vikt för att följa 

lagstiftarens intentioner att förhindra överuttag. Stadsledningskontoret delar fortsatt 

inte nämndens bedömning då lagstiftningen avser verksamhetens 

rörelseverksamhet och har ingen direkt koppling till investeringsverksamhetens in 

och utbetalningar. 

Nämndens analysmodell ska också ses i ljuset av att branschorganisationens modell 

för att beräkna taxans täckningsgrad på ett helt annat sätt förutsätter en analys 

kopplat till beräknad självfinansieringsgrad för faktiska typprojekt som 

genomförts, som pågår och som planeras. Någon sådan analys eller 

stickprovsberäkning görs inte för att komplettera den rena volymmodellen för 

ekonomin som helhet. Det är därför svårt att förstå hur nuvarande taxa slår i 

enskilda projekt eller hur trenden ser ut avseende till exempel kostnad per 

anslutning i pågående och planerad stadsutveckling. 

Stadsledningskontoret gör ingen egen värdering av taxebehovet men kan konstatera 

att en taxeutveckling enligt nämndens planering medför betydande 

kostnadsökningar för nya kunder, trots att Göteborgs stads anläggningstaxor redan 

idag ligger i toppen i förhållande andra större kommuner i Sverige. Det saknas 

resonemang kring vad som förklarar att stadens avgiftsnivåer avgifter och varför 

det är rimligt att taxan ökar ytterligare, utöver vad som direkt följer av branschens 

generella prisutveckling och den ökad andel exploateringsprojekt.   

Nämndens båda avgiftsscenarier innebär betydande taxeökningar även efter 2024, 

där scenariot med 10 procentiga ökningar baseras på liknande avgiftsökningar 

årligen fram till 2031, medan scenariot med 20 procentiga ökningar fortsatt kräver 

ökningar i 10 - 15 procentsnivån under 2025 - 2026 för att sedan gå ner betydligt. 
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Det framgår inte av nämndens verksamhetsnomineringar vad den eftersträvade 

utökningen av anläggningsavgiften får för effekt mot kund för planperioden som 

helhet. Nedan presenteras en beräknad påverkan på anläggningsavgiften utifrån 

eftersträvad täckningsgrad och i förhållande till dagens avgiftsnivå.  Bedömningen 

utgår från att avgiftsstrukturen inom taxan ser ut som idag. Slutlig taxa för det 

kommande året hanteras inom ramen för höstens taxeprocess. 

 

 

Stadsledningskontoret kan samlat konstatera att baserat på finansieringsbehovet 

pågående exploateringstakt och kostnadsutveckling så finns det en logik i 

nämndens inriktning för taxans utveckling. Dock finns det fortsatt ett behov för 

nämnden att föra ett resonemang avseende den faktiska avgiftsnivån i förhållande 

till andra liknande kommuner, stadens kostnadsutveckling för den pågående 

utbyggnaden och hur avgiftsökningarna påverkar kunder eller ger andra eventuella 

marknadseffekter. 

Likt kommunfullmäktige konstaterade i budget för 2021 finns det ett fortsatt behov 

av att kretslopp och vattennämnden finns med på ett än tydligare sätt i 

stadsplaneringen och att även effekter för VA-verksamheten och VA-kollektivet 

synliggörs och värderas tillsammans med övriga åtaganden och effekter i sambans 

med att staden byggs ut. 

 Investeringar 

Stadsledningskontoret har i likhet med föregående år begärt in långsiktiga 

investeringsunderlag från nämnder och styrelser. Nämnderna har behandlat 

investeringsnomineringarna i mars 2021. Styrelser har behandlat sina långsiktiga 

investeringsunderlag i december 2020.  

I princip har samma krav på innehåll ställts som föregående år, det vill säga 

uppdatering av: 

• Tioårsplan för investeringarna, med fokus på förändringar i förhållande till 

beslutad plan 

• Tydlig uppdelning mellan reinvestering och nyinvestering 
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• Redovisning av vilka stora projekt som pågår/planeras inom perioden 

• Redovisning av nyupplåningsbehov och egenfinansieringsgrad för bolag 

• Beräkning av kapitalkostnader och övriga driftskostnadskonsekvenser 

• Redogörelse av nämndernas prioriteringsgrunder och hur 

investeringsplaneringen förhåller sig till hållbarhetsdimensionerna 

I nedanstående avsnitt görs en översiktlig beskrivning av investeringsunderlagen. 

De fullständiga investeringsunderlagen från Nämnder och Styrelser finns med som 

bilagor till budgetförutsättningarna. 

 Koncern 

I nedanstående diagram visas nämndernas och bolagens investeringsutfall för 

perioden 2015 till 2020 samt bedömningar fram till 2031. Diagrammet avser 

bruttoinvesteringar, dvs exklusive investeringsbidrag och övriga 

investeringsinkomster. 

 

De uppdaterade bedömningarna av det långsiktiga investeringsbehovet ligger 

sammantaget något lägre än den långsiktiga bedömningen som gjordes föregående 

år. Neddragning är framför allt en effekt av att Trafiknämnden och Lokalnämnden 

gjort schablonmässiga avdrag för oförutsedda förseningar för att få en mer 

realistisk investeringsbudget. Bolagsstyrelsernas långsiktiga investeringsprognoser 

ligger i princip i linje med den långsiktiga bedömningen som gjordes föregående år 

även om det förekommer variationer för enskilda bolag och mellan enskilda år.   

Utifrån de underlag som nämnder och styrelser lämnat in utgör de årliga 

reinvesteringarna, det vill säga investeringar för att bibehålla befintlig kapacitet, 

cirka 30 procent av det totala investeringsbehovet. Inom ramen för reinvesteringar 

ingår även ersättningsinvesteringar, där hela befintliga anläggningar ersätts. 
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Styrelser har i de inlämnade investeringsunderlagen gjort en bedömning av den 

årliga skuldutvecklingen fram till 2031 baserat på investeringsbehoven. Denna del 

presenteras längre ned i detta kapitel tillsammans med en bedömning av 

kommunens skuldutveckling utifrån nämndernas inlämnade investeringsunderlag. 

Längre ned i detta kapitel beskrivs också investeringsvolymerna utifrån de 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

 Nämnder 

Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2021 innehåller en 10-årsplan för 

nämndernas investeringar. De första fem åren utgör investeringsbudgeten och 

resterande fem åren utgör en utblick. Budgeten innebär en övergång till en fast 

femårsplan för investeringar där nämnderna ges mandat att hantera över och 

underskott mellan enskilda år inom planperioden. Vidare är nämndernas 

investeringsbudget uppdelad mellan ny- och reinvesteringar. 

Nedanstående diagram visar skillnaden mellan den beslutade 10-årsplanen enligt 

budget 2021 och nämndernas uppdaterade investeringsnomineringar inför budget 

2022. Stadsledningskontoret kan konstatera att de investeringsnomineringar som 

nämnderna nu beslutat om innehåller ganska stora förändringar i förhållande till 

den beslutade investeringsplanen. Sammantaget innebär nomineringarna en 

betydande neddragning i förhållande till beslutad investeringsplan framför allt för 

åren fram till 2025. Samtliga nämnder förutom Park- och naturnämnden har dragit 

ned volymen i förhållande till den beslutade budgeten, men framför allt är den stora 

neddragningen en effekt av att Trafiknämnden och Lokalnämnden gjort 

schablonmässiga avdrag för oförutsedda förseningar för att få en mer realistisk 

investeringsbudget. Utblicken år 2026 till år 2031 ligger mer i nivå med 

investeringsplanen enligt budget 2021. 
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I nedanstående tabell redogörs för de uppdaterade investeringsnomineringarna per 

nämnd och år. Beloppen är, i enlighet med budget för 2021, uppdelade i 

nyinvesteringar, reinvesteringar och investeringsinkomster. Vidare görs en 

jämförelse med den beslutade investeringsplanen både per år och för hela perioden 

2021–2025.  

Under tabellen redogörs för de väsentligaste förändringarna per nämnd. 

Nämndernas kompletta underlag återfinns i bilaga. 

 

Investeringsnominering 
per nämnd, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021–2025 

Fastighetsnämnden 510 415 302 310 292 1 829 

varav reinvestering 67 48 56 51 64 286 

varav nyinvestering 443 367 247 259 228 1 544 

varav investeringsinkomster 0 0 -1 0 0 -1 

Investeringsram enligt budget 2021 433 436 318 588 335 2 110 

Förändring mot budget 2021 77 -21 -16 -278 -43 -281 

Idrotts- och föreningsnämnden 552 416 700 798 768 3 234 

varav reinvestering 187 132 191 236 155 901 

varav nyinvestering 365 283 509 562 613 2 332 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 567 796 877 803 1 062 4 105 

Förändring mot budget 2021 -15 -380 -177 -5 -294 -872 

Kretslopp- och vattennämnden 969 946 857 912 1 202 4 886 

Vatten och avlopp 927 915 800 827 1 043 4 512 

varav reinvestering 180 175 195 147 168 865 

varav nyinvestering 747 740 605 680 875 3 647 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 
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Investeringsram enligt budget 2021 927 1 049 982 944 840 4 742 

Förändring mot budget 2021 0 -134 -182 -117 203 -230 

Avfall 42 21 37 55 119 274 

varav reinvestering 1 1 1 1 1 5 

varav nyinvestering 41 20 36 54 118 269 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 42 75 72 126 13 328 

Förändring mot budget 2021 0 -54 -35 -71 106 -54 

Skyfall  10 20 30 40 100 

varav reinvestering       

varav nyinvestering  10 20 30 40 100 

varav investeringsinkomster  0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021  - - - - - 

Förändring mot budget 2021  10 20 30 40 100 

Lokalnämnden 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 16 460 

varav 
reinvestering/ersättningsinvestering 885 865 1 255 1 530 1 525 6 060 

varav nyinvestering 1 700 2 000 2 300 2 300 2 100 10 400 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 3 225 3 885 4 835 4 870 5 235 22 050 

Förändring mot budget 2021 -640 -1 020 -1 280 -1 040 -1 610 -5 590 

Park- och naturnämnden 213 115 105 105 109 647 

varav reinvestering 15 15 15 16 16 77 

varav nyinvestering 198 100 90 89 93 570 

varav investeringsinkomster           0 

Investeringsram enligt budget 2021 185 115 105 105 109 619 

Förändring mot budget 2021 28 0 0 0 0 28 

Trafiknämnden 1 456 1 356 1 856 1 818 1 770 8 257 

varav reinvestering 525 568 553 727 638 3 010 

varav nyinvestering 1 493 1 173 1 966 1 532 1 677 7 842 

varav investeringsinkomster -562 -385 -663 -441 -544 -2 595 

Investeringsram enligt budget 2021 2 030 2 435 1 893 1 982 1 887 10 227 

Förändring mot budget 2021 -574 -1 079 -37 -164 -117 -1 970 

Totalt 6 285 6 112 7 375 7 773 7 766 35 312 

varav reinvestering 1 860 1 804 2 266 2 708 2 567 11 204 

varav nyinvestering 4 988 4 694 5 773 5 506 5 744 26 705 

varav investeringsinkomster -562 -385 -664 -441 -544 -2 597 

Enligt budget 2021-2023 7 410 8 790 9 080 9 420 9 480 44 180 

Förändring mot budget 2021-2023 -1 125 -2 678 -1 705 -1 647 -1 714 -8 866 
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Fastighetsnämnden 

Nämnden bedömer ett investeringsbehov om 1 829 mnkr för perioden 2021–2025 

vilket är 281 mnkr lägre än i fullmäktiges budget 2021. Nämnden skriver att 

skillnaden beror på att utgiftsprognosen för VP projektet Bangårdsförbindelsen till 

största delen är flyttad till perioden 2026–2031. 

En viss omfördelning har även skett mellan åren inom planperioden 2021–2025. 

Omfördelningen beror framför allt på det stora förvärv som nämnden planerar att 

göra under 2021. Utgifterna för förvärvet tar hela 2021 års budget för förvärv i 

anspråk varför en del av budgeten för kommande års framtida förvärv har flyttas 

mellan åren. 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Nämnden bedömer ett investeringsbehov om 3 234 mnkr för perioden 2021–2025 

vilket är 871 mnkr lägre än i fullmäktiges budget 2021. Nämnden skriver i sitt 

underlag att de förändringar som är gjorda jämfört med föregående år framför allt 

består i förskjutningar av projekt framåt i tiden samt att förskjutningarna främst kan 

härledas till att detaljplaneprojekt inte startat enligt ursprunglig planering. 

Av nämndens delårsrapport per mars framgår även att nämnden inte fullt ut kan 

hantera de utökade investeringsvolymer för den politiska justeringen avseende 

Göteborgs Stads plan för ridsport som nämnden erhöll i Budget 2021. Detta då 

nämnden inte kan genomföra investeringar i annan huvudmans anläggningar.  

Kretslopp- och vattennämnden 

För vatten- och avloppsverksamheten bedömer nämnden ett investeringsbehov om 

4 512 mnkr för perioden 2021–2025. Nämnden har, med hänsyn till ändrade 

redovisningsprinciper för arbetad tid, omfördelat 58 Mkr per år för perioden 2022-

2025 från investeringar till drift. Investeringsbedömningen för vatten och avlopp är 

därav sänkt med ca 230 Mkr under 2022–2025 jämfört med fullmäktiges 

budgetbeslut.  

För avfallsverksamheten är investeringsbedömningen sänkt med 55 Mkr jämfört 

med fullmäktiges beslutade budget. Nämnden skriver att orsaken är försening av 

projektet ny Kretsloppspark då tilldelningen av mark är försenad. 

Utöver det investeringsbehov för VA- och avfallsverksamheten som lyfts ovan har 

nämnden kompletterat nomineringarna i förhållande till föregående års underlag 

med investeringar för skyfallsåtgärder. Kretslopp och vatten har i sitt reglemente 

att samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i Göteborg, och att ansvara 

för att staden vidtar erforderliga åtgärder på området. Volymerna avser stadens 

samlade åtgärder där kretslopp och vattennämnden nominerar de berörda 

nämndernas samlade behov, som ett led i att kunna omhänderta den finansierings- 

och samverkansmodell som är under utveckling mellan de berörda nämnderna. 

Utifrån underlagen avser behovet ca 100 mnkr under planperioden för de initiala 

åtgärderna, medan volymerna för 2026-2031 avser ett betydande tillkommande 

behov på i storleksordningen 2,6 mdkr som tidigare inte lyfts i nämndernas 

nomineringsunderlag.  
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Lokalnämnden 

För perioden 2021–2025 bedömer nämnden ett investeringsbehov om 16 460 mnkr 

vilket är 5 590 mnkr lägre än i fullmäktiges budget för 2021.  

Nämnden redogör för flera orsaker till att volymerna dragits ned. 

Dels, skriver nämnden, har en delvis förändrad metod tillämpats i årets 

investeringsnominering. Istället för att, som i tidigare års underlag, utgå från att 

alla behov i planeringsportföljen kan och behöver genomföras i planerad takt 

innehåller den uppdaterade bedömningen avdrag för risker och osäkerheter utifrån 

förändrade behov och genomförbarhet. I nomineringsunderlaget pekar nämnden på 

ett antal osäkerhetsfaktorer så som exempelvis risk för förseningar i 

detaljplaneprocesser. Bedömning har genererat ett schablonmässigt avdrag utifrån 

behov och genomförbarhet. Stadsledningskontoret kan konstatera att 

Trafiknämnden i sin investeringsnominering gjort motsvarande neddragning för 

oförutsägbara händelser. 

Ytterligare en förändring som påverkat volymerna är att lokalnämnden i år inte 

räknat upp nomineringsvolymerna med något kostnadsindex. Lokalnämnden har 

gjort bedömningen att en indexering av volymerna inte är relevant i förhållande till 

de osäkerheter som råder redan på kort sikt. 

Utöver ovanstående är investeringsvolymen också neddragen för förskola och 

grundskola. Neddragningen förklaras med att nämnden har flertalet förskole- och 

grundskoleprojekt som flyttats framåt i tid. En annan anledning är 

befolkningsprognosen som, i jämförelse med tidigare prognoser, visar en betydlig 

lägre ökningstakt i framförallt närtidsperspektivet gällande barn och ungdomar. 

Park- och naturnämnden 

För perioden 2021–2025 bedömer nämnden ett investeringsbehov om 647 mnkr 

vilket är 28 mnkr högre än i fullmäktiges budget för 2021. Nämnden förklarar 

skillnaden med att ett antal försenade projekt, som var avsedda att finansieras med 

2020 års investeringsram, har slutförts under 2021. Detta medför att nämnden vill 

att 28 mnkr följer med från 2020 års investeringsram till innevarande 

investeringsperiod. De försenade projekt som slutförs under 2021 och som har 

medfört ett lägre investeringsutfall under 2020 finns inom investeringsområdena 

Lekmiljöer samt Park- och naturområden. 

Trafiknämnden 

För perioden 2021–2025 bedömer nämnden ett investeringsbehov om 8 277 mnkr 

vilket är nästan 2 mdkr lägre än i fullmäktiges budget för 2021. Avvikelsen 

förklaras främst av att nämnden, för att inte låsa upp mer investeringsmedel än vad 

som bedöms kunna upparbetas, gjort ett schablonmässigt avdrag med 20 procent av 

den totala investeringsvolymen. Metoden tillämpades av nämnden även under 

planperioden 2016–2019. Eftersom nämnden, genom budgetbeslutet för 2021–

2025, åter fick möjlighet att vid behov flytta investeringsmedel mellan åren väljer 

man att återigen göra ett avdrag för oförutsedda förseningar för att få en mer 

realistisk investeringsbudget.  

En annan förändring mot föregående år är att kommande skeden av det namngivna 

projekt Gamlestan etapp 2 inte ingår i det uppdaterade underlaget eftersom 
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åtgärden klassas som en exploatering och istället ingår i Fastighetskontorets 

rapportering. 

 Icke hanterade åtgärder inom investeringsvolymerna) 

Gamlestadens utveckling och koppling till Slakthusmotet 

Fastighetsnämnden ansvarar för stadsutvecklingen av Gamlestaden som helhet. 

Inom Västsvenska paketet finns medel utpekat till infrastrukturåtgärder inom 

Gamlestadstorget etapp 2 som har till syfte att skapa en sammanhängande, tät 

urban kvartersstruktur som ansluter till den nya knutpunkten där region- och 

pendeltåg, spårvagnar, bussar och cyklar sammanstrålar på ett funktionellt sätt. 

Gällande stadsutvecklingen i Gamlestaden såväl som Gamlestadstorget etapp 2 

finns det ekonomiska osäkerheter gällande finansiering och omfattning. Hur 

trafiken till och från Gamlestaden och Slakthusområdet ska hanteras är ännu inte 

helt klarlagt då det fortsatt pågår en dialog inom Västsvenska paketet gällande 

utformning och finansiering av Slakthusmotet samt dess koppling till 

stadsutvecklingen i Gamlestaden. Fastighetsnämnden avser att under 2021/2022 

återkomma till kommunfullmäktige med genomförandebeslut för Gamlestadstorget 

etapp 2 i samband med att kommunstyrelsen behandlar det kommande 

projektavtalet.   

Högvattenskydd och skyfallsåtgärder 

Stadsledningskontoret kan konstatera att samverkansarbetet kring skyfallsfrågan 

har förbättrats mellan iblandade parter i staden och att kretslopp och 

vattennämnden har tagit ett tydligt samordningsansvar i frågan. Det har resulterat i 

att nämnderna genom kretslopp och vattennämnden har nominerat in 

investeringsvolymer både inom planperioden men framför allt lyft in betydande 

volymer efter 2025 som inte har varit inarbetade i tidigare års nomineringar. 

Vad avser åtgärder kring högvattenskydd pågår ett liknande samordningsarbete 

inom berörda nämnder vad avser framtida genomförandeplanering. 

Stadsledningskontoret kan dock konstatera att några tydliga framtida 

investeringsbehov, likt tidigare år, ännu inte har definierats eller volymsats i 

nomineringsunderlagen från någon berörd nämnd. Det finns åtgärder inarbetade i 

enskilda nyinvesteringar och enskilda exploateringsprojekt för att säkra 

tillkommande bebyggelse och anläggningar och trafiknämnden har lyft fram 

behovet som en icke volymsatt post, då det i dagslägets saknas tillräcklig kunskap 

om åtgärderna och åtgärdernas omfattning. Således finns ett investeringsbehov 

kring klimatåtgärder som inte finns med i investeringsvolymerna för den 

kommande 10-årsperioden, men som kan komma att behöva omhändertas redan 

inom denna horisont. 

Nytt Centralbad 

Idrott och föreningsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktiges 2020-09-10 § 

12 att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram 

en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut 

avseende ett nytt centralbad. Idrott- och föreningsnämnden har under våren 2021 

återrapporterat en fördjupad förstudie, som i skrivande stund bereds av 
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stadsledningskontoret för vidare behandling i kommunstyrelsen under juni 2021 

(dnr 0660/21). 

Stadsledningskontoret kan konstatera att idrott och föreningsnämnden har arbetat 

in investeringen avseende centralbadet i nämndens investeringsnomineringar 

baserat på den fördjupade förstudien. Stadsledningskontoret kan samtidigt 

konstatera att ett eventuellt markförvärv vid placering i Gullbergsvass inte finns 

inarbetat i fastighetsnämndens investeringsvolymer för strategiska markförvärv 

eller i nämndens nominerade exploateringsvolymer. Markförvärvet, som avser ett 

internt förvärv mellan fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB, bedöms 

till i storleksordningen 400 mnkr och belastar inte projektkalkylen för Centralbadet 

utan hanteras genom arrendeavgift i driftkalkylen. I det fall beslut fattas om en 

etablering i Gullbergsvass förväntas markförvärv behöva ske under liggande 

planperiod 2021-2025.  

 Investeringsnomineringar i förhållande till 

hållbarhetsdimensionerna 

I anvisningar till investeringsnomineringar för 2022 ombads nämnderna att 

beskriva och analys hur verksamhetens nomineringar och prioriteringar översiktligt 

förhåller sig till och påverkar stadens eftersträvade inriktningar och målsättningar 

inom de tre hållbarhetsdimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk).  

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att fortsatt utreda och föreslå en modell för 

att förbättra underlagen i syfte att öka möjligheten att politiskt kunna prioritera och 

allokera investeringsresurser, mellan och inom nämnder och verksamhetsområden 

utifrån den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen. 

Syftet med att få nämnderna att belysa sina nomineringar utifrån 

hållbarhetsdimensionerna inför budget 2022 har inte varit att kunna skapa ett 

underlag för att utforma en modell för att möjliggöra resursfördelning utan snarare 

för att få en bild av i vilken mån nämnderna har ett aktivt förhållningssätt kring 

hållbarhetsdimensionerna i nuvarande nomineringar och för att signalera att 

nämnderna kommer att behöva förhålla sig mer aktivt till hållbarhetsdimensionerna 

framöver. 

Utifrån nämndernas inlämnade material kan stadsledningskontoret konstatera att 

nämnderna angriper frågeställningen på lite olika sätt, men att det finns ett antal 

punkter som stadsledningskontoret ändå bedömer förenar nämndernas 

förhållningssätt och beskrivningar. 

 

• Nämnderna refererar i stor utsträckning till beslutade program, planer och 

inriktningar, vilket tyder på att den övergripande aktiva styrningen för 

planering och prioritering utifrån hållbarhetsdimensionerna omhändertas 

främst via stadens styrande dokument.  

• Ingen nämnd pekar på att man har ett särskilt fokus på eller prioriterar 

någon av dimensionerna över någon annan utan nämndernas beskrivning 

pekar snarare på att de försöker få med sig samtliga dimensioner så långt 
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som möjligt i planeringen. Dock utgår vissa nämndernas grundläggande 

verksamhet ur någon enskild dimension, som exempelvis kretslopp- och 

vattennämnden, där det ekologiska perspektivet är grunden för den 

verksamhetens existens. 

• Det finns en tudelning kring hur nämnderna förhåller sig till 

hållbarhetsdimensionerna.  

• Den ena delen avser en mer översiktlig ingång utifrån överställda 

planeringsinriktningar, som exempelvis översiktsplan eller andra bredare 

strategier som grönstrategi, trafikstrategi eller strategi för 

utbyggnadsplanering, planeringsförutsättningar som tar sin grund i 

hållbarhetsdimensionerna och den styrning som kommer från exempelvis 

miljö- och klimatprogram, jämställdhets- och jämlikhetsprogram etc. 

Dessa tillsammans med de reglementsenliga uppdragen ligger sedan till 

grund för de grova prioriteringarna mellan investeringsområden och 

enskilda åtgärder på nämndnivå. 

• Den andra delen avser hanteringen av hållbarhetsdimensionerna inom 

enskilda åtgärder och satsningar, inte minst när det gäller större 

investeringsobjekt eller hela stadsutvecklingsprojekt, där det sker en 

avvägning och prioritering mellan dimensionerna. I detta skede finns det 

troligen en större diskrepans mellan vilka dimensioner olika nämnder 

prioriterar eller driver. 

• Utifrån underlagen finns det en tydligare förhållningssätt till den 

ekonomiska och den ekologiska dimensionen både i närheten till de direkta 

ekonomiska effekterna av olika val och där det finns direkta fysiska 

åtgärder som kopplar till det ekologiska perspektivet. Det sociala 

perspektivet bedöms inte vara mindre relevant, men det beskrivs som 

svårare att koppla direkt till enskilda åtgärder eller att det kanske inte finns 

samma strukturer att jobba med den dimensionen.  

Utifrån underlagen går det att utkristallisera några delar inom respektive dimension 

som till synes nämnderna prioriterar eller lyfter fram. Stadsledningskontorets 

bedömning är fortsatt att  

Ekonomiska dimensionen 

• Här lyfts behovet av att prioritera reinvesteringar för att bibehålla värde 

och funktion och för att minska akuta åtgärder och driftbehovet. 

• Flera nämnden lyfter även inriktningen på att skapa 

skötseleffektiva/kostnadseffektiva anläggningar i samband med ny- och 

reinvestering för att kunna drifta anläggningarna över tid. Åtgärder som 

kan var kostnadsdrivande för investeringsvolymerna men effektiva över 

tid. 

Ekologiska dimensionen 

• Här lyfts egentligen prioritering inom samtliga tre ”fokusområden” från 

miljö- och klimatprogrammet fram (Naturen, Klimatet och Människan), 

lite beroende på vilka anläggningar respektive nämnd ansvarar för och 
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därmed vilka verktyg respektive nämnd har för att jobba med. Då 

trafiknämnden och lokalnämnden är de stora investerande nämnderna ges 

energieffektivisering, hållbart resande och mobilitet och goda livsmiljöer 

ett stort fokus. 

• Takt och omfattning för att nå eftersträvade nyttor har en lite mer direkt 

koppling till investeringsbehovet då det ofta avser betydande 

investeringsåtgärder.  

Sociala dimensionen 

• Det främsta områden som lyfts inom det sociala perspektivet är att 

tillgängliggöra och skapa likvärdig tillgång till samhällets resurser, och 

utifrån det till del utjämna skillnader i livsvillkor. Här lyfts 

mobilitetsaspekten och geografisk placering av funktioner som tydliga 

verktyg vad avser investeringsverksamheten. 

• Det finns en koppling till investeringsbehovet för att skapa förutsättningar 

att nå eftersträvade nyttor, men har kanske i större utsträckning en 

koppling till var investeringsvolymerna prioriteras snarare än storleken på 

investeringarna. 

Nämndernas redovisningar går att ta del av i respektive nämnds 

investeringsnomineringar i särskild bilaga. 

Nämndernas underlag skapar som sagt ingen grund för att skapa en modell för eller 

underlaget för att fördela investeringsresurser för att uppnå specifika nyttor. 

Nämndernas resonemang utgör dock ett underlag för stadsledningskontorets 

fortsatta arbete med uppdraget att utreda och föreslå en modell för att förbättra 

underlagen för att öka möjligheten att fördela investeringsresurserna. 

 Drift och kapitalkostnadskonsekvenser av 

nämndernas investeringar  

 Kapitalkostnader 

Stadsledningskontoret har, i likhet med föregående år, begärt in underlag i form av 

bedömd kapitalkostnadsutveckling för kommande 10-årsperiod uppdelad på 

avskrivning och ränta.  

Diagrammet nedan visar nämndernas utfall avseende kapitalkostnader från 2015 

till 2020 samt bedömning fram till 2031 utifrån nämndernas underlag. År 2021 

bedöms nämndernas kapitalkostnader uppgå till drygt 1,8 mdkr vilket innebär att 

kapitalkostnaderna ökat med cirka 550 mnkr sedan 2015. Avskrivningarna har 

under samma period ökat med drygt 600 mnkr, men ökningen av de totala 

kapitalkostnaderna har hållits tillbaka av att internräntan i omgångar sänkts från 3,0 

procent 2015 till nu gällande 1,25 procent.  

Enligt nämndernas bedömning kommer kapitalkostnaderna öka till knappt 4,7 

mdkr fram till år 2031. Bedömningen utgår från de investeringsnomineringar som 

nämnderna nu behandlat. Om investeringsvolymerna minskas ner i förhållande till 
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nämndernas nominering kommer det över tid också innebära att 

kapitalkostnadernas ökning blir lägre. Det kan också konstateras att 

investeringsvolymerna under de senaste åren varit betydligt lägre än budgeterade 

volymer. De senaste fem åren har avvikelsen mellan budgeterade 

investeringsvolymer och utfall varit i snitt drygt 30 procent. Det är därför troligt att 

kapitalkostnadsökningen fram till år 2031 inte blir fullt lika stor som nämnderna 

bedömt. Ökningen under de närmast kommande åren är dock till stor del en effekt 

av redan pågående investeringsprojekt. 

 

 Kompensation till nämnder för ökade kapitalkostnader 

Av de sex nämnder som utför investeringar för kommunens räkning är det tre 

nämnder som är i behov av kommunbidragskompensation för att täcka de ökade 

kapitalkostnaderna. Kretslopp- och vattennämnden finansierar sina ökade 

kapitalkostnader via taxan. Fastighetsnämnden finansierar också i huvudsak sina 

investeringar via externa intäkter. Lokalnämnden kommer, genom införandet av 

självkostnadshyra, från år 2022 fullt ut finansiera sina kapitalkostnader via 

hyresintäkter från övriga nämnder. Övriga tre nämnder som utför investeringar, dvs 

Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt Idrotts- och föreningsnämnden är 

dock i behov av kommunbidragskompensation för att finansiera ökade 

kapitalkostnader.  

Diagrammet nedan visar bedömd kapitalkostnadsutveckling för de nämnder som är 

i behov av kommunbidragskompensation för att täcka de ökade kostnaderna.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att den pågående och planerade 

investeringstakten innebär ett kraftigt ökande kapitalkostnadsåtagande under 

kommande år. Framför allt är det trafiknämnden som bedömer att 

kapitalkostnaderna kommer att öka med i genomsnitt mer än 100 mnkr per år fram 

till 2031.  
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I dagsläget finns ingen uttalad modell för kompensation till de 

kommunbidragsfinansierade nämndernas kapitalkostnadsutveckling eller reglering 

av nämndernas faktiska upparbetning i förhållande till de prognostiserade 

volymerna. Stadsledningskontoret har dock, likt tidigare år, inarbetat nämndernas 

bedömda kapitalkostnadsutveckling i beräkningsunderlaget som om nämnderna 

kompenseras fullt ut för de bedömda kapitalkostnaderna. Därutöver följer 

stadsledningskontoret upp nämndernas faktiska kapitalkostnadsutfall i förhållande 

till de nominerade kapitalkostnadsvolymerna för att kunna möjliggöra en årlig 

utvärdering i samband med bokslutsberedning eller i övrigt ta hänsyn eller reglera 

avvikelserna över tid. 

I tabellen nedan redogörs dels för de kapitalkostnader som inarbetades i 

nämndernas ramar enligt budgetförutsättningarna 2021, dels för nämndernas 

uppdaterade bedömning av utvecklingen år 2022 till år 2024.  

I beräkningen förutsätts att internräntan minskar från 1,25 procent 2021 till 1,0 

procent 2022. Beloppen är baserade på underlag från respektive nämnd. 

Kapitalkostnaderna avser nettot, dvs exklusive de delar som finansieras via externa 

intäkter. 

 

Kapitalkostnader per 
nämnd, mnkr  

2021* 2022 2023 2024 

Idrotts- och föreningsnämnden 80,6 82,4 99,4 103,9 

Varav Avskrivning   72,4 89,9 94,9 

Varav ränta   10 9,5 9 

Kapitalkostnadskompensation som 
inarbetats i kommunbidrag 2022- 

  1,8 1,8 1,8 

Kapitalkostnadsökning som inarbetats 
kommuncentralt 

    17 21,5 

Park- och naturnämnden 53,9 55,9 67,9 79,4 

Varav avskrivning    44 53,1 60,2 

varav ränta   11,9 14,8 19,2 

Kapitalkostnadskompensation som 
inarbetats i kommunbidrag 2022-   

2 2 2 
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Kapitalkostnader per 
nämnd, mnkr  

2021* 2022 2023 2024 

Kapitalkostnadsökning som inarbetats 
kommuncentralt     

12 23,5 

Trafiknämnden 285,6 438,3 539 638,8 

Varav avskrivning    366,2 452,8 539,4 

varav ränta   72,1 86,1 99,4 

Kapitalkostnadskompensation som 
inarbetats i kommunbidrag 2022-   

152,7 152,7 152,7 

Kapitalkostnadsökning som inarbetats 
kommuncentralt     

100,7 200,5 

Totalt nämnder 420,1 576,6 706,3 822,1 

Varav avskrivning    482,6 595,8 694,5 

varav ränta   94 110,4 127,6 

Kapitalkostnadskompensation som 
inarbetats i kommunbidrag 2022- 

  156,5 156,5 156,5 

Kapitalkostnadsökning som inarbetats 
kommuncentralt 

  0 129,7 245,5 

*De angivna beloppen år 2021 avser de kapitalkostnader som inarbetades i nämndernas ramar enligt 

budgetförutsättningarna för 2021 och inte kapitalkostnaderna enligt den senaste prognosen. 

 

Totalt bedöms kapitalkostnaderna för de tre nämnderna uppgå till 576,6 mnkr år 

2022. I budget för 2021 inarbetades totalt 420,1 mnkr i nämndernas 

kommunbidrag. Nämnderna behov av kapitalkostnadskompensation uppgår 

därmed till 156,5 mnkr år 2022. Bedömningen är något högre än den som gjordes 

föregående år då stadsledningskontoret, utifrån nämndernas underlag, föreslog att 

140 mnkr skulle avsättas i en kommuncentral beredskapspost för att möta ökade 

kapitalkostnader år 2022.  

Det finns flera anledningar till att bedömningarna skiljer sig åt i förhållande till 

föregående års bedömning. Dels utgår de uppdaterade beräkningarna från att 

internräntan sänks från 1,25 procent 2021 till 1,0 procent 2022. Denna förändring 

leder till sänkta kapitalkostnaderna för nämnderna. Åt motsatt håll påverkas 

kapitalkostnaderna av förändrade redovisningsprinciper som innebär att inkomster 

från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag ska intäktsföras i sin helhet i 

samband med färdigställande av en investering. Tidigare har dessa intäkter 

aktiverats och succesivt intäktsförts i takt med att anläggningarna skrivs av. Denna 

förändring leder till ökade kapitalkostnader för nämnderna, vilka har arbetats in i 

nämndernas beräknade kapitalkostnadsutveckling (se vidare avsnittet om 

Förändrade redovisningsprinciper avseende exploateringsinkomster i kapitel 4). 

Utöver ovanstående kan konstateras att i takt med att investeringsvolymerna i 

staden växer och antalet stora projekt blir fler så blir kapitalkostnadsutvecklingen 

mer svårbedömd och ”ryckig”. Detta som en följd av att det är svårt att bedöma när 

under året investeringsobjekten aktiveras. En förskjutning av tidpunkten för 

aktivering av någon eller några av de större pågående projekten kan få stor 

påverkan på kapitalkostnaderna.  

Stadsledningskontoret har i beräkningsförutsättningarna, utifrån nämndernas 

underlag, inarbetat 156,5 mnkr i kompensation till nämnderna för ökade 
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kapitalkostnader. Kommuncentralt har 130 mnkr inarbetats för att möta ökade 

kapitalkostnader 2023 och ytterligare 115 mnkr år 2024. 

Fastighetsnämnden finansierar i huvudsak sina ökade kapitalkostnader via externa 

intäkter. Nämndens kostnader påverkas dock av en sänkning av internräntan varför 

stadsledningskontoret föreslår att nämndens ram minskas med 2,4 mnkr 2022 

utifrån sänkt internränta. 

 Driftkonsekvenser 

Nedan redovisas sammanställt de driftkostnadskonsekvenser, utöver 

kapitalkostnadseffekter, som nämnderna bedömer är en direkt effekt av pågående 

investeringar och baserat på nominerade investeringsplaner. 

I första hand avser driftkostnadsutvecklingen de nettokonsekvenser kopplat till 

tillkommande drift, tillsyn och underhåll som följer av tillkommande anläggningar 

och ytor när dessa tas i drift, vilket avser både anläggningar från nämndernas 

investeringar och från den allmän plats som byggs ut inom 

exploateringsverksamheten. Beräkningsmodellerna för respektive nämnd varierar 

och baseras på beräknade konsekvenser för enskilda projekt, schablonberäkningar 

på anläggningstyp eller på schabloniserad andel av investeringsvolymen, framför 

allt i den senare delen av investeringsperioden. 

Därutöver har nämnderna redovisat tillkommande investeringsrelaterade 

driftkonsekvenser som har en direkt koppling till pågående och planerade projekt, 

men som inte får belasta investeringsverksamheten. Det kan avse kostnader för 

marksanering inför nyetablering eller kostnader för rivning när befintliga 

anläggningar ersätts eller tas ur bruk till förmån för nya anläggningar. Det kan även 

avse kostnader för nedskrivning av befintliga anläggningars bokförda värden när en 

befintlig anläggning ersätts. Trafiknämnden lyfter även konsekvenserna med att 

fler och mer komplexa projekt ökar risken för förgäveskostnader, om dessa avbryts 

under projektets gång och nedlagda investeringsutgifter behöver kostnadsföras i 

driften. 

Andra projektrelaterade kostnader som utökad administration eller annan 

projektorganisation till följd av ökade investeringsvolymer som inte kan belasta 

investeringarna ingår inte i de redovisade volymer.  

Grafen nedan speglar de bedömningar av driftkostnadskonsekvenser som 

nämnderna överlämnat i investeringsnomineringarna och som bedöms följa av de 

långsiktiga driftkonsekvenserna utifrån befintlig och nominerad investeringsnivå. 

Värdena avser ackumulerade värden från år 2022 och framåt. 
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Bedömda driftkonsekvenser för samtliga investerande nämnder  

 

Utifrån nämndernas nomineringar kan stadsledningskontoret konstatera att 

pågående och nominerade volymer medför betydande driftkonsekvenser över tid. 

De stora tillkommande driftkonsekvenserna berör framför allt lokalnämndens och 

trafiknämndens tillkommande anläggningar under perioden. 

Kretslopp och vattennämndens driftkostnadsutveckling omhändertas inom ramen 

för VA-taxeprocessen. Fastighetsnämnden lyfter inga tillkommande nettoeffekter 

då dessa omhändertas inom ramen för nämndens ordinarie affärsverksamhet.  

Lokalnämndens driftsutveckling hanteras inom ramen av hyresmodellen och 

påverkar berörda inhyrande nämnders kostnadsmassa, se avsnitt 

Ekonomistyrningsprinciper lokaler i kapitel 4 ovan. 

Övriga tre investerande nämnder är till helt eller till betydande del 

kommunbidragsfinansierade och får således en direkt nettoeffekt på nämndernas 

driftbelastning. 

Grafen nedan redovisar endast den bedömda årliga ackumulerade tillkommande 

nettoeffekten för de kommunbidragsfinansierade investerande nämnderna 

(trafiknämnden, park- och naturnämnden och idrott- och föreningsnämnden). 

Utvecklingen avser nettoeffekter vilket innebär att eventuell extern finansiering via 

hyror, banavgifter eller andra driftbidrag ska vara inarbetade i de redovisade 

driftkonsekvenserna. Hänsyn ska också ha tagits till om en anläggning ska tas i 

bruk på ytor eller ersätta befintliga anläggningar som redan är förknippade med en 

driftkostnad idag. 
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Stadsledningskontoret kan konstatera att den pågående och planerade 

exploateringen och investeringstakten innebär ett kraftigt ökande drift- och 

kapitalkostnadsåtagande. Kostnadsutvecklingen och det bedömda tillkommande 

kommunbidragsbehovet bedöms vara betydligt kraftigare än den prognostiserade 

skatteunderlagsutvecklingen.  

Tillsammans med kapitalkostnadsutvecklingen är det effekter från 

investeringstakten och den planerade investeringsverksamheten som behöver 

omhändertas över tid.  

Framför allt trafiknämnden och park- och naturnämnden, som i grunden helt 

finansieras av kommunbidrag, pekar i sina underlag på att det kommer krävas 

omfattande åtgärder i driftverksamheten för att kunna omhänderta 

driftskonsekvenserna och att den långsiktiga investeringsplanering en inte kommer 

att kunna genomföras inom ramen för befintliga driftramar. 

I tabellen nedan respektive kommunbidragsfinansierade nämnds årligen 

tillkommande bedömda driftkostnadskonsekvenser.  

 

Driftkonsekvenser per nämnd 
(mnkr) 

2022 2023 2024 

Idrott- och föreningsnämnden       

Tillkommande anläggningar 14 25,6 7,8 

Investeringsrelaterade driftkostnader 20,8 -9,6 5,8 

Ackumulerad kostnadsutveckling 34,8 50,8 64,4 

Park- och naturnämnden       

Tillkommande anläggningar 2 3 2 

Investeringsrelaterade driftkostnader 0 0 0 

Ackumulerad kostnadsutveckling 2 5 7 

Trafiknämnden       

Tillkommande anläggningar 7,7 8,6 10,4 

Investeringsrelaterade driftkostnader 54 -39 5 
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Driftkonsekvenser per nämnd 
(mnkr) 

2022 2023 2024 

Ackumulerad kostnadsutveckling 61,7 31,3 46,7 

Totalt       

Tillkommande anläggningar 23,7 37,2 20,2 

Investeringsrelaterade driftkostnader 74,8 -48,6 10,8 

Ackumulerad kostnadsutveckling 98,5 87,1 118,1 

 

Vad avser idrott- och föreningsnämndens tillkommande driftkonsekvenser avser 

den större ökningen mellan 2022 och 2023 bland annat helårseffekter och 

ibruktagande av för bland annat ny sporthall Kvibergs park, Rudalens bandybana 

Dansbana heden, ny sporthall Masthugget. Utökningen av investeringsrelaterade 

driftkonsekvenser avser framför allt sanering och rivningar i samband med 

reinvesteringar eller nyetablering. 

För trafiknämndens del avser den betydande tillkommande investeringsrelaterade 

driftkostnaden den aviserade nedmonteringen och rivningen av befintliga 

Götaälvbron i samband med att den nya Hisingsbron har tagits i bruk. Därutöver 

ingår ett aviserat utrymme om 20 mnkr per år 2022 och framåt avseende  

Stadsledningskontoret kan konstatera att det finns fortsatt utvecklingspotential att 

utveckla både beräkningsmodeller och metoder för nämnderna att arbeta fram sina 

driftkonsekvenser, men att årets nomineringsprocess ger en lite mer enhetlig bild 

och redovisning av driftkostnadskonsekvenserna. Samtidigt kan 

stadsledningskontoret konstatera att trenden med ökade driftkonsekvenser ligger 

fast men att det sker betydande förskjutningar mellan åren i förhållande till tidigare 

års bedömningar. Därutöver kan kontoret konstatera att nämnderna kontinuerligt de 

senaste åren inte når de budgeterade investeringsnivåerna vilket bör indikera att 

även driftkostnadskonsekvenserna troligen kan komma att förskjutas framåt i tiden 

och kanske inte riktigt ha den kraftiga ökningstakt som beskrivs ovan. 

Till skillnad från kapitalkostnadseffekterna som lyfts in som grundläggande 

förutsättningar in i beräkningsunderlaget lämnas driftkostnadskonsekvenserna över 

för vidare hantering i den fortsatta beredningen. De redovisade driftkonsekvenserna 

redovisas under respektive nämnd under kapitel 8. 

Flera nämnder avser troligen att lyfta driftkonsekvenserna inom ramen för sina 

verksamhetsnomineringar som dels avser uppdaterade bedömningar av 

investeringarnas driftkonsekvenser och dels övriga bedömda 

verksamhetsförändringar. Därmed kan det skilja mellan den sammanställda bilden 

ovan och de underlag som nämnderna har överlämnat via sina 

verksamhetsnomineringar. 

 Förändrade redovisningsprinciper avseende 

exploateringsinkomster 

Från och med 2020 gäller en ny redovisningsrekommendation avseende intäkter 

(RKR R2 Intäkter) vilken innebär att vissa inkomster såsom gatukostnadsersättning 
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och exploateringsbidrag ska intäktsföras i sin helhet vid färdigställande av en 

investering. Tidigare har inkomsten kunnat matchas med anläggningens 

avskrivningstid, vilket inneburit att resultatet i princip varit opåverkat under 

anläggningens hela nyttjandetid. Den nya rekommendationen medger dock inte 

längre någon periodisering eller successiv intäktsföring om väl intäktskriterierna är 

uppfyllda.  

Enligt rekommendationen ska inkomst från försäljning redovisas som intäkt när 

följande villkor är uppfyllda:  

• • Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt  

• • Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med 

transaktionen kommer att tillfalla kommunen; och  

• • De eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till 

följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för 

den ekonomiska uppgörelsen i allt väsentligt har fullgjorts.  

Vid försäljning av mark inom exploateringsverksamheten ska inkomsten normalt 

intäktsföras vid dagen för tillträdet, förutsatt att det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla kommunen och 

att avtalet är utformat så att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Dessutom ska de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd 

av transaktionen kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

När det gäller exploateringsersättning och gatukostnadsersättningar, har villkoren 

för den ekonomiska uppgörelsen fullgjorts när kommunen byggt de anläggningar 

som ersättningen avser. Det innebär att intäkten ska redovisas när kommunen har 

rätt till ersättningen, det vill säga i den takt som kommunen fullgör sitt åtagande 

avseende investeringens genomförande. Gatukostnadsersättningar som ska betalas 

av tomtköpare redovisas som intäkt när tomtköpet genomförs, under förutsättning 

att kommunen har färdigställt de tillgångar som gatukostnadsersättningen ska 

finansiera. Offentliga bidrag ska dock intäktsföras på ett sätt som återspeglar 

investeringens nyttjande och förbrukning. Övriga bidrag redovisas som intäkt när 

villkoren för bidraget är uppfyllda.  

De nya reglerna ger stor påverkan på kommunens resultat då hela 

ersättningen/bidraget, redan vid färdigställande, ger en positiv effekt fullt ut för 

kommunen på det årets resultat. Samtidigt ger det en effekt hos respektive berörd 

nämnd genom ökade kapitalkostnader till följd av utebliven intäkt då periodisering 

över investeringens avskrivningstid inte längre medges. Det blir därmed en negativ 

resultateffekt år två och under resterande nyttjandetid. I den fas staden befinner sig 

i med hög exploateringstakt blir effekterna av rekommendationen extra tydlig.  

I diagrammet nedan beskrivs en bedömd resultateffekt översiktligt för staden som 

helhet samt för nämndernas kapitalkostnader i form av utebliven intäkt. Att 

prognosticera effekterna för 2021-2024 är svårt då det råder en osäkerhet i när en 

exploateringsinvestering blir färdigställd. Exempelvis innebär en tidsförskjutning 

av färdigställande över ett årsskifte stor resultatförändring då intäkten helt är 

hänförlig till färdigställandet. Prognosen som baserar sig på berörda nämnders 
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bedömning indikerar en positiv resultateffekt för kommunen på cirka 200 mnkr för 

2021, 400 mnkr för 2022, 300 mnkr för 2023 och 200 mnkr för 2024. 2020, det 

första året med den nya rekommendationen, blev resultateffekten ett ökat resultat 

för kommunen med 96 mnkr. Engångseffekten vid övergången till den nya 

rekommendationen då samlade inkomster till och med 2019 överfördes i 

balansräkningen från skuld till eget kapital uppgick till 669 mnkr. 

 

 
 

 

I förutsättningarna för budget 2021 redogjordes för att Göteborg tillsammans med 

Stockholm haft dialog med Finansdepartementet om konsekvenserna av den nya 

rekommendationen. Stadsledningskontorets konstaterade att denna förändring dels 

skapar en ryckighet med väldigt kraftiga slag i stadens resultat mellan åren, dels 

minskar förutsägbarheten. Då staden inte har några andra verktyg för att matcha 

kostnader och intäkter innebär förändringen ökade resultat enskilda år och att 

staden inte kan använda inkomsterna från exploateringen för att minska 

kostnadsbelastningen över tid och möta kapitalkostnadsutvecklingen.  

I avvaktan på besked valde stadsledningskontoret att då inte agera för att 

genomföra förändringar i enlighet med rekommendationen. Kontoret menade också 

att det oavsett om rekommendationen skulle kvarstå vore lämpligt att avvakta 

införande innevarande år så att frågan kan ges möjlighet att hanteras i budget. 

Finansdepartementet beslutade senare under 2020 att tillsätta utredningen En 

effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen har dock sin 

utgångspunkt i kommunallagen och god ekonomisk hushållning, inte i 

redovisningslagstiftningen. Stadsledningskontoret beslutade därför i slutet av 2020 

att följa rekommendationen, och för såväl 2020 som 2021 hanteras den nya 

redovisningsprincipen kommuncentralt genom att justering sker ”på toppen”, 

medan nämnderna hanterar sin redovisning som tidigare. Genom detta 

förfaringssätt kan omläggningen hanteras så att stadens räkenskaper följer 

rekommendationen med kort varsel och utan budgetmässiga problem. Hanteringen 

är avstämd med, och godkänd av revisionen. 

För 2022 föreslår stadsledningskontoret att rekommendationen implementeras fullt 

ut även på nämndnivå. För de nämnder som får en direkt budgetbelastning är de 
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ökade kapitalkostnaderna inarbetade i beräkningsförutsättningarna för budget 2022. 

Stadsledningskontorets föreslagna hantering innebär att intäkterna kommer att 

bokföras kommuncentralt, och nämnderna kommer att få en ökad kapitalkostnad.  

Sammantaget medför efterlevnaden av rekommendationen två effekter att hantera 

ekonomistyrningsmässigt i samband med budgeten - hantering av kommunens 

resultat samt hantering av ökade kapitalkostnader på nämndnivå. 

Kommunens resultat 

Som åskådliggörs i diagrammet ovan kommer kommunens resultat initialt i en fas 

av hög exploateringstakt att förstärkas kraftigt då hela exploateringsinkomsten 

intäktsförs direkt vid färdigställande. Då inte längre inkomsten kan användas för att 

matcha avskrivningskostnaden ökar kapitalkostnaderna över tid. Livscykeln för 

exploateringsresultatet påverkas således kraftigt positivt första året, men negativt 

under resten av nyttjandetiden. Resultateffekten bedöms, med hög grad av 

osäkerhet främst tidsmässigt, till +400 mnkr för 2022, +300 mnkr för 2023 och 

+200 mnkr för 2024. Se även avsnitt 8.2.2 Övriga kommuncentrala intäkter. 

Resultateffekten av den nya rekommendationen ställer krav på förändrad 

bedömning i ekonomistyrningen. Stadsledningskontoret avser att i sin uppföljning 

hantera exploateringsintäkten utanför det så kallade strukturella resultatet, och 

föreslår att intäkten exkluderas vid behandling av resultatet 2022-2024 i 

budgetbeslutet. Rekommendationens betydande effekt på kommunens resultat gör 

att stadsledningskontoret bedömer att det behöver göras en förändring av 

inriktningarna för god ekonomisk hushållning, så att resultatnivån beräknas 

exklusive dessa intäkter. Ett uppdrag att revidera Göteborgs Stads riktlinje för god 

ekonomisk hushållning till följd av den nya intäktsrekommendationen RKR R2 kan 

ställas till kommunstyrelsen. 

Nämndernas kapitalkostnad 

Effekten av ökade kapitalkostnader har beskrivits ovan i avsnittet Kompensation 

till nämnder för ökade kapitalkostnader, och där redogörs för hanteringen med att 

stadsledningskontoret i likhet med förra årets hantering inarbetat förändringen 

mellan 2021 och 2022 i nämndernas ramar i beräkningsförutsättningarna. 

Stadsledningskontoret bedömer att de ökade kapitalkostnaderna till följd av den 

nya intäktsrekommendationen får hanteras på samma sätt baserat på full 

kompensation, även om detta innebär att ingen direkt budgetstyrning sker.  

Om en ökad styrning eftersträvas behöver ett beslut tas om det, exempelvis i 

enlighet med det förslag som ingick i ärendet ”Översyn av stadens 

investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till 

långsiktig finansieringsstrategi”, dnr 0418/19. Där lämnades förslag på hantering 

av tillkommande kapitalkostnader. Enligt förslaget skulle kapitalkostnadernas 

utveckling per nämnd i förhållande till den kompensation nämnden erhållit årligen 

kunna utvärderas i bokslutsberedningen och där ligga till grund för en justering av 

nämndernas egna kapital. 
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 Bolag 

Investeringarna i Stadshuskoncernen har, efter att de varit på en nivå om 3–5 

miljarder kronor per år, ökat till drygt 7 miljarder kronor för 2020. Den 10-åriga 

planen visar en investeringsnivå på 7–10 miljarder kronor per år. Framtiden 

koncernen (Bostäder) planerar att fortsatt ligga på en hög investeringstakt om 3,5 – 

4,5 miljarder kronor per år. Bland de planerade investeringarna finns även 

Hamnens planerade farledsfördjupning, Lisebergs (TKE) jubileumsprojekt med 

hotell och badanläggning, Älvstrandens (Lokaler) investeringar på Masthuggskajen 

samt Energis investering i ett kraftvärmeverk.  

Utifrån de underlag som styrelser lämnat in utgör de årliga reinvesteringarna, det 

vill säga investeringar för att bibehålla befintlig kapacitet, drygt 30 procent av det 

totala investeringsbehovet. Inom ramen för reinvesteringar ingår även 

ersättningsinvesteringar, där hela befintliga anläggningar ersätts.  

10-årig investeringsplan Stadshuskoncernen: 

 

Egenfinansieringsgrad för bruttoinvesteringar i Stadshus koncernen: 
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Medelvärdet för egenfinansieringsgraden av bruttoinvesteringar perioden 2022 – 

2031 blir för Stadshus koncernen 67 procent. Reinvesteringar beräknas finansieras 

till 100 procent vilket ger ett medelvärde, år 2022 – 2031, för 

egenfinansieringsgrad av nyinvesteringar till 52 procent. Egenfinansieringsgraden 

för respektive kluster/underkoncerner och bolag varierar. 

 

Diagrammet visar Stadshuskoncernens investeringsvolym enligt prognos mars 

2021 och 10-årig plan 2022 - 2031 nedbruten per underkoncern/kluster. Noterbart 

är att kluster Bostäder planerade investeringar motsvarar cirka 50 procent av 

bolagens samlade investeringsvolym.  

Tabell kapitalkostnader 2021 – 2024 för Stadshuskoncernen (kapitalkostnad är 

kostnaden för den värdeminskning och den finansiering som en 

anläggningstillgång orsakar): 
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Diagrammet visar Stadshuskoncernens beräknade kapitalkostnader 2021 – 2024 

specificerade per kostnadsslag. Flerårsplanen ger en beräknad genomsnittlig 

räntenivå på 1,2 – 1,3 procent per år (År 2017 – 2020, 2,1 procent – 1,2 procent).   

I bolagens affärslogik ingår att investeringarna ska generera avkastning som täcker 

kostnaderna och ska också bidrar till bolagets utveckling. År 2020 var 

avkastningen på totalt kapital 2,0 procent för Stadshuskoncernen (där 

anläggningstillgångarna svarar för drygt 90 procent av totala tillgångar). För 2017 - 

2019 har utfall på nyckeltalet varit 3,4 - 3,2 procent. Beräkningen avkastningen på 

totalt kapital bygger på bokförda värden.   

I flera av bolagens affärslogik ingår det också att utöver den direkta avkastningen 

(vilket avkastningen på totalt kapital visar på) se på värdetillväxten.   

Bolagen inom kluster Bostäder (Framtiden koncernen) och kluster Lokaler (Higab 

koncernen) gör varje år en marknadsvärdering av sina förvaltningsfastigheter. I 

nedanstående diagram kan man utläsa att för Stadshuskoncernens 

förvaltningsfastigheter (Bostäder och Lokaler) har värdetillväxten från 2014 till 

2020 varit knappt 60 procent medan lånen ökat med knappt 25 procent. I belopp en 

ökning på 50 miljarder kronor respektive 9 miljarder kronor. Det bokförda värdet 

har samtidigt ökat med 9 miljarder kronor drygt 25 procent. 

 

Avkastningen, både den direkta avkastningen och värdetillväxten, för 

förvaltningsfastigheter har de senaste åren varit högre än kostnaden för lånen. Även 

flerårsplanen visar på detta de kommande åren. Den ökade belåningen innebär 

dock en finansiell risk vid räntehöjningar. Riskexponeringen kan minskas genom 

amortering i samband med realisering av värdetillväxten via avyttring. Belåning 

kan användas i syfte att öka den totala avkastningen via den hävstångseffekt både 

direktavkastning och värdetillväxt ger. 
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 Kommunens investeringsverksamhet utifrån 

god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges beslutade finansiella inriktningarna för god ekonomisk 

hushållning avseende resultatöverskott och egenfinansieringsgrad av investeringar 

utgör ett ramverk och utgångspunkt för att styra mot en långsiktigt ekonomiskt 

hållbar investeringstakt. Enligt stadens inriktningar för god ekonomisk hushållning 

bör egenfinansieringsgraden av kommunens investeringar över en rullande 10-

årsperiod uppgå till minst 50 procent. Det långsiktiga resultatmålet innebär att ett 

resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning bör uppnås över en rullande 10-årsperiod. Med ett 

resultat på två procent och med hänsyn tagen till övriga poster som har betydelse 

för likviditeten bedömer stadsledningskontoret att kassaflödet från driften bör 

uppgå till cirka 2,75 mdkr 2022. Stadens inriktningar för god ekonomisk 

hushållning ger därmed utrymme för årliga nettoinvesteringar om cirka 5,5 mdkr 

om 50 procent egenfinansieringsgrad ska uppnås. 

Det kan konstateras att de investeringsvolymer som nämnderna nominerat för de 

kommande åren ligger på betydligt högre nivåer än 5,5 mdkr. Eftersom stadens 

inriktning innebär att målvärdet ska uppnås över en rullande 10-årsperiod kan dock 

egenfinansieringsgraden tillåtas vara lägre under enskilda år. Om inriktningen skall 

uppnås över tid krävs dock lägre investeringsnivåer än vad som nu nominerats av 

nämnderna eller alternativt högre resultatnivåer. I annat fall kommer 

egenfinansieringsgraden att bli lägre än 50 procent och låneskulden öka i en 

snabbare takt.  

I nedanstående diagram har stadsledningskontoret gjort en framräkning av 

egenfinansieringsgraden baserat på ett resultat på 2 procent av skatter och 

statsbidrag samt de investeringsvolymer som nämnderna nu nominerat fram till år 

2025. Utifrån dessa förutsättningar kommer egenfinansieringsgraden ligga under 

50 procent under hela perioden fram till 2025. Det innebär i sin tur att 

egenfinansieringsgraden behöver ligga över 50 procent åren efter 2025 om inte 

också det rullande 10-årssnittet skall hamna under målvärdet. 
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Ett annat sätt att analysera den långsiktiga finansiella hållbarheten i 

investeringsverksamheten är utifrån självfinansieringsgraden av reinvesteringarna. 

Om investeringar för att bibehålla kapaciteten finansieras via ökad upplåning eller 

via försäljning av tillgångar kommer stadens ekonomi långsiktigt urholkas. Det är 

viktigt att påpeka att utvecklingen av detta nyckeltal inte utgör en del av de 

beslutade finansiella inriktningarna för god ekonomisk hushållning.  

Utifrån de nomineringsunderlag som nämnderna beslutat om uppgår 

reinvesteringsbehovet till cirka 1,8 mdkr 2022. Fram till år 2024 växer 

reinvesteringarna till cirka 2,7 mdkr. Med ett resultat på två procent uppgår 

kassaflödet från driften till cirka 2,75 mdkr 2022 och är därefter långsamt ökande 

till cirka 3,1 mdkr 2024. Utifrån dessa förutsättningar kommer staden därmed 

under hela perioden ha ett kassaflöde från driften som visserligen fullt ut 

finansierar behovet av reinvesteringar, men där i princip hela behovet av 

nyinvesteringar kräver lånefinansiering. 

 

 Exploateringsvolymer 

Exploateringsverksamheten är den del av kommunens verksamhet som avser det 

kommunala ansvaret för genomförande ´beslutade detaljplaner. Detaljplanernas 

utformning och innehåll styr till stor del de ekonomiska förutsättningarna för 

exploateringen.  

Inom staden delas exploateringsinvesteringarna i stort in i två delar:  

• Dels markförberedande åtgärder för att skapa exploaterbar kvartersmark (i 

de fall staden äger den blivande kvartersmarken).  

• Dels utbyggnad av allmän plats för att skapa de funktioner som krävs för 

att möjliggöra en bebyggelse i enlighet med detaljplanerna.   

Allmän platsutbyggnad avser dels lokala anläggningar för områdets behov, som 

lokalvägar och lokala torg- och parkytor och dels anläggningar som är till för ett 

större områdes behov och inte nödvändiga för den bebyggelse som möjliggörs 

genom detaljplanen.   
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I samband med beslut om att en detaljplan eller ett planprogram ska starta upprättas 

en exploateringskalkyl, vilket sker löpande under året. De samlade kalkylerna 

ligger sedan till grund för förslag till budget/prognos, vilka uppdateras successivt i 

takt med att verksamheten får mer och mer kunskap inom projekten.   

Därmed kan det ske relativt stora svängningar över tid, dels beroende på ökad 

kunskap dels i takt med att nya detaljplaner beslutas eller det sker större 

förändringar i planeringen under detaljplaneprocessen.   

 Finansiering 

Markåtgärder och allmän-plats-åtgärder för det lokala områdets behov ska 

finansieras av exploatören, oavsett om det är en extern markutvecklare, kommunalt 

bolag eller internt inom kommunen (fastighetsnämnden), och anläggningar som är 

till för ett större områdes behov är skattefinansierade.  

Bedömning och förhandlingar kring vad som avser nödvändiga anläggningar för 

det lokala behovet och åtgärder för ett större områdes behov utgår från Plan- och 

bygglagens regelverk kring gatukostnadsersättning samt inom ramen för de 

förhandlingar som mynnar ut i ett exploateringsavtal mellan staden och 

markutvecklaren.  

Således ingår inte sådana anläggningar som i sin helhet ska finansieras av det 

offentliga. Det gäller företrädelsevis utbyggnad av övergripande kommunalteknisk 

basinfrastruktur, så som övergripande huvud- och kollektivtrafiknät eller 

utbyggnad av lokaler för kommunal service.  

 Exploateringsvolymer 2021–2031 

Tabeller och grafer som presenteras i materialet utgår från fastighetsnämndens 

Investeringsnomineringar 2022, beslutade i fastighetsnämnden 2021-03-15 § 45.  

Genom kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020 utgår numera det 

ekonomiska budgetansvaret för exploateringsinvesteringar i sin helhet från 

fastighetsnämnden, förutom den del av exploateringsverksamheten som avser 

utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Denna del ansvarar fortsatt kretslopp och 

vattennämnden för som huvudman för VA-kollektivet.  

Nyckeltalen för god ekonomisk hushållning avseende exploateringsverksamheten 

utgår endast från de delar som ryms inom fastighetsnämndens ansvar, vilket 

översiktligt avser kvartersmarksutveckling samt utbyggnad av allmän plats.  

I de volymer som presenteras i sammanställningarna nedan ingår årliga inkomster 

och utgifter för projekt som är i en genomförandefas eller exploateringsprojekt där 

det finns ett pågående detaljplanearbete eller finns beslut om att ett 

detaljplanearbete ska starta. Därutöver ingår enstaka projektvolymer där det finns 

ett sammanhållet planprogramarbete av ett större utbyggnadsområde. Det medför 

att volymerna, till skillnad från övriga investeringssammanställningar, inte 

innehåller en tydlig bild av ett framtida behov utan speglar i någon mån mer redan 

pågående och startade planerings- och genomförandevolymer i stadsutvecklingen. 

Exempel på projekt och satsningar som inte finns med i volymerna då det inte 
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startat något detaljplanearbete är bland annat utvecklingen av Frihamnen som 

skjutits framåt i tid, eller utvecklingen av Dag Hammarsköldsområdet. 

 

 

 
 

  

I takt med att nya planer startas så kommer både inkomster och utgifter att bli 

högre under perioden, än vad som åskådliggörs ovan. Detta i sin tur kommer att 

påverka exploateringsnettot enskilda år och över tid. Fastighetsnämnden gör ingen 

bedömning i sin framställan om vilka volymer detta kan avse eller om det har en 

stark positiv eller negativ påverkan på exploateringsnettot.  

Utbyggnad av allmän plats utgör i snitt drygt 70 procent av de totala utgifterna 

varav den skattefinansierad allmän plats utgör i snitt ca 15 procent av 

exploateringsinvesteringarna. Dessa åtgärder bedöms utgöra nyttor för ett större 

områdes behov utöver de behov som följer av den tillkommande bebyggelsen som 

medges och som följer av detaljplanerna och bedöms inte kunna belasta 

exploatörerna.  

I grafen nedan redovisas nominerade exploateringsvolymer för 2021–2031 i 

löpande priser samt och historiska utfall. För perioden 2021–2031 prognostiseras 

exploateringsinvesteringar motsvarande ca 10,9 mdkr, med förväntade inkomster i 

form av exploateringsbidrag och markförsäljningar motsvarande ca 13,8 mdkr, 

vilket ger ett totalt exploateringsöverskott på närmre ca 2,9 mdkr under hela 

perioden.  

Fastighetsnämnden lyfter i sina nomineringar att det råder viss osäkerhet om 

bostäder kan byggas i den takt som det finns planeringsmässiga förutsättningar för. 

Det handlar bland annat om konjunkturutvecklingen, att efterfrågan på bostäder 

avtar eller att tillgången till kompetens minskar.  

Även för flera startade planeringsprojekt finns det stora osäkerheter, då dessa är i 

tidiga skeden och volymerna baseras i stort på att det finns en marknad som har en 
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bibehållen betalningsvilja och kapacitet att genomföra pågående och planerade 

projekt.  

 

 
. 

Volymökningarna speglar den kraftiga stadsutveckling staden är inne i både 

avseende antal exploateringar och den ökade storleken och komplexiteten i flera 

enskilda stadsutvecklingsprojekt.  

Större och mer omfattande projekt som ingår i exploateringsvolymerna under de 

närmsta åren är bland annat:  

• Utbyggnad Masthuggskajen 

• Fortsatt utbyggnad och utveckling i Gamlestaden.  

• Kvartersutbyggnad vid ny Älvförbindelse (Centralenområdet)  

• Överdäckning och bebyggelse Götaleden (Centralenområdet)  

• Bebyggelse Norr om Nordstan (Centralenområdet)  

• Tidiga etapper i Backaplans Centrumbebyggelse  

De årliga exploateringsnettona för exploateringsverksamheten, det vill säga nettot 

av de totala exploateringsinkomsterna och exploateringsutgifterna respektive år 

speglar i vilken mån exploateringsverksamheten är självfinansierande och inte 

kräver ytterligare upplåning. Det ska i detta sammanhang framhållas att 

inkomster från markupplåtelser inte redovisas i de presenterade volymerna. Det 

innebär exempelvis att det inte finns några exploateringsinkomster vid exploatering 

för byggande av lokaler för kommunal service, vilka sedan upplåts med 

kommunintern markupplåtelse.    
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De uppdaterade prognoserna för planperioden innehåller förskjutningar i projekten 

som påverkar så väl tidigare prognostiserad utbyggnad som markförsäljningar och 

exploateringsbidrag.  

För 2020 var utfallet för inkomsterna lägre än budgeterat där förskjutningar i tid 

var den största anledningen. Förskjutningarna får en positiv effekt på inkomsterna i 

de reviderade nomineringarna för perioden 2021-2025. Det har 

även tillkommit projekt med positiva projektnetton sedan budgeten gjordes samt att 

prognosen för inkomsterna har ökat i vissa projekt. 

Det medför att nomineringarna för perioden pekar på ett samlat 

exploateringsöverskott på ca 2,5 mdkr vilket är en ökning med närmre 1 mdkr i 

förhållande till beslutad plan. 

 

Exploateringsvolymer 2021-2025 (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Exploateringsinkomster 1 250 2 410 1 910 2 960 1 100 9 630 

              

Exploateringsutgifter 1 420 1 740 1 350 1 460 1 120 7 090 

varav Kvartersmarksutveckling 700 440 370 550 210 2 270 

varav Exploateringsfinansierad allmän plats 610 1 050 780 740 810 3 990 

varav Skattefinansierad allmän plats 110 250 200 170 100 830 

Årligt exploateringsnetto -170 670 560 1 500 -20 2 540 

 

  Exploateringsverksamhetens projektportföljer 

Fastighetsnämnden redovisar i sin årsrapport för 2020 sina så kallade 

projektportföljer, fyra olika portföljer som är intressanta att följa ur ett 

stadsutvecklingsperspektiv, BoStad2021, Älvstaden, Gamlestaden och 

Fastighetsnämndens övriga projektportfölj.  

I portföljerna, likt ovan beskrivna volymer, ingår exploateringsinkomster och 

utgifter men där det är de totala exploateringsinvesteringarnas nettoresultat som 

redovisas och inte reavinsten. Inkomsterna består av försäljningsinkomster och 
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ersättningar. De ingående bokförda värden på befintlig mark finns inte med, men 

de är förhållandevis låga. I redovisningen nedan har VA-utgifterna lyfts ut ur 

redovisningen i enlighet med ovan förda resonemang.  

Portföljerna innehåller volymer mellan 2005–2033 för genomförda, pågående och 

planerade projekt inom respektive portfölj. Likt volymerna ovan är det ingår inte 

de projekt där program- eller detaljplanearbete ännu inte startat.  

Sammanställning och kommentarer är hämtade från fastighetsnämndens årsrapport 

för 2020.  

  

  Årsbokslut december 2020 

Portföljer(mkr) Utfall               
2005-2020 

Prognos          
2021-2033 

2005-2033 

BoStad2021    

Inkomst 725 1 775 2 500 

Utgift -600 -675 -1 275 

Netto 125 1 100 1 225 

Gamlestaden    

Inkomst 200 700 900 

Utgift -650 -850 -1 500 

Netto -450 -150 -600 

Älvstaden*    

Inkomst 325 7 000 7 325 

Utgift -1 600 -6 100 -7 700 

Netto -1 275 900 -375 

Övriga projekt    

Inkomst 5 150 5 000 10 150 

Utgift -3 400 -3 700 -7 100 

Netto 1 750 1 300 3 050 

 

Kretslopp och vattens utfall och prognoser ingår inte i siffrorna i tabellen 

*Älvstadens siffror i tabellen innehåller endast kommunens inkomster och utgifter i 

de projekt som ingår i denna portfölj, dvs inkomster för markförsäljning där 

kommunen äger marken, utgifter för utbyggnad av allmän plats och inkomster i 

form av exploateringsbidrag från Älvstranden utvecklings AB. Älvstranden 

utveckling AB:s inkomster och utgifter för kvartersmark ingår inte i underlaget 

 Exploatering inom ramen för Älvstranden Utveckling AB:s 

markutvecklingsverksamhet 

För att komplettera bilden ovan kring ”kommunens” exploateringsverksamhet har 

Älvstranden Utveckling gjort en grov bedömning av bolagets framtida kassaflöde i 

deras markutvecklingsuppdrag (exploateringsverksamhet).  
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Likt för kommunens övriga exploateringsverksamhet pekar de årliga 

exploateringsnettona på den årliga självfinansieringsgraden och speglar inte den 

årliga resultatpåverkan för bolaget eller de faktiska exploateringsresultaten över 

tid.  

Den absoluta majoriteten av investeringarna avser utveckling 

inom Älvstadens geografi där det har skett förändringar från tidigare prognoser, 

framför allt förskjutningar framåt i tid i redan pågående projekt, men även 

avseende planerad utveckling i delområden som skjutits längre fram i tid, 

exempelvis avseende stadsutvecklingen i Frihamnen och på Lindholmen. 

Utgiftsvolymerna ingår i de volymer som presenteras inom ramen för Älvstrandens 

långsiktiga investeringsplan tillsammans med bolagens övriga 

investeringsvolymer, men har här kompletterats med en grov uppskattning av 

inkomster från planerade markförsäljningar.  

Värderingen av byggrättsvärden baseras på bokslutsvärden 2020 och utgifterna 

avser 2020 års prisnivå. Likt övrig exploatering är det grova bedömningar av 

investeringsvolymer och förväntade försäljningsinkomster både i storlek och i tid, 

men baseras i stort på de volymer och tidplaner som avser Älvstrandens del 

av Älvstadsplaneringen, så som den ser ut i dagsläget.  

 

 

 

I Älvstranden Utvecklings exploateringsutgifter ingår den del av exploatörens 

finansiering av allmän plats som hanteras genom exploateringsbidrag till 

kommunen. Dessa volymer ingår till del i de inkomster som presenteras ovan inom 

ramen för ”kommunens” exploateringsverksamhet (fastighetsnämndens 

exploateringsekonomi). Dock presenterar fastighetsnämnden bara volymerna för de 

pågående exploateringsprojekten eller där detaljplanearbete pågår, medan 

Älvstrandens volymer innehåller samtliga just nu pågående och planerade projekt 

för perioden.   
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Älvstrandens exploateringsutgifter utgör en betydande del av de 

investeringsvolymer som ingår i bolagets långsiktiga investeringsprognoser, vilka 

utgör en del av Stadshuskoncernens samlade investeringsvolymer ovan. 

 Exploateringsverksamheten utifrån god 

ekonomisk hushållning 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avseende stadens 

exploateringsverksamhet utgår från att stadens samlade exploateringsutgifter fullt 

ut ska finansieras av stadens exploateringsinkomster under rullande 10-årsperioder. 

Nyckeltalet omfattar inte utbyggnad av VA eller anslutningsavgifter kopplade till 

utbyggnaden. Historiska utfall och nominerade exploateringsvolymer pekar fortsatt 

på en självfinansieringsgrad som överstiger målet under hela planeringshorisonten.  

 

 
 

  

Men likt diskussionen ovan finns det pågående planeringsarbete där detaljplaner 

ännu inte startat, men som planeras att dra igång de närmsta åren som kan påverka 

bilden ovan. I dagsläget finns dock ingen prognos framme avseende hur denna 

planering kan komma att påverka det finansiella utrymmet.   

Den långsiktiga planen utvecklas över tid i takt med att förändrade förutsättningar i 

redan pågående och planerade projekt och i takt med att staden fattar beslut om att 

starta nya planer och stadsutvecklingsprojekt. Det medför att det fortsatt kommer 

att behöva finnas en balans av ekonomiska vinst- och förlustprojekt framöver för 

att i så fall kunna bibehålla en nivå som är fullt ut egenfinansierad över tid.   

Inriktningen för god ekonomisk hushållning styr förutsättningarna för den 

ekonomiska planeringen som helhet för exploateringsverksamheten och ger 

utrymme för att kunna bedriva enskilda projekt som är finansiellt underfinansierade 

men som över tid ska vägas upp av finansiella överskott i andra satsningar. Sådana 
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projekt kan bland annat utgöras av enskilda detaljplaner på kommunal mark för att 

möjliggöra byggnation och kommunal service som därmed inte medför några 

exploateringsinkomster eller upprustning i ytterområden för att stärka 

förutsättningarna på sikt, men som i dagsläget inte har sådana markvärden att de 

kan finansiera utbyggnaden fullt ut.   

Det 10-åriga rullande prognostiserande exploateringsnettot motsvarar i ett 

nettoöverskott på i storleksordningen 2,5-3 mnkr fram till 2031. Det 

prognostiserade nettoöverskottet ska dock ses i ljuset av att det finns betydande 

osäkerheter kring exempelvis utvecklingen av efterfrågan och betalningsviljan eller 

förändringar i krav och omhändertagande av klimatanpassning eller 

luftmiljökvalitet. Som tidigare lyfts finns pågående tidig planering som ännu inte 

lyfts in i exploateringsvolymerna i avvaktan på att detaljplanearbete ska starta eller 

återupptas. Belastar man dessutom utrymmet med exempelvis utvecklingen av 

Skeppsbron (som inte ingår i exploateringsverksamheten i nuvarande hantering 

utan som investering inom trafiknämnden) eller eventuella exploateringsåtgärder 

för nytt centralbad minskar det finansiella utrymmet. Därmed kan det därför finnas 

behov av ett finansiellt utrymme för att omhänderta snabba förändringar och 

osäkerheter för att samtidigt långsiktigt kunna bedriva exploateringsverksamheten 

med en hög eftersträvad självfinansieringsgrad.  

Det krävs därför fortsatt en balans mellan projekt med finansiella överskott och 

projekt med underskott även kommande år och att det sker aktiva avvägningar av 

innehåll och kvalitet i projekten och en aktiv projektstyrning. Därmed krävs fortsatt 

ett aktivt arbete med vilka detaljplaner som startas kommande år, där även de 

ekonomiska förutsättningarna och de kommunala åtagandena är del av 

prioriteringen 

 VA-utbyggnad inom ramen för stadens 

stadsutveckling 

Nominerade exploateringskopplade investeringar avseende VA-utbyggnad utgår 

från Kretslopp- och vattennämndens investeringsnomineringar (2021-03-17 §49) 

samt nämndens beslutade verksamhetsnomineringar för 2022 (2021-04-22 §71).  

Utgifter för VA-utbyggnad avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom 

ramen för exploateringsverksamheten och genomförande av detaljplaner. 

Därutöver sker utbyggnad av VA genom enstaka förtätningar och i samband med 

upprustningsområden som hanteras inom nämndens ordinarie 

investeringsverksamhet.  

På motsvarande sätt avser inkomsterna de anläggningsavgifter som avser 

anslutningar inom ramen för exploateringsprojekten. Därtill tillkommer 

anläggningsavgifter som erhålls vid förtätningar och avstyckningar utanför 

exploateringsverksamheten och i samband med utbyggnad inom 

upprustningsområden. Därmed speglar inte självfinansieringsgraden inom 

exploateringsverksamheten anläggningstaxans samlade finansieringsgrad av VA-

utbyggnaden. En samlad diskussion kring anläggningstaxans utveckling återfinns i 
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kretslopp och vattennämndens verksamhetsnomineringar och under avsnittet ovan 

kring Taxor och avgifter. 

 

 
 

Kretslopp och vattennämndens nominerade utbyggnadsvolymer ligger i linje med 

föregående års nominerade volymer och speglar den nya investeringsnivå som 

stadens exploatering och stadsbyggnadsverksamhet befinner sig i och planerar för. 

För planperioden 2021-2025 ligger utbyggnadsbehovet kvar medan volymerna 

efter planperioden 2026-2031 har reviderats upp. 

 

 
 

Inkomsterna har reviderats ned betydligt under planperioden 2021-2025, där 

stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden inför nomineringarna 2021 inte 

hade synkat sina investerings- och taxeprocesser. Dock återfinns ingen djupare 

förklaring till den relativt betydande nedrevideringen. Inför budget 2022 har 

nämnden därför uppdaterat sina investeringsnomineringar med prognos avseende 

exploateringsvolymer och exploateringskopplade anläggningsavgifter inom ramen 

för nämndens verksamhetsnomineringar, där nämndens inriktning för taxornas 

utveckling presenteras.  
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Nämnden presenterar två scenarier på anläggningstaxans utveckling i sitt underlag 

för att nå 70 procents kostnadstäckning över tid (KF 2018-12-20 §18). Båda 

scenarierna avser betydande utveckling av anläggningstaxan med 20 procent under 

ett antal år eller med 10 procent under ett ytterligare antal år.  

De årliga inkomster som redovisas i tabeller och grafer i förutsättningar för budget 

utgår från scenariot med 10 procentiga taxeökningar årligen kommande år.  

Det är viktigt att poängtera att framför allt inkomster och utgifter kopplat till VA-

utbyggnad är väldigt utspridd i tid och därför finns det inte någon korrelation 

mellan utgifterna och anslutningsavgifterna för enskilda år och vilka projekt dessa 

kopplas till. Kretslopp och vattennämnden ser fortsatt att utbyggnaden över tid 

finansieras till ca 50 procent av anslutningsavgifter från exploateringen medan 

övrig finansiering sker genom överskott från anslutningar i redan befintlig 

bebyggelse. För den del som inte finansieras genom de samla anslutningsavgifterna 

blir konsekvensen icke finansierade kapitalkostnadseffekter som får finansieras 

genom ordinarie brukningstaxa och därmed belasta taxekollektivet som helhet.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att effekterna av kostnadsutvecklingen inom 

VA-utbyggnaden och kretslopp och vattennämndens förslag till betydande årliga 

taxeökningar för anläggningstaxan behöver följas upp och fördjupas framöver 

kring vad det kan få för effekter på möjlig utbyggnadstakt och övrig 

stadsutveckling. 

Den betydande ökning av utbyggnadsvolymer i förhållande till tidigare års 

utbyggnad av VA inom exploateringsverksamheten synliggörs i grafen nedan. Det 

kan bland annat förklaras av att staden har gått från att genomföra mindre 

frimärksplaner ofta i anslutning till befintlig bebyggelse till att nu genomföra större 

stadsutvecklingsprojekt som kräver större utbyggnader av VA-systemet för att 

försörja betydligt större områden.  
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 Skuldutveckling och finansiella risker 

 Stadens skuldutveckling 

 Koncernen 

I diagrammet nedan visas utvecklingen av koncernens samlade externa låneskuld. 

Som där framgår så har koncernens låneskuld under många år legat relativt stabil 

mellan 2012 och 2018. Skuldutvecklingen har under dessa år inte ökat på det sätt 

som bedömts för respektive års budget. Det beror på två samverkande faktorer. 

Dels har investeringarna inte ökat i den takt som budgeterats, dels har resultaten 

blivit högre. Detta har inneburit att investeringarna har kunnat finansieras med 

egna medel. Under 2019 och 2020 har skulden dock ökat med cirka 4 mdkr per år, 

och en fortsatt hög skuldutveckling förväntas. Skuldökningen är i sig i linje med de 

budgetmål som ställts upp och har sin förklaring i det behov av stadsutveckling 

som staden befinner sig i. 

Bedömningen av stadens skuldutveckling de kommande åren, 2022-2024, görs 

utifrån nämndernas investeringsnomineringar och styrelsernas inlämnade fleråriga 

investeringsplaner. Höga investeringsvolymer hos såväl nämnder som styrelser 

bidrar till en bedömd skuldökning på cirka åtta mdkr per år. Kommunen har sedan 

tidigare lånat tre mdkr till en likviditetsplacering. Denna avslutas och amorteras 

under 2022 vilket innebär att den förväntade skuldökningen 2022 blir drygt fem 

mdkr istället för drygt åtta mdkr. För perioden 2022-2024 bedöms låneskulden öka 

Utbyggnad VA 2021-2025 (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Inkomster anslutningsavgifter 56 58 61 64 70 309 

Utgifter utbyggnad 185 191 186 169 174 905 

Årligt exploateringsnetto -129 -133 -125 -105 -104 -596 
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med 25 mdkr, varav kommunens nettolåneskuld med 12 mdkr och bolagens 

låneskuld med 13 mdkr. 

I diagrammet nedan framgår bedömd investeringsvolym och skuldförändring per 

bolagskluster för perioden 2022–2026. Det är främst Bostäder, men även Energi 

och Hamn som driver skuldutvecklingen.  

 

Förväntad utveckling av kommunens räntekostnader redovisas i avsnittet 

Kommuncentrala kostnader i kapitel 8 Beräkningsunderlag. 

 Kommunens nettolåneskuld 

Den skattefinansierade verksamhetens del av skulden, det vill säga kommunens 

nettolåneskuld, uppgick den 31 december 2020 till 6,3 mdkr. Kommunens höga 

resultat 2020 bidrog till att låneskulden enbart ökade med 0,5 mdkr. I diagrammet 

nedan redovisas utvecklingen av kommunens nettolåneskuld. Låneskulden 

åskådliggör det likvida flödet för kommunen och fluktuerar ständigt beroende på 

händelser i verksamheten. I stort påverkas den av driftresultatet i verksamheten, 

investeringsvolymen och större enskilda likvidposter. I takt med de ökande 

investeringsvolymerna har nettolåneskulden successivt ökat under perioden. 

Liksom för 2020 förväntas den höga investeringsvolymen innebära att 

finansieringen inte enbart kan ske med egna medel vilket medför en förväntad 

ökning av nettolåneskulden under 2021 med 3,2 mdkr till 9,5 mdkr.  

För perioden 2022-2024 har stadsledningskontoret vid beräkningen av 

nettolåneskuldens utveckling utgått från de investeringsvolymer som nämnderna 

nominerat samt en resultatnivå på två procent (av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning) i enlighet med stadens riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. Detta ger en bedömd ökad nettolåneskuld med 3,2 mdkr för 2022, 4,2 

mdkr för 2023 och 4,4 mdkr för 2024.  
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 Bolagens kapitalstruktur 

Stadshuskoncernens likvida medel har mellan 2018 och 2020 varierat mellan 2,3 

och 3,5 miljarder kronor. Koncernens likvida medel finns koncentrerat till några 

bolag, och framförallt till de bolag som inte har någon låneskuld. Koncernens bolag 

är anslutna till stadens koncernkontostruktur med tillhörande kontolösning, vilket 

innebär att eventuell överskottslikviditet regleras mot bolagets låneskuld, liknande 

en checkräkningskredit. I det fall bolaget inte har någon låneskuld, redovisas en 

fordran på koncernbanken. Stadens målsättning med att ha en koncerngemensam 

finansieringsfunktion är att få en effektiv hantering av olika typer av likvidflöden 

och att kommunkoncernens likviditet används på rätt ställe vid varje tillfälle. 

 

Diagrammet ovan visar fördelningen av Stadshuskoncernens likvida medel 2020-

12-31. Vissa bolag har krav på sig att hålla en viss nivå på likvida medel utifrån 
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särskilda regelverk, medan andra bolag bedöms ha höga nivåer på likvida medel i 

förhållande till sin verksamhet.   

I diagrammet nedan ställs kassalikviditet (kortsiktig betalningsförmåga) i relation 

till soliditet (långsiktig betalningsförmåga). Stadshuskoncernen har som helhet en 

god likviditet och en rimlig soliditetsnivå. Samtidigt ser situationen olika ut i olika 

bolag. Några har hög soliditet och hög kassalikviditet medan situationen är tvärtom 

för andra. En bedömning av lämpliga nivåer för respektive bolag behöver utgå från 

en situationsanpassad bedömning av risknivå och likviditetsbehov. Som exempel är 

det rimligt att bolag som erhåller koncernbidrag och/eller kommunbidrag eller 

olika typer av uppdragsersättning har en lägre risknivå (lägre soliditetsnivå) än ett 

bolag som har en mer riskutsatt verksamhet. På motsvarande sätt behöver 

likviditetsbehovet bedömas.   

Ett systematiskt arbete med kapitalstrukturen i respektive bolag skapar styreffekter 

och förväntas bidra till ett bättre nyttjande av kapitalet. Genom en effektiv och 

ändamålsenlig kapitalstruktur som är anpassad till respektive bolags risk- och 

behovsnivå kan synergier på koncernnivå uppnås. Ett sådant uppdrag att 

genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur 

kan ges till Göteborgs Stadshus AB. 

 

 Marknadsräntans utveckling 

Stadens räntekostnad för nya lån påverkas av den generella marknadsräntan samt 

av stadens individuella kreditkostnad. Den generella marknadsräntan kan grovt 

delas upp i två delar, en kort rörlig ränta, samt en fast bunden ränta på fem år.  

Den korta rörliga räntan, referensräntan Stibor 3 månader, visas i grafen nedan. 

Förväntansbilden är en oförändrad styrränta på noll under hela 2021 och början av 
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2022. Fram till och med 2023 inprisas en mindre räntehöjning. Riksbanken 

fortsätter dock att tydligt flagga för oförändrad styrränta under de kommande två 

åren. Förväntan på de europeiska styrräntorna ligger också på fortsatt mycket låga 

nivåer de kommande åren. 

 

                 

Den femåriga bundna räntan har stor inverkan på räntekostnaden när staden tar upp 

nya lån via obligationsmarknaden. Detta sker löpande då gamla lån ständigt 

förfaller, samtidigt som nya lån behöver tas upp till följd av stadens 

skulduppbyggnad. Grafen nedan visar den femåriga bundna räntan under de 

senaste två åren samt två års framtida förväntade ränteutveckling enligt 

finansmarknadens prissättning. Den långa räntan har stigit i USA på sistone vilket 

slagit över på övriga globala räntor. Femårsräntan har stigit under 2021 från nära 

noll till 0,35 procent. Den närmaste åren är förväntan en fortsatt nästan linjär 

uppgång till 0,50 om ett år och till 0,75 om två år.  
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Stadens individuella kreditkostnad styrs främst av det kreditbetyg Göteborgs Stad 

har. Kreditkostnaden varierar över tid, men de senaste årens expansiva 

penningpolitik från centralbankerna har medfört historiskt låga kreditmarginaler. 

De senaste två åren har kreditkostnaden för ett femårigt lån legat på cirka noll till 

0,25 procent för en svensk kommun med Göteborgs höga kreditbetyg, med 

undantag under en kort period under våren 2020 då pandemin orsakade finansiell 

oro och marginalen steg till 0,40 procent. 

 Finansiella risker och kreditvärdighet 

 Finansiella risker 

De fleråriga investerings- och skuldprognoserna hos både nämnder och styrelser 

indikerar en stor skuldökning de kommande åren, och visar på den expansiva fas av 

stadsutveckling staden befinner sig i. Stadens ökade skuldsättning beror på den 

ökade investeringstakten. Ökade investeringar innebär ökade tillgångar. Som 

framgår i avsnitt 4.5 Investeringar Bolag, genererar bolagens investeringar till stor 

del såväl avkastning som värdetillväxt med stora marknadsmässiga övervärden. 

Även kommunen innehar stora mängder anläggningstillgångar vars 

marknadsvärden vida överstiger bokförda värden. Den ökade skuldsättningen 

riskerar således inte primärt den ekonomiska ställningen. 

En ökande låneskuld innebär istället en successivt ökad finansiell risk för 

kommunen genom främst ränterisk och finansieringsrisk. Med ränterisk avses 

risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 

kommunkoncernens finansnetto negativt. Med finansieringsrisk avses risken att vid 

någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till 

medel för betalningar. 

Kommunfullmäktige har valt att hantera de finansiella riskerna genom en finansiell 

samordning. Kommunkoncernens medelsförvaltning är samordnad genom 
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koncernbanken vid stadsledningskontoret. Koncernbanken ansvarar för upplåning 

och riskhantering av kommunkoncernens hela låneskuld. Syftet med samordningen 

är dels att få lägre totala upplåningskostnader, dels att kunna hantera de finansiella 

riskerna utifrån ett helhetsperspektiv. I Göteborgs Stads riktlinjer för 

finansverksamheten anger kommunfullmäktige riskramar och riskmandat som ska 

säkerställa en förnuftig skuldförvaltning som hanterar de finansiella riskerna på ett 

betryggande sätt.  

För att undvika risken att inte ha tillgång till medel för betalningar anger 

riktlinjerna att bindande lånelöften samt likviditetsreserv ska täcka kommande 12 

månaders förfall plus kommande 12 månaders prognosticerade nettoutflöde. Med 

en ökad faktisk låneskuld samt en ökad prognosticerad låneskuld ökar 

volymkraven på bindande lånelöften. Kommunen har avtalade icke utnyttjade 

lånelöften om sammanlagt 11 mdkr. Därutöver innebär medlemskapet i 

Kommuninvest en trygghet men dock inget avtalat lånelöfte.  

 Finansiering av investeringar 

Finansiering av investeringar kan i huvudsak ske genom tre finansieringskällor; 

positiva kassaflöden från verksamheten (i huvudsak resultat + avskrivningar), 

försäljning av tillgångar samt ökad upplåning. Den grundläggande utgångspunkten 

är att kommunen i möjligaste mån ska begränsa behovet av upplåning över tid för 

att inte skuldsätta kommande generationer och skapa framtida 

ekonomiska/finansiella risker som kan innebära att kommunen inte kan leverera 

den kvalitetsnivå och service som bedrivs idag. Dock kan det finnas behov av 

upplåning i olika skeden i stadens utveckling, kanske framför allt i faser då staden 

växer mer än normalt och omfattande tröskelinvesteringar krävs för att möta 

kraftiga volym- eller behovsökningar.  

Styrlogiken skiljer sig mellan stadens investeringsverksamheter inom nämnds- 

kontra bolagssidan. Inom nämnderna innebär framför allt nyinvesteringar i många 

fall en tillkommande nettokostnad över en anläggnings hela livslängd, tillgångar 

som dessutom är svåra att avyttra då det inte finns någon marknad för dessa 

anläggningstyper. Bolagens nyinvesteringar genererar normalt såväl avkastning 

som värdetillväxt. På bolagssidan ligger det ofta en affär som grund för en 

investering med en intäktssida som finansierar volymökningen på ett direkt sätt och 

i större utsträckning är tillgångarna realiserbara. Denna differentiering medför att 

stadens skuldsättning och finansiering behöver styras i förhållande till vilken typ av 

anläggningar eller affärskontext investeringarna baseras på. Detta hanteras idag 

främst genom stadens övergripande investeringsstyrning och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning.  

Stadens totala skuldsättning, oberoende av vilka tillgångar som har skapats, har 

betydelse för stadens totala finansiella risker och inte minst vilken status staden har 

på den finansiella marknaden. Det påverkar både stadens kreditbetyg och 

förutsättningar för stadens kapitalanskaffning över tid. 
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 Kreditvärdering 

Koncernens betydande upplåningsbehov förutsätter tillgång till de finansiella 

marknaderna. För att få full tillgång till kapitalmarknaden har kommunen 

kreditbetyg, så kallad rating, från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s 

(S&P). Kommunens kreditvärdighet har avgörande betydelse för såväl tillgången 

till kapital som prissättningen. Ett högt betyg visar på hög betalningsförmåga vilket 

ger långivare/investerare en trygghet i att låna ut/placera pengar till kommunen. 

Kreditvärderingen är kassaflödesfokuserad. Det innebär bland annat att risken med 

en hög skuld bedöms relativt sett lågt i en verksamhet som genererar avkastning 

jämfört med en verksamhet utan vinstsyfte, och värdet av högt värderade tillgångar 

bedöms utifrån möjligheten att snabbt kunna realisera dom.  

Betyget för Göteborgs Stad är det näst bästa, AA+ med stabil utsikt. I ett 

internationellt perspektiv har kommunen en mycket hög kreditvärdighet och en 

normal rating i jämförelse med andra svenska kommuner. 

Betyget uppdateras två gånger per år, och är senast bekräftat i mars 2021. 

Göteborgs Stad har relativt sett låga delbetyg i områdena management, resultat 

samt skuldsättning, baserat på kommunens fragmentariska parlamentariska 

situation, relativt lågt budgeterade resultatnivå med utdelning från bolagssektorn 

som inte är på långsiktigt hållbar nivå, samt kommunens höga skuldsättning. Inom 

området likviditet har kommunen högsta betyg tack vare en strikt finanspolicy och 

höga likviditetsreserver. Standard & Poors ger också högsta betyg till svenska 

kommuner för förutsägbarheten i det konstitutionella ramverket, men då de saknar 

en långsiktig förutsägbarhet från statens sida har delbetygets trend sänkts från 

stabil till försvagad.  

S&P förväntar sig att Göteborg kommer att bibehålla sin sunda ekonomiska 

ställning med relativt stabila rörelseresultat fram till 2023. S&P förväntar sig vidare 

att ledningen kommer att upprätthålla budgetdisciplin och fortsätta bedriva 

finansverksamheten konservativt och följa den strikta finanspolicyn. Kreditbetyget 

skulle kunna sänkas om det strukturella resultatet försämras, eller om låneskulden 

ökar mer än förväntat. Ratingen skulle också sänkas om delbetyget kring det 

institutionella ramverket sänks för kommunsektorn. 

 Låne- och borgenstak 

Då kommunfullmäktige enligt Kommunallagen 3 kap 9 § ska besluta i ärenden av 

principiell beskaffenhet behöver fullmäktige fastställa en låneram för Göteborgs 

Stad. Taket är att betrakta som en säkerhet för kommunfullmäktige och krävs även 

för att långivare ska godta utlåning till staden samt borgen för de externa lån 

bolagen behöver ta förvärv av dotterbolagsaktier eller för utdelningar. För 2021 har 

kommunfullmäktige fattat beslut om ett lånetak på 64,5 miljarder kronor. För 2022 

är förslaget att lånetaket oförändrat sätts till 64,5 mdkr. Förslaget grundar sig på 

förväntad skuldutveckling enligt ovan, där extern låneskuld 2022 beräknas uppgå 

till 62,5 mdkr. Att inte lånetaket behöver höjas beror på lägre utfall 2020 än 

förväntat samt att lån för likviditetshållning kommer att amorteras under 2022. 
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Koncernens sammanlagda borgensåtagande uppgick per den 31 december 2020 till 

6,2 mdkr, varav 5,4 mdkr avsåg de kommunala bolagen. För 2021 har 

kommunfullmäktige fattat beslut om en högsta borgensvolym om nio mdkr. Även 

för 2022 bedömer stadsledningskontoret att den högsta tillåtna volymen bör vara 

nio mdkr, varav maximalt åtta mdkr föreslås avse borgen till de kommunala 

bolagen.   

All borgen ska beslutas av kommunfullmäktige, men i enlighet med Idrott- och 

föreningsnämndens reglemente bereder och beslutar nämnden om kommunal 

borgen till ideella föreningar. Nämnden har sedan 2010 en ram för lån med 

kommunal borgen som uppgår till 250 mnkr. I samband med nominering inför 

budget 2022 önskar nämnden en utökning av ramen med 50 mnkr. Ansökningarna 

om kommunal borgen har ökat och då inte nivån ändrats sedan 2010 finns ett 

behov av en höjd ram för att föreningar fortsatt ska kunna bygga egna anläggningar 

som komplement till det kommunala byggandet. Stadsledningskontoret föreslår att 

nämndens mandat för kommunal borgen höjs till 300 mnkr i enlighet med 

nomineringen. 

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten ska fullmäktige i 

budgeten även besluta om årligt lånetak för respektive investerande bolag. 

Skuldutvecklingen är starkt sammankopplad till investeringsutvecklingen och 

genom att sätta ett ökat fokus på beslut om lånetak tar kommunfullmäktige dels ett 

grepp om de samlade finansiella riskerna samtidigt som det kan bidra till förbättrad 

ekonomistyrning i investeringsprocessen. Kommunfullmäktige är den enda 

instansen som har och kan ha ett ansvar och en bild över hela kommunkoncernens 

låne- och skuldutveckling.  

Grunden för stadsledningskontorets förslag till lånetak för respektive bolag är 

styrelsernas bedömning av upplåningsbehov inom ramen för den fleråriga 

investeringsprognosen som lämnats inför framtagandet av förutsättningar för 

budget 2022 – 2024.  

Likt investeringsvolymerna kan det vara svårt att styra skuldvolymerna i det korta 

perspektivet då stora investeringsvolymer redan är fastlåsta genom avtal eller i 

pågående genomförande. Styrsignaler om förändrade lånevolymer bör därför 

främst riktas mot efterföljande år för att möjliggöra för verksamheterna att 

omhänderta styrningen. Genom att redovisa och sammanställa styrelsernas 

långsiktiga upplåningsbehov ges möjlighet att genom budgetbeslutet ge 

styrsignaler snarare med fokus på de kommande åren och på så sätt behålla ett 

långsiktigt perspektiv i styrningen.  

Fullmäktiges beslut om lånetak utgör mandat för koncernbankens utlåningsvolymer 

till respektive bolag. Fasta taknivåer kan medföra risker i enstaka fall avseende 

framdriften om frånsteg från taknivåerna kräver utdragna beslutprocesser för att 

revidera tidigare fattade beslut. Stadsledningskontoret anser inte att koncernbanken 

ska kunna neka styrelser upplåning utifrån beslutade lånetak, utan avvikelser från 

eventuella lånetak får hanteras inom ramen för den ordinarie uppsikten och 

uppföljningen. Med ovanstående som utgångspunkt lämnar stadsledningskontoret 

förslag på bolagsspecifika låneramar, vilka redovisas i Lånetak per bolag i kapitlet 

Beräkningsunderlag. 
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 Bolagens möjligheter till avyttring av tillgångar 

Bolagens möjligheter till avyttring av tillgångar har betydelse bland annat för 

kommunens kreditbetyg, vilket framgår i avsnittet Kreditvärdering ovan.  

Stadshus har i uppdrag att under 2021 fortsatt utreda och genomföra försäljning av 

hela, eller delar av, bolag samt mark, och fastighetsinnehav inom koncernen med 

beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag. 

Status våren 2021:  

• Kommunstyrelsen har den 2021-02-10 § 101 1079/20 återremitterat förslag 

till försäljning av ett 30-tal fastigheter i Higabs bestånd. Återremissen 

bordlades i kommunstyrelsen 2021-05-05.  

• Kommunfullmäktige har den 2021-02-25 § 13 1078/20 beslutat tillstyrka 

Higabs hemställan om att avyttra tre fastigheter. Higab uppger i ärendet att 

det totala värdet vid en avyttring bedöms ligga på drygt 1 000 mnkr och 

uppskattas kunna generera en realisationsvinst på 400 - 600 mnkr, 

beroende på slutligt försäljningsvärde.  

• Kommunfullmäktige har den 2021-02-25 § 15 1355/20 beslutat ge 

Göteborg Energi i uppdrag att avyttra en fastighet som identifierats som 

icke strategisk.  

• Kommunfullmäktige har den 2019-11-21§ 24 1059/19 beslutat tillstyrka 

Göteborg Energis hemställan om att avyttra bolagets aktieinnehav om 91 

procent i Ale Fjärrvärme AB. Avyttringsprocessen är ej avslutad.  

• Kommunfullmäktige beslöt 2020-03-19 § 14 0310/20 att starta processen 

att avyttra GS Buss AB och i 2020-05-14 § 11 0310/20 vad gäller GS 

Trafikantservice. Avyttringsprocessen pågår. 

Samtliga styrelser (och nämnder) har i uppdrag från kommunfullmäktiges budget 

att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering 

av kommande års investeringsprojekt. Inga konkreta förslag har i nuläget 

kommunicerats. Stadshus ägardialoger berör frågan med relevanta bolag. 
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  Förslag om förändrad lagstiftning  

I detta kapitel redogörs för såväl beslutade, som eventuella, nationella förändringar 

som kan komma att påverka Göteborgs stads verksamhet och budget. En del av 

förändringarna beräknas träda i kraft redan 2022, medan andra redovisas i kapitlet 

för att de bedöms viktiga att följa utvecklingen av. I de fall lagförändringar 

påverkar den kommunala kostnaden antas finansieringsprincipen gälla. Principen 

gäller när riksdag, regering eller myndighet ändrar reglerna för den kommunala 

verksamheten och när förändringarna direkt tar sikte på kommuner och landsting. 

Principen omfattar inte statliga beslut som får ekonomiska konsekvenser för 

kommunsektorn men där förändringarna inte är direkt riktade mot sektorn. Som 

huvudregel gäller att principen inte omfattar frivillig verksamhet. 

 Utbildning 

 Framtidsval – karriärvägledning för individ och 

samhälle SOU:2019:4 

I betänkande lämnar utredningen förslag som syftar till att utveckla skolans studie- 

och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl 

övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Förslagen 

innebär bland annat ett förtydligande av vad vägledning är och att det ska 

benämnas karriärvägledning, samt ett förtydligande av elevernas tillgång till och 

krav på individuell karriärledning. Utredningen föreslår också att ett nytt 

obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i 

grundskolan och grundsärskolan. 

Flera av utredningens förslag innebär en ambitionshöjning vilket medför ökade 

kostnader för huvudmännen. De ökade kostnaderna som beskrivs i utredningen är 

hänförliga till de grupper som ska erbjudas individuell karriärvägledning samt den 

plan som huvudmannen ska ta fram för karriärvägledning. Utredningen föreslår att 

staten kompenserar kommunerna för kostnadsökningarna de tre första åren efter 

införandet genom att ta i anspråk delar av statsbidraget för ökad likvärdighet. 

Därefter kommer kostnaderna relaterade till ambitionshöjningen att åvila 

kommunerna till dess att utredningens åtgärdsförslag får genomslag och bidrar till 

minskade kostnader, i enlighet med utredningens bedömning ovan. 

Stadsledningskontoret ser en risk att skolhuvudmännen får ökade kostnader när 

statsbidraget uteblir år 4 och framåt om inte de positiva ekonomiska effekterna som 

utredningen beskriver erhålls. 

I remissvar (0504/19) den 29 maj 2019 tillstyrkte Göteborgs Stad utredningens 

förslag med beaktande av de synpunkter som lämnas. 

Förslagen föreslås träda ikraft 1 januari alternativt 1 juli 2021. Regeringen har inte 

lämnat någon proposition till riksdagen. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/
https://www.regeringen.se/4ada75/contentassets/1ee63e44f518499ab464236ad401df2b/goteborgs-kommun.pdf
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 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 

inkludering – modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmål SOU 2019:18  

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga behovet av åtgärder när det gäller 

undervisningen i modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan 

och motsvarande skolformer. I betänkande föreslår utredningen bland annat att 

modersmålsundervisningen ska regleras i timplanerna, vilket innebär att 

undervisningen knyts närmare skolans övriga verksamhet och att ämnet får en 

garanterad undervisningstid. Utredningen föreslår vidare att elever ska ha rätt att 

delta i modersmålsundervisning oavsett hur många elever det finns hos en 

huvudman som önskar undervisning i språket. Utredningen föreslår också en 

förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas 

emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer.  

I sitt remissvar (dnr N609-5718/19) den 18 mars 2020 tillstyrkte Göteborgs Stad, 

genom grundskolenämnden, de flesta av förslagen i betänkandet. Dock avstyrktes 

förslaget om förändrad grund för skyldighet att anordna undervisning i ämnet 

modersmål samt förslaget att elever ska kunna få modersmålsundervisning i fler än 

ett språk.  

Med utgångspunkt i den kommunala finansieringsprincipen föreslår utredningen att 

kommunernas kostnader ska finansieras genom en samordning av de resurser som 

har anslagits till utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. I 

remissvaret menade dock Göteborgs Stad, genom grundskolenämnden, att 

erfarenheten från tidigare reformer och statliga satsningar visat att grundskolan i 

staden många gånger inte fått full kostnadstäckning för de statliga satsningar som 

genomförts. Det beror ofta på praktiska omständigheter som gör att det är svårt att 

organisera så effektivt som kostnadsberäkningarna bygger på och som legat till 

grund för satsningarna. 

Förslagen föreslås träda ikraft 1 juli 2021. Regeringen har inte lämnat någon 

proposition till Riksdagen. 

 

 En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn 

U2019:C  

Utbildningsdepartementet föreslår i promemorian att den nuvarande sanktionen vid 

allvarliga brister i kommunala skolor, statliga åtgärder för rättelse, som huvudregel 

ska ersättas med ett verksamhetsförbud tillsvidare. Förslaget innebär att 

kommunala skolor med allvarliga brister ska kunna stängas tillsvidare och inte 

tillåtas öppnas igen förrän bristerna är åtgärdade. 

Departementet föreslår också en ny grund för att tillämpa de mest ingripande 

sanktionerna för kommunala och fristående huvudmän. Den nya grunden innebär 

att sanktionen också kan aktualiseras inom två år från ett föreläggande, även i de 

fall det har följts, om föreläggandet har gällt ett allvarligt missförhållande och två 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/05/sou-201918/
https://www.regeringen.se/4953de/contentassets/dfe06c5e8cea4dcc8cb294801980543e/goteborgs-kommun.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/09/en-mer-likvardig-och-effektiv-skoltillsyn/
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ytterligare förutsättningar är uppfyllda. Den ena förutsättningen är att 

huvudmannen tidigare har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina 

skyldigheter som huvudman för verksamheten, den andra är att ett allvarligt 

missförhållande i verksamheten ändå föreligger. 

Utbildningsdepartementet bedömer att konsekvenserna av förslagen sammantaget 

kommer att öka trycket på kommunala huvudmän att följa gällande regler, men att 

det inte innebär några nya krav på kommunerna. Enligt departementet har 

kommunerna redan i dag skyldighet att budgetera så att skolverksamheterna kan 

uppfylla skollagens krav. Mot bakgrund av detta menar departementet att förslagen 

inte kommer att medföra några nya eller ökade kostnader för kommunerna som 

behöver finansieras särskilt.  

I samband med stadsledningskontorets beredning av ärendet gjordes bedömningen 

att utredningens förslag om en ny sanktionsgrund för kommunala huvudmän skulle 

kunna få viss ekonomisk konsekvens för staden. Om förslaget realiseras behöver 

kommunens beredskap för skolstängningar höjas. En stängning av en centralt 

belägen skola i staden skulle innebära problematik med att placera om elever där 

troligtvis flertalet behöver gå i en skola som inte ligger nära hemmet. Det skulle för 

staden sammantaget kunna leda till ökade driftskostnader för exempelvis tillfälliga 

paviljonger och ökade kostnader för skolskjuts. 

I sitt remissvar den 9 december 2020 gjorde Göteborgs Stad bedömningen att 

utredningens förslag om en effektivare och tydligare tillsyn var rimliga, men ansåg 

att förslaget om en förändrad sanktionsgrund för kommunala skolor skulle 

avstyrkas. 

Förförfattningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Regeringen har 

inte lämnat någon proposition till riksdagen. 

 Validering – för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande SOU 2019:69  

I slutbetänkande lämnar Valideringsdelegationen 2015–2019 förslag och 

bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för 

validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, 

bedömt och erkänt. Valideringsdelegationen föreslår bland annat en ny gemensam 

definition av validering och en ny förordning med generella bestämmelser om 

validering. Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan och 

en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Delegationen 

föreslår också en ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för 

kommunerna att erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, 

bedömning och dokumentation vid validering. 

I sitt remissvar (0644/20) den 3 juni 2020 tillstyrkte Göteborgs stad förslagen i 

slutbetänkandet förutsatt att kommunerna utifrån finansieringsprincipen tillförs 

motsvarande medel som kommer av de ökade kostnaderna för att erbjuda 

validering.  

https://www.regeringen.se/4af0ab/contentassets/7491896e649a46a49327611ea21d0d1c/goteborgs-kommun.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-201969/
https://www.regeringen.se/49e750/contentassets/198d17ababfc481a86c91eb5faa27ad3/goteborgs-kommun.pdf
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De samhällsekonomiska vinsterna som slutbetänkandet beräknat är baserat på 

många antaganden. Beräkningarna baseras på fullt utbyggda system i 

grannländerna som tagit många år att utveckla. Enligt Göteborgs Stad finns det risk 

för att de initiala kostnaderna blir högre och de samhällsekonomiska vinsterna 

avseende exempelvis minskade kostnader för försörjningsstöd och ökade 

skatteintäkter blir lägre än vad beräkningarna visar. Göteborgs Stad bedömde det 

därför som oklart hur stor den egentliga kostnaden för kommunen kommer att bli 

om validering blir ett nytt åtagande utifrån slutbetänkandets förslag. 

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021. Regeringen har inte lämnat 

någon proposition till riksdagen. 

 En mer likvärdig skola – minskad 

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 

2020:28  

Utgångspunkten för utredningens förslag är ett ökat statligt ansvarstagande för 

skolan, med ett regionaliserat skolverk. För att öka likvärdighet och minska 

segregationen föreslår utredningen att en inriktningsbestämmelse införs i skollagen 

som reglerar att huvudmän för förskoleklass och grundskola aktivt ska verka för en 

allsidig social sammansättning. Utredningen föreslår ett gemensamt skolval där alla 

vårdnadshavare och alla huvudmän deltar och som administreras regionalt av 

Statens skolverk med urvalsgrunder reglerade i skollagen. När det gäller 

resursfördelningen föreslår utredningen att fler av de riktade statsbidragen slås 

samman till ett sektorsbidrag. Utredningen föreslår också på sikt ett utökat 

sektorsbidrag omfattande tre miljarder kronor genom en omfördelning från det 

generella statsbidraget. 

I sitt remissvar (dnr 1086/20) den 25 november 2020 tillstyrkte Göteborgs Stad i 

huvudsak utredningens förslag som rör skolvalssystem, urvalsgrunder och ett 

samlat sektorsbidrag, men avstyrkte förslagen att Statens skolverk ska 

regionaliseras och ha ansvar för skolvalssystemet.  

Göteborgs Stad gjorde i sitt remissvar bedömningen att resursförstärkningen till 

skolan inte ska finanserias genom en omfördelning av det generella statsbidraget. 

Utredningen innehöll inte någon analys av de konsekvenser förslaget kan få för 

annan kommunal verksamhet som förskola, äldreomsorg, insatser för 

funktionsnedsatta eller individ- och familjeomsorg. Göteborgs Stad förordade i 

stället en minskning av de riktade statsbidragen och en motsvarande ökning av det 

generella statsbidraget i kombination med införande av socioekonomiska faktorer i 

delmodellen för grundskolan i kostnadsutjämningssystemet.  

Utredningen föreslår att förslagen träder i kraft 1 juli 2023 och tillämpas från och 

med höstterminen 2024. Regeringen har inte lämnat någon proposition till 

riksdagen. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202028/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202028/
https://www.regeringen.se/4ae376/contentassets/c143e1deb5014d98897dd21b4d127559/goteborgs-kommun.pdf
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 Gemensamt ansvar – en modell för planering 

och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 

2020:33  

Utgångspunkten för utredningens förslag är ett ökat statligt ansvarstagande för 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom ett regionaliserat skolverk. 

Utredningen föreslår i sitt betänkande en reform som ska genomföras i två steg och 

som i huvudsak går ut på att staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när 

det gäller planering och dimensionering av utbildningsutbud. Detta ska bland annat 

ske genom att staten beslutar om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan 

och för yrkesutbildning inom komvux samt genom krav på tvingande samverkan 

mellan kommunala huvudmän.  

Utredningen konstaterar att kommunerna utifrån föreslagen reform står inför ett 

omställningsarbete under flera år innan det kommer att generera lägre kostnader. 

Därför föreslår utredningen ett tidsbegränsat statsbidrag för en finansiering på 220 

miljoner kronor till kommunerna per år under perioden 2021-2026. Tillskottet skall 

enligt utredningen infogas i det generella statsbidraget.  

I remissvar (dnr 1085/20) den 25 november 2020 ställde sig Göteborgs Stad positiv 

till intentionen i många av förslagen i reformens första steg och tillstyrkte flertalet 

av dessa. Däremot avstyrktes reformens andra steg i sin helhet. 

Göteborgs Stad ansåg att det föreligger en risk att den med centralt fastställda 

ramar för utbildningsutbudet för gymnasieskolan kommer att vara 

kostnadsdrivande. Om antalet utbildningsplatser bättre ska svara mot 

arbetsmarknadens behov är det främst platser på yrkesprogrammen som behöver 

tillföras. En utökning kräver för flertalet av dessa program stora investeringar i 

form av anpassade lokaler, maskiner och dylikt. För att dessa investeringar ska vara 

försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv krävs det att det finns ett tillräckligt antal 

ungdomar som vill gå på utbildningarna. Kommunerna riskerar annars att stå med 

halvfulla klasser och med dåligt utnyttjad personalresurs.  

Förslagen föreslås träder ikraft första eller tredje kvartalet 2022, tredje kvartalet 

2024, första kvartalet 2025, första eller tredje kvartalet 2026 beroende på vilket 

förslag som avses. Regeringen har inte lämnat någon proposition till riksdagen. 

 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg SOU 2020:34 

Utredningen föreslår ett antal kvalitetshöjande åtgärder kopplade till fritidshemmet 

inom bland annat kompetensförsörjning, systematiskt kvalitetsarbete, styrning och 

ledning, lärmiljö och särskilt stöd. Här föreslår utredningen bland annat att 

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i 

fritidshemmet och förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler. Utredningen 

föreslår också att det på sikt bör införas en rätt till fritidshem för alla barn, eller ett 

så kallat allmänt fritidshem. Ett inledande steg bör enligt utredningen vara att 

utreda möjligheten för kommuner att erbjuda fritidshem till alla barn i så kallade 

utanförskapsområden eller segregerade områden. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/
https://www.regeringen.se/4ae3f1/contentassets/8cc5d0471d2d44e0adab585ba10e8551/goteborgs-kommun---kopia.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202034/
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När det gäller pedagogisk omsorg föreslår utredningen att de bestämmelser som 

idag styr verksamheten förtydligas och stärks i syfte att höja kvalitet och 

likvärdighet. Till detta föreslås också att staten inför ett etableringsstopp för 

pedagogisk omsorg som verksamhetsform.  

Stadsledningskontoret anser att utredningens förslag om riktlinjer för utformning 

och funktionalitet av fritidshemmets lokaler kan komma att vara kostnadsdrivande 

för staden. Utredningen har inte gjort någon ekonomisk konsekvensbeskrivning av 

förslaget.  

Stadsledningskontoret bedömer att det finns ekonomiska utmaningar i att inkludera 

alla elever i fritidshemmet på samma sätt som i allmän förskola. I en beräkning 

från februari 2020 fann grundskoleförvaltningen att kostnaden för att skriva in alla 

barn till arbetslösa föräldrar i fritidshem i Göteborgs Stad uppgick till cirka 96 

miljoner kronor per år. Enligt utredningen är det dock i dagsläget inte aktuellt att 

genomföra ett så kallat allmänt fritidshem, men utredningens uppfattning är att det 

bör göras på sikt. Ett inledande steg i processen är enligt betänkandet därför att 

utreda möjligheten för kommuner att erbjuda fritidshem till alla barn i så kallade 

utanförskapsområden eller segregerade områden.  

I sitt remissvar (dnr 1139/20) den 21 oktober 2020 tillstyrkte Göteborgs Stad 

förslagen i utredningen med beaktande av de synpunkter som lämnades.  

Förslagen föreslås träda i kraft 2023. Regeringen har inte lämnat någon proposition 

till riksdagen. 

 En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering 

av kommunala resursskolor SOU 2020:42  

Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och 

undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns samt redovisar 

åtgärder som kan stärka dagens resursskolor. Utredningen föreslår bland annat att 

dagens regler om placering av elever i särskild undervisningsgrupp bör behållas 

oförändrade. En kommun ska vid vissa grundskoleenheter få begränsa utbildningen 

till att avse elever i behov av särskilt stöd (resursskola). Utredningen föreslår också 

att Skolverket, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ska få i 

uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp. 

Utredningens förslag om kommunala resursskolor (skolenheter som begränsar sin 

antagning för elever som har behov av särskilt stöd) har ingen omedelbar 

ekonomisk påverkan på Göteborgs Stad. I betänkandet finns dock resonemang om 

hanteringen av tilläggsbelopp och ersättningen till fristående resursskolor. Ett 

flertal olika utredningar har berört detta (SOU 2020:28, SOU 2020:46) utan att det 

resulterat i något förslag till reviderade författningar. Det kan därmed inte uteslutas 

att en eventuell reglering om ersättningen för tilläggsbelopp och fristående 

resursskolor kan komma att påverka kostnadsbilden för Göteborgs Stad. 

I sitt remissvar (N609-3904/20) den 3 juni 2020 tillstyrkte Göteborgs Stad 

(grundskolenämnden) de flesta förslag och bedömningar som finns i betänkandet, 

men avstyrkte förslaget om reglering av kommunala resursskolor. 

https://www.regeringen.se/4aa965/contentassets/b947e36aeaa54e6496e97235196c0c60/goteborgs-kommun.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202042/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202028/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/
https://www.regeringen.se/4ad9f6/contentassets/27b3deda181c4bc6afef85c608df168f/goteborgs-kommun.pdf
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Förslagen föreslås träda ikraft 1 juli 2021. Regeringen har inte lämnat någon 

proposition till riksdagen. 

 Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre 

motsvarar elevernas kunskaper SOU 2020:43  

I betänkande redovisade Betygsutredningen 2018 uppdraget att utreda och föreslå 

hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget 

ingick även att utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla 

skolformer. Utredningen föreslog bland annat att ämnesbetyg ska ersätta 

kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Utredningen föreslog också att en kompensatorisk betygssättning införs i 

grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal 

vuxenutbildning. Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, förslogs införas i 

grundskolan, i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Utredningen gjorde bedömningen att den grundläggande ansvarsfördelningen 

mellan staten och skolhuvudmännen inte påverkas av utredningens förslag och att 

de föreslagna åtgärderna framför allt får ekonomiska konsekvenser för staten och 

inte för skolans huvudmän. Utredningen uppskattade att den totala kostnaden för 

implementeringen uppgår till 160 miljoner kronor under perioden 2020-2025 och 

föreslog att kostnaden ska finansieras genom statsbudgeten. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att de föreslagna åtgärderna 

inte innebär några nya åtagande för skolhuvudmännen och att åtgärderna 

framförallt får ekonomiska konsekvenser för staten.  

Enligt utredningen behövs en omfattande implementering när det gäller förslaget 

om ämnesbetyg i en ämnesutformad gymnasieskola, gymnasiesärskolan och 

vuxenutbildningen. 

I remissvar (dnr 1254/20) den 25 november 2020 tillstyrkte Göteborgs Stad 

utredningens förslag i sin helhet. 

De flesta förslag föreslås träda i 1 juli 2021 och tillämpas från och med 1 juli 2022. 

För förslaget om ämnesbetyg föreslås detta träda ikraft 1 januari 2022 och de flesta 

fall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2024. Regeringen har 

inte lämnat någon proposition till riksdagen. 

 Förskola för alla barn – för bättre 

språkutveckling i svenska SOU 2020:67 

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet 

i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens 

språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn. 

Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva 

uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande 

verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt 

till allmän förskola. Utredningen föreslår också att det ska var obligatoriskt för 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
https://www.regeringen.se/4ae3af/contentassets/c33107a60624419da5eb3d18664fa915/goteborgs-kommun.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202067/
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kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en 

bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan 

att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför 

höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år. Förskolan ska bli obligatorisk för 

alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel 

ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. 

Utredningen föreslår att förslagen träder ikraft tredje kvartalet 2022 eller 2023 

beroende på vilket förslag som avses. 

Göteborgs Stad ska besvara remissen senast den 21 maj 2021. 

 Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 

2021:3  

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta 

delbetänkande förslag på åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla 

elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. Utredningen föreslår bland annat att 

skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs 

med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och 

kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska 

vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Det ska 

framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska 

sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- 

och informationsvetenskap. Skolbiblioteket ska i första hand finnas på den egna 

skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället 

organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett 

skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans 

direkta närhet eller om skolan har få elever. 

Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023. 

Göteborgs Stad ska besvara remissen senast den 11 juni 2021. 

 Kommande utredningar inom 

utbildningsområdet 

Följande utredningar pågår eller har just presenterats: 

• Kampen om tiden – mer tid till lärande (2021) 

• Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan (2021) 

• En tioårig grundskola (2021) 

• Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel 

(2021) 

• Sfi-peng till utbildningsanordnare  (2022) 

• Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (2022) 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202130/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202130/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202133/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/10/dir.-2020109/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/12/dir.-2020138/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/12/dir.-2020140/


   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 168 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

 Välfärd 

 LSS-utredningen SOU 2018: 88  

Socialdepartementet överlämnade utredningen på Remiss 2020, med förslag på ny 

lag från och med 2022-01-01. Utredningens förslag handlar bland annat om att en 

ny insats för personlig service och boendestöd införs i LSS och att staten tar större 

ansvar för den personliga assistansen. I Remissvar (Dnr 1140/20), 2021-02-10 

bedömer Göteborgs Stad att utredningens förslag inte är genomförbara till 2022-

01-01. Bedömningen grundar sig bland annat på att det kommer att krävas en 

omställning av delar av stadens organisering samt utbildning av medarbetare. De 

ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda utifrån vad som framgår i 

utredningen, bland annat avseende personlig assistans. Enligt utredningen ska de 

kostnader som framkommit i utredningen ersättas via den kommunala 

finansieringsprincipen. Enligt januariavtalet föreslås dessutom en ny utredning 

under 2021 om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. 

 Regeringen har inte lämnat någon proposition till riksdagen.  

 Reglering av undersköterskeyrket, 

kompetenskrav och övergångsbestämmelser 

Regeringen har den 13 april överlämnat en proposition till riksdagen gällande en 

skyddad yrkestitel för undersköterskor i syfte att stärka kvaliteten och säkerheten 

inom vård och omsorg. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

I propositionen föreslår regeringen att endast den som har ett bevis om rätt att 

använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet. Detta 

ska gälla på hälso- och sjukvårdens område samt i verksamhet enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Den som saknar ett sådant bevis ska inte heller få använda en titel som kan 

förväxlas med yrkestiteln undersköterska. Grunden för att få en skyddad yrkestitel 

ska vara det nya utbildningsinnehållet i gymnasieskolans vård- och 

omsorgsprogram eller utbildning som ger motsvarande kompetens, exempelvis 

undersköterskeutbildning från folkhögskola eller Komvux. 

De föreslagna övergångsbestämmelserna innebär att de personer som den 1 juli 

2023 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att 

använda titeln under 10 år.  Därefter behöver de ha ansökt om och beviljats ett 

bevis för att fortsatt få använda yrkestiteln. Under samma tidsperiod ska även bevis 

om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kunna ges till den som har en 

utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan, eller 

kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som 

gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.  

Göteborgs Stad överlämnade sitt Remissvar (Dnr 1035/20) till Socialdepartementet 

2020-10-05. Under den övergångsperiod som föreslås kan det uppstå kostnader för 

att anställa vikarier som ersätter den personal som behöver valideringsinsatser. 

https://data.riksdagen.se/dokument/H6B388
https://www.sou.gov.se/lssutredningen/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/06/remissinstanser-sou-201888-lss-utredningen/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/06/remissinstanser-sou-201888-lss-utredningen/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-202021175/
notes:///412565A5003650C3/BA9294BB91849F0A412568650023F40E/E48A6AFF0998F936C1258629005AB323
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Göteborgs Stad har en lång tradition med en målsättning att verksamheten ska 

bemannas med undersköterskor och har en uppbyggd form för validering. Om 

promemorians förslag innebär att fler medarbetare ska gå igenom validering och 

utbildning mot idag är svårt att bedöma. Det beror till stor del på hur 

rekryteringsläget av undersköterskor utvecklas. Enligt promemorian är ett rimlig 

antagande att varje validering kostar 10 tkr. Detta är enligt stadsledningskontoret 

för lågt räknat. Enligt arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen i 

Göteborgs Stad är den genomsnittliga kostnaden för validering ungefär det dubbla. 

Vid ett eventuellt införande är en möjlig konsekvens av regleringen att det blir 

konkurrens om personer med den skyddade yrkestiteln undersköterska då dessa, 

beroende på i vilken takt valideringen sker, till en början är relativt få i förhållande 

till behovet. I SOU 2019:20 konstaterades att det på kort sikt efter att regleringens 

eventuella ikraftträdande är oundvikligt att utbudet av undersköterskor minskar på 

arbetsmarknaden samt att det är rimligt att förutspå löneökningar för yrkesgruppen. 

 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 

2020:70  

Regeringen beslutade 2019-08-29 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 

och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både 

för verksamheter i privat och i egen regi.  

Utredningen, som har antagit namnet Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, 

överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i november 2020 (SOU 2020:70), 

därefter har förslaget varit på Remiss till ett flertal kommuner, regioner och 

förbund. Göteborgs Stad har inte varit remissinsats. Däremot besöktes Göteborgs 

Stad av regeringens utredare när utredningen skrevs. Utredarna intervjuade olika 

yrkesgrupper inom hemtjänsten, företrädare för myndighet samt tjänstepersoner på 

stadsledningskontoret. Samtliga intervjuade hade en positiv inställning till fast 

omsorgskontakt. 

Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast 

omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad 

omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. 

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter, vilket 

beror på förslagen i utredningen om skyddad yrkestitel för undersköterskor.  

Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och  

Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2030.  

Införandet av en obligatorisk fast omsorgskontakt kan komma att leda till ökade 

krav på att en större andel av personalen har undersköterskeutbildning samt högre 

personkontinuitet vilket kan innebära en kostnadsökning. Göteborgs Stad arbetar 

redan med kontaktpersonal i hemtjänsten och förslaget i direktivet är i linje med de 

strategier som ingår i program för attraktiv hemtjänst. 

Regeringen har inte lämnat någon proposition till riksdagen. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/04/sou-201920/
https://www.regeringen.se/4ad560/contentassets/4aef99459b5e4e6fa37ccb35b3f48048/sou-2020_70.pdf
https://www.regeringen.se/4ad560/contentassets/4aef99459b5e4e6fa37ccb35b3f48048/sou-2020_70.pdf
https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remisslista-avseende-utredningen-fast-omsorgskontakt-i-hemtjansten-sou-202070/
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 Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 

2020:47 

Utredningen Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) har varit på 

Remiss. Kommunstyrelsen har behandlat Göteborgs Stads yttrande (Dnr 1344/20) 

2021-01-27 § 83. 

Det är en omfattande utredning och de större förslagen som presenteras handlar 

om: 

• Främja jämställda levnadsvillkor 

• Förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst 

• Övergripande planering och planering av insatser 

• Kunskapsbaserad verksamhet – vetenskap och beprövad erfarenhet 

• Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning 

I direktiven för utredningen angavs att de grundläggande mål, principer och 

värderingar som nu finns i lagen ska ligga fast och kunna hävdas vid 

genomförandet av socialtjänstens insatser. De förslag som utredaren lämnar skulle 

bidra till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. 

Utredningen bedömde emellertid att det i vissa fall inte varit möjligt att på ett 

ändamålsenligt sätt fullgöra vissa centrala delar av direktivet utan att lägga förslag 

som leder till kostnadsökningar. Det gällde framför allt några av uppdragen som 

berör en hållbar socialtjänst, det vill säga övergripande planering samt en 

kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst. 

Kostnadsökningarna bedömdes vara initiala och förslagen på lång sikt 

självfinansierande. Det framgick av utredningen att det inte varit möjligt att fullt ut 

finansiera dessa initiala kostnader inom ramen för utredningens förslag varför 

utredningen överlämnar till regeringen att besluta om resurserna. När det gäller 

planering av insatser föreslog utredningen ett utökat ansvar för kommunerna. En 

modell med en fast kostnad och en kostnad som är kopplad till kommunens 

befolkningsstorlek är framtagen. För Göteborg innebär det en ökad kostnad på 

cirka 4,2 mnkr beräknat enligt denna modell. 

Utredningens bedömning var att lagförslaget avseende förebyggande perspektiv 

och dess implementering är förenat med begränsade kostnader. 

Stadsledningskontoret ansåg i beredning av ärendet att utredningen saknade 

djupare analyser av ekonomiska konsekvenserna för kommunerna. Framförallt 

gäller det förslagen om tillgänglig socialtjänst, förebyggande perspektiv och 

insatser utan föregående individuell biståndsprövning. För att förslagen inte ska bli 

kostnadsdrivande krävs att socialtjänsten når enskilda med rätt insatser i ett tidigt 

skede, innan det blir aktuellt med mer ingripande insatser. 

Eftersom förslaget om insatser utan föregående biståndsprövning är en befogenhet, 

kan kommunen välja att inte införa sådan insats eller besluta att inte längre 

tillhandahålla sådana insatser om det visar sig bli kostnadsdrivande. Kommunerna 

kommer således ha stort inflytande över i vilken takt och på vilket sätt 

socialtjänsten kan och ska förändras. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/10/remiss-sou-202047--hallbar-socialtjanst--en-ny-socialtjanstlag/
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En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Regeringen har inte lämnat någon proposition till riksdagen. 

 Betänkandet Informationsöverföring inom vård 

och omsorg SOU 2021:4 

Utredningen Informationsöverföring inom vård och omsorg har lämnat ett 

delbetänkande (SOU 2021:4). Slutredovisningen ska överlämnas senast 2021-05-

31. SOU 2021:4 är på remiss nu och ärendet är anmält till kommunstyrelsens 

sammanträde 2021-05-19 (Dnr 0391/21). 

Betänkandet innehåller förslag på en ny lag om sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs 

bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och 

kvalitetsregister. Används förslagets utökade möjligheter om att elektroniskt dela 

dokumentation, måste de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen 

följas.  Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för 

äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Behandling av personuppgifter för 

kvalitetsuppföljning får genomföras bara om fullmäktige i den ansvariga regionen 

eller kommunen har beslutat om det. 

Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022. 

Eftersom det är frivilligt att använda de möjligheter den nya lagen ger, bedömer 

utredningen att lagen i sig inte för med sig några ekonomiska konsekvenser.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att ett införande i enlighet med lagförslagen 

innebär ökade kostnader för kompetensutveckling samt utveckling av IT-stöd. Hur 

mycket kan inte bedömas i skrivande stund.  

 Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag för att 

stärka principen om barnets bästa 

I juni 2015 lämnades slutbetänkandet ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård - 

Förslag till ny LVU”. Betänkandet har lett till ny lagstiftning inom vissa delar 

gällande bland annat stödboende för unga och omedelbart omhändertagande av 

barn i vissa internationella situationer. Andra delar har försenats och propositionen 

har beretts inom Regeringskansliet.  

Under 2020 riktades dock stor uppmärksamhet mot hanteringen av barnets bästa i 

processen kring tvångsomhändertaganden av barn och unga och flera partier 

uttalade sig om att utredningen från 2015 bör ses över för att kunna skärpa 

lagstiftningen. En ny utredning tillsattes i april 2020 med uppdrag att stärka 

principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt LVU, Lex 

lilla hjärtat. 

I mars 2021 presenterades förslagen i utredningsuppdraget. Samtliga lagförslag 

syftar till att stärka principen om barnets bästa och till att säkerställa trygghet, 

säkerhet och stabilitet för placerade barn. Lagförslaget är på remiss och 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20214/
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stadsledningskontoret kommer att överlämna förslag till yttrande till 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021. 

 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende – förslag till bestämmelser rörande bland 

annat omedelbar placering, sekretess och skolgång 

Ds 2020:16 

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende. I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av 

möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”. I betänkandet 

föreslås att skyddat boende regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för 

dem som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn 

ska tas emot i ett sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. 

Skyddat boende blir därmed en ny placeringsform. Utredningen föreslår dessutom 

att barnet blir ett eget rättsobjekt vid insats skyddat boende och skolgången föreslås 

tryggas genom tydligare reglering av kommunens ansvar och ansvarsfördelningen 

mellan kommunerna. Under 2020 överlämnades promemorian Stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande 

bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) med 

kompletterande bestämmelser utifrån betänkandet.  

I yttrandena över betänkandet och promemorian framhöll Göteborgs Stad att 

utredningarna underskattat de kostnader kommunerna skulle få som en konsekvens 

av förslagen. Göteborgs Stad ansåg att det finns en risk att de resurser som tillförs 

inte kommer att motsvara de faktiska kostnaderna för att genomföra de föreslagna 

åtgärderna. Vidare framhölls att det krävs en resursförstärkning som gör det möjligt 

för kommunerna att ta det utökade ansvaret för att förslagen ska kunna 

genomföras.  

Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkning av förslagets totala kostnader 

uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor, vilket skiljer sig väsentligt från utredningens 

uträkningar på cirka 600 miljoner kronor. Utifrån SKR:s antaganden om priser och 

placeringstid etcetera skulle utredningens förslag för Göteborg innebära 

tillkommande kostnader på cirka 100 miljoner kronor på helårsbasis. SKR menar 

att lagförslaget innebär en ny skyldighet och ett utökat ansvar för kommunerna och 

inte enbart en ambitionshöjning.  

Regeringen har inte lämnat någon proposition till riksdagen.  

 En sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga Direktiv 2019:93 

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga för att nå en mer likvärdig vård 

med förebyggande och hälsofrämjande insatser i hela landet. Meningen är också att 

avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/07/ds-202016/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/12/dir.-201993/
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Utredaren ska bland annat:  

• utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och 

nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna 

genomföras på ett ändamålsenligt sätt,  

• bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas 

ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag, exempelvis 

genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården,  

• föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska 

hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det hälsofrämjande 

arbetet för barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av 

vårdens utformning och innehåll,  

• i dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda 

skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård 

för barn och unga på regional och lokal nivå,  

• ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en 

överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och 

ungdomspsykiatri, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR), och  

• lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som 

lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.  

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja 

utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med 

bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget 

redovisas senast den 1 oktober 2021. 

 Regeringens 34-punktsprogram mot 

gängkriminalitet – åtgärder och insatser i staden. 

En långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och 

utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg kräver resurser i form av 

ekonomiska medel och ökning av medarbetares kompetens men även förbättrad 

samordning och samverkan mellan berörda parter och en samsyn i frågan över hela 

staden.   

Under hösten 2019 presenterade regeringen en ny satsning benämnd “34-

punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten”. Regeringens 

arbete mot kriminaliteten handlar om brottsbekämpande insatser i dag och 

förebyggande insatser för framtiden. Flera av punkterna i “34-punktsprogrammet” 

kommer att kunna påverka stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 

arbete. Nedan följer förslag på åtgärder från 34-punktsprogrammet som kan 

komma att få betydelse för stadens arbete under avsedd budgetperiod.  

Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer (s.k. 

”mellantvång”)  
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Barn och unga i behov av socialtjänstens insatser kan gå miste om dessa i det fall 

deras föräldrar motsätter sig insatser och det samtidigt saknas förutsättningar att 

besluta om tvångsvård. Socialtjänstens möjligheter att vidta åtgärder under dessa 

omständigheter måste förbättras. Det handlar om att kunna vidta åtgärder i fler fall, 

att kunna ge fler typer av åtgärder, och att förbättra möjligheterna till uppföljning 

av den unge efter avslutade insatser. Ny lagstiftning kan bli aktuell.   

Tillägg till Socialstyrelsens pågående myndighetsuppdrag rörande så kallat 

”mellantvång” beslutades hösten 2019. I tilläggsuppdraget ska ingå att lämna 

förslag till lagändringar. Tilläggsuppdraget ska redovisas den 31 maj 2021.    

Åtgärdsförslagen kan medföra att resurser behöver tillföras socialtjänsten.   

Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala 

insatsgrupper  

Bemanning med fältassistenter kvällar och helger bedöms av bland annat 

Polismyndigheten vara en både synlig och effektiv åtgärd mot gängproblem och 

rekrytering av unga till kriminalitet. Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för 

samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå 

brott. Resurser till kommunerna för detta ska säkerställas.  

Förslaget kan medföra att resurser behöver tillföras socialtjänsten.  

Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner  

Kommunerna ansvarar för en rad verksamheter som kan bidra till att motverka 

brott. Merparten av det brottsförebyggande arbetet sker dock på frivillig basis. Det 

är viktigt att sådant arbete bedrivs i alla kommuner. En särskild utredare ska därför 

föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör 

utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar. Uppdraget 

ska redovisas senast den 15 juni 2021.  

Ett lagstiftat ansvar kan medföra att resurser behöver tillföras exempelvis skola och 

socialtjänst.    

Samordnade insatser för barn och unga i riskzon  

Skolverket och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att inom ramen för det treåriga 

utvecklingsarbetet för tidiga och samordnade insatser för barn och unga rikta 

särskilda satsningar mot riskgrupper i socialt utsatta områden. Syftet är att förbättra 

samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget 

ska slutredovisas senast den 16 juni 2023.  

En förbättrad samverkan kan medföra att resurser behöver tillföras exempelvis 

skola och socialtjänst.   

Inför ett nationellt avhopparprogram  

Berörda myndigheter uppdras att ta fram ett nationellt avhopparprogram med syfte 

att samordna, förstärka och utveckla de avhopparverksamheter som idag bedrivs 

enskilt av kommunerna. Uppdraget ska samordnas av Kriminalvården. Uppdraget 

har slutredovisats den 1 mars 2021.  

Förslagen kan medföra att resurser behöver tillföras socialtjänsten.   
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Narkotika i avlopp 

En kunskap om narkotikabruket är av stor betydelse för det förebyggande arbetet 

på alla preventionsnivåer inkl. vård- och behandlingsinsatser och för att öka 

tryggheten för stadens invånare. För att få en så komplett helhetsbild av 

narkotikabruket som möjligt behövs information inhämtas från flera källor. Syftet 

att analysera förekomst av narkotika i avloppsvatten är att komplettera lägesbilden 

över hur narkotikaförbrukningen ser ut i Göteborgs Stad. På sikt är också syftet att 

kunna följa utvecklingen över tid och att kunna jämföra resultaten med andra 

kommuner som genomför den här typen av analyser. Analys av förekomst av 

narkotika i avloppsvatten kan bidra med svar inom de grupper som brukar 

narkotika och som inte kommer fram i vården och polisens statistik.   

Det har beslutats att en första analys av förekomst av narkotika i avloppsvattnet ska 

genomföras i samverkan med Polismyndigheten Region Väst. Analyserna bör 

därefter ingå i ANDT-arbetet. 

 Övrigt 

 Avfallslagstiftning 

I slutet av 2020 beslutade regeringen att från och med 1 januari 2022 ska 

kommunerna och inte producenterna ansvara för insamling och återvinning av 

returpapper. Huvudsakliga syftet är att ekonomiskt avlasta tidningsbranschen. 

Detta innebär tillkommande kostnader för att anordna insamling av returpapper och 

vissa intäkter från försäljning av returpapper. Mellanskillnaden föreslås 

taxefinansieras, se avsnitt Avfallstaxa i kapitel 4.4. Fram till 2023 bedömer 

kretslopp och vattennämnden även att vissa uppstartskostnader kommer att uppstå, 

som till exempel för inköp av kärl.  

I april 2021 redovisades betänkandet av utredningen om verksamheters kommunala 

avfall, SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin. Förslaget i 

utredningen är att alla verksamheter ska ha möjlighet att anlita andra aktörer för att 

hämta och omhänderta det avfall som idag bedöms vara avfall under kommunalt 

insamlingsansvar. Det som tidigare benämndes som hushållsliknande avfall från 

verksamheter. Kretslopp och vattennämnden gör bedömningen att om förslaget 

genomförs så kan det påverka upp till 20 procent av avfallsverksamhetens uppdrag 

om samtliga verksamheter väljer att anlita en annan entreprenör.  

Om förslagen går igenom ser utredningen ett behov av ökad tillsyn och ett årligt 

rapporteringskrav till kommunen från dem som samlar in och behandlar avfallet. 

Utredaren menar att frivalet kommer att underlätta för avfallsproducenter att 

anpassa sin insamling och hantering av avfall utifrån verksamheternas behov och 

krav.  

Förslaget i utredningen är att frival ska införas från och med 1 januari 2022. 

Regeringen har inte lämnat någon proposition till riksdagen. 
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Vad gäller fastighetsnära insamling av förpackningar som skulle införas som ett 

nationellt system bekostat av producenterna så har processen avstannat på nationell 

nivå. 

 Förändring i utlänningslagen avseende 

uppehållstillstånd p g a asyl- och skyddsskäl samt 

humanitära skäl. SOU 2020:54 

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige, upphör att gälla 2021-07-20 då en ny 

utlänningslagstiftning föreslås träda i kraft. Av proposition 2020/21:191 framgår att 

tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för asylsökande och 

skyddsbehövande och att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och 

samhällskunskap samt försörjning för att få ett permanent uppehållstillstånd. 

Förslagen gäller också krav på försörjning och bostad för familjeåterförening om 

den inte initieras inom tre månader från det datum anknytningspersonen i Sverige 

har fått sitt uppehållstillstånd. Samtidigt föreslås att uppehållstillstånd på grund av 

humanitära skäl ska återinföras. 

 Begränsning av asylsökandes rätt till 

egenbosättning i socioekonomiskt eftersatta 

områden 

En förändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera, som 

trädde i kraft i januari 2020, möjliggjorde för Göteborgs Stad att anmäla områden 

till Migrationsverket där staden inte ville att asylsökande skulle bosätta sig. 

Begränsningen innebär att asylsökande som flyttar till ett undantaget område inte 

har rätt till dagersättning. Efter en förändring i förordningen (1994:361) om 

mottagande av asylsökande med flera, som började gälla den 1 januari 2021, kan 

staden endast anmäla områden som bedöms som socioekonomiskt eftersatta. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 § 10 att cirka en tredjedel av staden 

skulle anmälas till Migrationsverket. Migrationsverket har i uppdrag av regeringen 

att följa upp hur lagförändringen följs. Enligt verkets uppgifter flyttar asylsökande 

till områden som staden har valt att undanta från egenbosättning, trots att de 

förlorar sin rätt till dagersättning. Samtidigt har antalet nya asylsökande till Sverige 

varit lägre än på många år, bland annat till följd av pandemin. Det är därför för 

tidigt att bedöma vilka effekter EBO-begränsningen får för staden, men det kan 

vara angeläget att följa under de närmaste åren då förändringar kan väntas i både 

svensk utlänningslagstiftning och asylpolitik på EU-nivå.  

 Utredning om en effektiv ekonomistyrning i 

kommuner och regioner 

Regeringen beslutade den 3 september 2020 att tillsätta en särskild utredare som 

fick uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202054/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/04/prop.-202021191/
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kommunallagen (2017:725) utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i 

kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner 

goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett 

sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.  

Utredaren ska bland annat föreslå: 

• hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet 

bör vara utformade,  

• undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den 

ekonomiska styrningen i kommuner och regioner 

• lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv 

ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med 

målen för den nationella finanspolitiken. 

Utredaren ska också analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell 

för pensionsförpliktelser skulle få, givet att de förslag som utredaren lämnar i 

övrigt genomförs. 

Utredningen ska vara klar 24 september i år. Med största sannolikhet kommer 

utredningens förslag att gå ut på remiss till kommuner och regioner. 

 Skydd för personer som rapporterar om 

överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) 

2019 beslutade Europaparlamentet och rådet om direktivet Skydd för personer som 

rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet). Enligt 

direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att personer som rapporterar om 

överträdelser under vissa förutsättningar ska vara skyddade mot repressalier och att 

det både inom privat och inom offentlig sektor inrättas särskilda interna funktioner 

för rapporteringen. Sveriges särskilda utredare har föreslagit att 

visselblåsardirektivet huvudsakligen ska genomföras genom en ny lag som ersätter 

lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm 

om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen). Den nya lagen samt 

ändringarna i OSL föreslås träda ikraft den 1 december 2021, men de föreslagna 

bestämmelserna i den nya lagen om skyldighet för offentliga arbetsgivare att inrätta 

interna rapporteringskanaler och förfaranden ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2022. 

Då riksdagen ännu inte fattat beslut om propositionen är de ekonomiska 

konsekvenserna ännu något svårbedömda.  

Utifrån de redan beslutade bestämmelse i EU-direktivet bedöms stadens etablerade 

visselblåsarfunktion redan till stor del uppfylla de strukturmässiga kraven på t.ex. 

oberoende och självständighet. Rutiner, arbetssätt, system och resurser kommer 

dock behöva ses över för att säkerställa efterlevnad till den nya lagen. 

Visselblåsarfunktionen kommer exempelvis i större utsträckning behöva utföra 

utredningar på egen hand, vilket är mer resurskrävande än idag. Idag utreds de tips 

som bedöms vara av mindre allvarlig art av berörda förvaltningar och bolag. Givet 

det nya förslaget bedöms dessa tips behöva utredas av visselblåsarfunktionen. Det 

är vidare oklart om utredningens förslag innebär att de kommunala bolagen med 
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fler än 50 anställda kommer behöva egen visselblåsarfunktion. Om så är fallet 

kommer det krävas ytterligare resurser för att genomföra förslaget. EU-direktivet 

omfattar också rapportering inom fler områden, samt en vidare personkrets än vad 

stadens funktion utreder idag. Det är därför svårt att bedöma hur många ärenden 

som kommer att komma in framöver och därmed kunna överblicka de resurser som 

kommer att behövas. Eftersom EU-direktivet berör både kommuner och andra 

aktörer, har den svenske utredaren bedömt att den kommunala 

finansieringsprincipen inte är tillämplig vilket betyder att staden själv kommer att 

få bära en kostnadsökning. 
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  Beslut av KF/KS  

Kapitlet beskriver de beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattat 

samt pågående ärenden/kommande beslut där frågor, av främst ekonomisk 

karaktär, hänskjutits till att avgöras i budgetarbetet. Här hänvisas till när respektive 

beslutsorgan tagit beslut i frågan med datum och beslutsparagraf. Detta för att 

underlätta för läsaren att ta del av de aktuella handlingar som låg till grund för 

beslutet. 

 Fattade beslut 

 Ny organisation för stadsutveckling  

Kommunstyrelsen har 2021-02-10 § 124 gett stadsledningskontoret i uppdrag att 

uppdatera den tidigare utredningen av facknämndsorganisationen i den del som 

handlar om stadens arbete med stadsutveckling. Uppdateringen ska utföras med en 

inriktning om fyra nya nämnder där syftet är att skapa en organisation som ger en 

mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, genomförande som 

förvaltning av staden. 

Uppdraget innebär initialt att stadsledningskontoret ska återredovisa ett uppdaterat 

underlag enligt de inriktningar som kommunstyrelsen angivit. Därefter beräknas 

arbetet övergå i ett genomförande enligt förutsättningar som följer av 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kommande behandling av det aktuella 

underlaget.  

Även om uppdragets första del sker med delaktighet från berörda verksamheter 

kommer stadsledningskontoret stå för huvuddelen av utförande och samordning. 

De kostnader som följer av uppdateringen av tidigare underlag hanteras inom 

stadsledningskontorets befintliga ram. När uppdraget övergår i ett genomförande 

kommer det ställas större krav på insatser från nämnder och bolagsstyrelser med 

uppdrag inom stadsutvecklingsområdet. Motsvarande kan även gälla för nämnder 

som är interna tjänsteleverantörer till stadens olika verksamheter. 

En av inriktningarna i kommunstyrelsens uppdrag är att en ny organisation ska 

kunna träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Av erfarenhet från tidigare större 

organisationsförändringar i staden innebär ett genomförande ett stort antal 

leveranser som ska planeras och levereras i rätt tid och med rätt kvalitet. 

Stadsledningskontorets bedömning är att inrättandet av en ny organisation för 

stadsutveckling kräver ett genomförande på drygt ett år. Det skulle innebära att 

kostnader för ett genomförande kan börja uppstå under fjärde kvartalet år 2021.  

Utgångspunkten för organisationsförändringens genomförande är att finansiering i 

första hand sker inom befintliga ramar för berörda nämnder och bolagsstyrelser. I 

likhet med vid tidigare organisationsförändringar bedömer stadsledningskontoret 

dock att vissa kostnader behöver finansieras med tillkommande resurser. Kostnader 

som uppstår vid ett genomförande kan bland annat hänföras till den 
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projektorganisation som behövs för att hålla samman arbetet, anpassningar av olika 

IT-system och särskilda insatser för inventering och sortering av allmänna 

handlingar och arkiv inför ett överlämnande.  

Om ett utrymme för kostnader förknippade med genomförandet prioriteras i budget 

2022 görs det lämpligen genom en kommuncentral beredskap för särskilt ändamål. 

Med erfarenheten från tidigare organisationsförändringar gör stadsledningskontoret 

en översiktlig och preliminär bedömning att 35–50 mnkr är en rimlig omfattning. 

Prioritering och värdering av kostnader och hur finansieringen ska fördelas inom 

dessa givna ramar sker sedan i styrgruppen för genomförandet. Det ingår i 

stadsledningskontoret ansvar att följa och aktivt delta i prioritering och värdering 

av kostnader för genomförandet samt att löpande rapportera kostnadsutvecklingen 

till kommunstyrelsen. 

När det kommer till frågan om olika nämnders resurstilldelning vid inrättandet av 

en ny organisation för stadsutveckling kommer stadsledningskontorets återkomma 

inom ramen för ärendet gällande förutsättningar för Göteborgs Stads budget 2023 – 

2025 som överlämnas under våren 2022. 

 Trygghetsboenden 

Trygghetsboende är fysiskt tillgängliga bostäder för hushåll där minst en person 

har fyllt 70 år. Ett trygghetsboende ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter 

samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Det 

ska finnas trygghetsskapande service i form av trygghetsvärd. Det ska också finnas 

tillgång till gemensamhetslokal i nära anslutning till lägenheterna för de boendes 

aktiviteter som till exempel föreläsningar, sociala möten och fysiska aktiviteter. 

Hyreslägenheter ska förmedlas så de är sökbara för personer 70 år eller äldre.  

Den kommunala subventionen är avsedd att bidra till att täcka merkostnaden för 

gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Beslut om subventioner för 

trygghetsboende fattas av fastighetsnämnden. Subventionen gäller för både 

nyproduktion och lägenheter i befintligt bostadsbestånd.  

Fastighetsnämnden har hittills gett en årlig lägesrapportering till kommunstyrelsen 

i särskilt ärende. I fortsättningen kommer den istället genomföras inom Göteborgs 

Stads ordinarie uppföljningsprocess. Vid förändrad målbild ska frågan behandlas i 

särskilt ärende till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-11 § 922 beslut att den politiska målbilden om 

1 200 trygghetsbostäder för mandatperioden 2019–2022 kvarstår. Detta skulle 

innebära en total kostnad om 64,3 mnkr för den angivna perioden om målet nås. 

Enligt fastighetsnämndens prognos per mars 2021 bedöms inte målbilden om 1 200 

nya trygghetsbostäder vara möjlig att nå under mandatperioden. Prognosen är att 

929 nya bostäder byggs under pågående mandatperiod, där en av förklaringarna är 

att pandemin har påverkat möjligheten men också och behovet av att starta nya 

trygghetsboenden.  

Fastighetsnämndens budgeterade medel samt utfall och prognos för 

trygghetsboenden syns i nedanstående tabell.  
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Belopp i  
mnkr 

2019 2020 2021 2022 2023 

Budget 12,9 12,9 17,4 20,5 21,5 

Utfall/prognos 9,4 12,4 15,0     

Behov utökat 
budgetutrymme, 
subvention 

      3,1 1,0 

Antal nya 
lägenheter 

146 183 300 300   

Totalt antal 
lägenheter 

 976  1 159   1 459   1 759   1 759  

 

 Stora Teatern 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 26 att uppdra till styrelsen för 

Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern) att överta Stora Teatern från 

Kulturnämnden. Kulturnämnden fick samtidigt i uppdrag att beräkna de 

kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom 

kulturnämndens budget och erforderliga beslut angående finansiering beslutades 

ske i ordinarie budgetprocess.  

Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att utreda möjligheterna till att även föra 

över ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturpunkten och 

hyressubventionen till Stadsteatern. Stadsledningskontorets utredning redovisades 

för kommunstyrelsen 2021-04-21. Stadsledningskontoret föreslår att Stadsteatern, i 

samband med övertagandet av Stora Teatern, även övertar ansvaret för Göteborgs 

dans- och teaterfestival samt Kulturpunkten. Hyressubventionen på motsvarande ca 

500 tkr föreslås dock ligga kvar hos kulturnämnden. 

Kulturnämnden beslutade 2021-04-19 § 87 att godkänna delredovisning av 

uppdraget att beskriva kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 

verksamhet inom kulturnämndens budget samt att översända delredovisningen till 

kommunstyrelsen som underlag i budgetprocess 2022. Förvaltningen konstaterar i 

tjänsteutlåtandet att slutredovisning av uppdraget kan göras först efter beslut om 

verksamhetsövergång mellan kulturnämnden och Göteborgs Stadsteater AB. I 

underlaget beskrivs också att övergången sannolikt kommer att innebära 

merkostnader inom kulturnämndens verksamhet. Stadsledningskontoret 

sammanfattar här kort intäkter och kostnader som kan härledas till Stora Teaterns 

verksamhet och hänvisar i övrigt till nämndens handlingar samt särskild bilaga. 

Kulturnämnden definierar begreppet ”Stora Teaterns verksamheter” som berörda 

verksamheter såsom gästspelsscenen inklusive uthyrningsverksamheten, 

Kulturpunkten tillika biljettkontoret, hyressubventionen till det fria kulturlivet samt 

Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF). 
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För att beräkna resurser för överföring av Stora Teaterns verksamheter har 

kulturförvaltningen tillämpat den så kallade mesta-principen, en arbetsrättslig 

princip som är bruklig att tillämpa vid verksamhetsövergång. Principen innebär att 

en person som till större delen av sin totala arbetstid (mer än hälften) utför 

uppgifter för berörd verksamhet, omfattas av verksamhetsövergång.  

Vid bedömning av i vilken omfattning som delade resurser kan hänföras till Stora 

Teaterns verksamheter har kulturförvaltningen, med stöd i mesta-principen, bedömt 

att vissa nödvändiga funktioner som delvis tillhör Stora Teaterns verksamheter 

också ska övergå till Stadsteatern. Detta då de bedöms nödvändiga för att bevara 

verksamhetens identitet och helhet. 

Kommunbidraget till Göteborgs dans- och teaterfestival är olika beroende på om 

det är festival-år eller så kallat förberedande år. Även denna fråga behöver 

omhändertas i den ekonomiska regleringen av överföringen.   

 

De arrangerande verksamheterna såsom Speldags, Sommarunderhållningen och 

lokalt förankrade evenemang berörs ej av övergången. 

Stadsteaterns styrelse har arbetat fram en bedömning avseende vilka medel de 

anser behöver skjutas till för att de ska kunna ta över Stora Teatern och driva dess 

verksamhet inom ramen för Stadsteatern på ett bra sätt. Se Stadsteaterns handlingar 

2021-05-11 § 6 för mer information. 

Stadsteatern har en annan uppfattning än vad kulturförvaltningen har. De äskar på 

ett behov om ett utökat koncernbidrag om 29,6 mnkr för nästkommande år. 

Mkr  

Stora Teaterns behov av koncernbidrag 
2022 (prisnivå 2022)  

29,6  

Stora Teaterns verksamhetsbidrag 2018 
(uppräknat i 2022 års kostnadsnivå)  

26,2  

Differens  3,4  
Förändringar i budget 2022 jämfört med utfall 2018:  

Ingen intäkt avseende 
restaurangverksamhet (SPG)  

-2,1  

Ny teknikertjänst  -0,6  

Nytt hyresavtal Higab, hyreshöjning  -0,7  
 

Redovisning av verksamheternas finansiering inom Kulturnämndens budget 2021

Verksamhet

Stora Teatern

Lokal

Stora Teaterns

Gästspelsscen GDTF Kulturpunkten Biljettkontoret Hyressubvention Mnkr

Externa intäkter 0 6,4 0,2 0,1 0 6,7

Externa bidrag 0 1,2 1,1 0 0 2,3

Kommunbidrag/kulturstöd* 1 1

Kommunbidrag 10,4 6 2,1 1 0,6 0,5 20,60

Total kostnad 10,4 13,6 4,4 1,1 0,6 0,5 30,6

Indirekta kostnader kopplade till Stora Teaterns verksamheter 2021 Mnkr

Personalrelaterade kostnader för utbildning terminalglasögon, friskvård mm 0,07

IT-kostnader, telefon, utrustning och drift 0,60

Kostnader för tjänsten "stöd i arbetet med lönekörning" 0,04
Kommunbidrag 0,71

Totalt kommunbidrag inom kulturnämndens budget 2021 22,31
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Stadsteatern har i sin bedömning utgått ifrån det utfall 2018 för Stora Teatern som 

redovisades i den utvärdering som kulturnämnden genomförde 2019 och som 

behandlades i kommunfullmäktige 2020-04-16 § 22. Stadsteatern har räknat upp 

utfallet 2018 till 2022 års penningvärde samt lagt till tillkommande behov och 

avtalsmässiga förändringar relativt fastighetsägaren Higab. 

Stadsledningskontoret finner det olyckligt att Kulturnämnden och Göteborgs 

Stadsteater i samverkan inte nått en grundläggande samsyn kring en 

kostnadsneutral nivå för Stora Teaterns finansiering. 

Stadsledningskontoret har inte värderat de skilda kalkylerna och kan inte utifrån 

nämndens respektive styrelsens underlag lämna förslag till finansiering. 

 Organisering av HR-processer 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-22 § 8 beslutades att 

processledningen för HR-processer ska överföras från nämnden för intraservice till 

kommunstyrelsen från och med 2022-01-01 samt att de ekonomiska 

konsekvenserna hänskjuts till ordinarie budgetberedning. Förändringen förväntas 

stärka förutsättningarna för stadsledningskontoret att leda, styra och samordna 

stadens övergripande arbetsgivarpolitik samt vara kostnadsneutral för övriga 

nämnder och styrelser. 

Förändringen innebär att ansvaret för central processledning för de delar som idag 

ligger på intraservice flyttas till kommunstyrelsens förvaltning. Idag är central 

processledning del av tjänst och en bedömning som gjorts är att det som flyttas från 

intraservice till kommunstyrelsens förvaltning motsvarar två årsarbetare. 

Förändringen innebär inte en besparing i arbetstid men en ökad kvalitet och 

effektivitet i samordning, styrning och ledning av stadens övergripande 

arbetsgivarpolitik. 

Efter samråd mellan ekonomicheferna på stadsledningskontoret och Intraservice 

föreslås att kommunbidraget för nämnden för intraservice sänks med 1 700 tkr och 

att kommunbidraget för kommunstyrelsen höjs med motsvarande belopp. 

 Unesco Litteraturstad 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-06-12 § 496 ska Göteborg Stad ansöka om 

att bli en Unesco City of Literature och ingå i Unescos nätverk för kreativa städer. 

Ansökan, medfinansiering och budget godkändes av kommunstyrelsen 2021-03-17 

§ 201. Kommunstyrelsen beslutade även att en årlig finansiering om en miljon 

kronor från och med 2022 för att driva arbetet som UNESCO City of Literature, 

vid en eventuell utnämning, hänskjuts till budgetberedningen. Unesco ger besked 

om eventuell utnämning 31 oktober 2021. Stadsledningskontoret föreslår att 

kulturnämnden får i uppdrag att förvalta och utveckla stadens medlemskap om 

ansökan beviljas, och det är därmed också till kulturnämnden som finansiering om 

en miljon kronor i så fall ska riktas. Kommunfullmäktige kommer att behandla 

frågan om uppdragets placering under våren. Kulturförvaltningen har i beredningen 
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av ansökan lyft att det inte finns utrymme att hantera uppdraget utan tillkommande 

finansiering.  En utnämning till kreativ stad gäller tills vidare. 

 Uppdrag att utreda förhållandena inom den 

myndighetsutövande barn- och ungdomsvården 

avseende förutsättningarna att leva upp till gällande 

lagstiftning 

Kommunstyrelsen behandlade 2021-03-31 § 269 stadsledningskontoret redovisning 

av kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03 § 535 att skyndsamt utreda 

förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden 

med avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för 

att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn. 

Den genomlysning som genomförts visar en bild av verksamheter med en delvis 

hög arbetsbelastning och komplicerade ärenden. I ärendet belyses möjliga åtgärder 

inom följande områden; bemanning, introduktion och kompetensutveckling, stöd 

till socialsekreterarna och verkningsfulla insatser. De förslag till möjliga åtgärder 

som presenteras bedöms behöva omhändertas i de nya nämnderna utifrån deras 

respektive förutsättningar och prioriteringar.  

Några av de möjliga åtgärder som föreslås i ärendet leder vid ett genomförande till 

ökade kostnader. Kostnader för en ökad bemanning och stärkt administrativt stöd 

kan uppstå i de nämnder där en sådan åtgärd behöver prioriteras. I ärendet (dnr 

0858/20) beskrivs några räkneexempel för att beräkna kostnader för en eventuell 

ökad bemanning. Satsningar på fortsatt introduktion och kompetensutveckling, 

utveckling av handledning och internt stöd samt fortsatt utveckling av 

verkningsfulla insatser och kunskapsstyrning behöver göras utifrån de nya 

socialnämndernas beslutade prioriteringar och kostnaderna är därför inte möjliga 

att beräkna. 

 Säkra föreningen Galaxens fortlevnad och 

utveckling i Bergsjön på lång sikt. 

Kommunstyrelsen lämnade 2021-01-13 § 27 följande uppdrag: 

”Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och 

föreningsnämnden och Familjebostäder i Göteborg AB, inleda en dialog med 

föreningen Galaxen med utgångspunkt att säkra verksamhetens fortlevnad och 

utveckling i Bergsjön på lång sikt.” 

Föreningen är för 2021 beviljad 2 272 tkr i förenings- och verksamhetsbidrag av 

idrotts och föreningsnämnden. Fram till 2020 har SDN Östra Göteborg stått för 

kostnaden i form av hyra för stallbyggnad. Enligt fastighetskontoret är kostnaden 

för 2021 för hyra av djurstallar 69 299 kr. Inklusive moms inräknad så blir 

årshyran 86 628 kr är/ 7 219 kr/månaden vilket ingår i avtal mellan 

socialförvaltning Nordost och föreningen Galaxen för innevarande år. 

Familjebostäder för dialog med föreningen utifrån kommande detaljplan för 

centrala Gärdsås och utvecklingsprång för området/Bergsjön. Dialogen har sin 
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utgångspunkt att verksamheten ska säkras framåt. Familjebostäders dialog med 

föreningen syftar till att få en övergång från 2022. I planerna ingår att 

verksamheten fortlever, med utveckling av djurhållning, caféverksamhet och att 

området får en bemannad parklek ”– Slottsskogen i miniatyr”.  Involverade parter 

från staden, socialförvaltning Nordost, idrotts- och föreningsförvaltningen och 

Familjebostäder har haft gemensam avstämning och har enats om en strategi att 

Familjebostäder för dialog med föreningen med sikte på övergång 2022. Denna 

inriktning förutsätter dock att Familjebostäder och fastighetskontoret kan komma 

överens om detaljplanens utformning och ägandeskapet över den mark som 

föreningen förfogar över. Samtal pågår mellan parterna just nu. 

 Göteborgs 400-årsjubileum, grundfinansiering  

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-06 § 11 om struktur, vision och tema för 

Göteborgs 400-årsjubileum. Göteborg & Co fick uppdraget att planera, samordna, 

kommunicera och följa upp jubileumsarbetet. Göteborg & Co har årligen redovisat 

ett underlag, en jubileumsplan. Årets ”utvecklad jubileumsplan 2021-2023 med 

budgetunderlag” beslutades i styrelsen för Göteborg & Co 2021-02-08 § 

22. Budget för jubileumsprocessen föreslås av Göteborg & Co, i likhet med 

tidigare år till 20 mnkr för år 2022. Detta innefattar bland annat utveckling, 

framdrift, stimulansmedel för jubileumssatsningar, hela stadens delaktighet, 

aktiviteter, kommunikation, dialog och organisation. Enligt tidigare rutin föreslås 

fördelningen om 10 mnkr till Göteborg & Co och 10 mnkr via kommuncentrala 

poster. För 2023 beräknas jubileumsprocessen uppgå till samma belopp; 20 mnkr.  

 Genomförande av Jubileumsfirandet  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 § 22 att planering och utförande av 

jubileumsåret ska genomföras inom en kostnadsram för staden om 100 

mnkr, utöver jubileumsprocessens grundfinansiering enligt ovan. I samband med 

beslut i kommunfullmäktige 2020-09-10 § 11 bifölls hemställan om att justera 

tidplanen för genomförandet, vilket innebär att firandet genomförs 2023 med 

uppstart och ett formellt, historiskt firande 2021.  

 Jubileumssatsning Side by Side. Extra satsning 

på barn och unga enligt jubileumsplan antagen 

årligen i 2023-samrådet av direktörer och Göteborg & 

Co:s styrelse 

En av jubileumssatsningarna, som är sprungen ur dialogarbetet med göteborgarna, 

är Jubileumslägret Side by Side som drivs av Göteborgs Symfoniker. För 2022 

föreslås en budget på 2 mnkr, vilket beskrivs i ”utvecklad jubileumsplan 2021-

2023 med budgetunderlag” som beslutades av styrelsen för Göteborg & Co 2021-

02-08 § 22.  
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2 mnkr ligger sedan tidigare i kulturnämndens kommunbidragsram 

för Side by Side. 2017 tillfördes kulturnämnden 1,5 mnkr för uppdraget och 

ytterligare 0,5 mnkr tillfördes 2018.   

Om medel till Side by Side avsätts så föreslår stadsledningskontoret att Göteborg & 

Co blir mottagare. För 2023 beräknas jubileumslägret uppgå till samma belopp; 2 

mnkr, för att matcha summan som Västra Götalandsregionen årligen avsätter.  

 LOV-3 områden  

Under 2020 infördes ett LOV3-område i centrala delar av staden och nu patrullerar 

ordningsvakter i området. Det grundar sig i den upplevda otryggheten och den 

öppna drogförsäljningen i centrala delar av Göteborg. En del i det arbetet är att fler 

kameror installeras i brottsutsatta och otrygga områden med grund i 

överenskommelsen mellan staden och polisen. Satsningen som är genomförd har 

varit lyckad.  I budgeten för 2021, beslutade kommunfullmäktige att utöka antalet 

LOV-3 områden. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i samverkan med Polisen, 

identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar (dnr 1670/20). För detta har 

50 miljoner kronor avsatts. Beräknat på 2021 års budget ryms kostnader för cirka 

50 ordningsvakter i tjänst (baserat på dagens värde som är en grundkostnad, då 

tillkommer ob-ersättning för personalen).  

 Uppsikt och kontrollfunktioner kopplat till 

bedrägerier inom välfärdssystemen 

Av 2021 års budget framgår att inriktningen gällande arbetet med att bekämpa 

brottslighet och gängkriminalitet är ett åtagande som under överskådlig tid måste 

ges hög prioritet i staden.  

Det långsiktiga arbetet mot organiserad brottslighet inom Göteborgs Stad behöver 

ske strukturerat och i samverkan, såväl internt som externt. En förutsättning för att 

den organiserade brottsligheten finns i samhället är att det finns en marknad som 

genererar finansiering och pengar. Inom Göteborgs Stad finns många värden som 

kriminella kan omsätta till pengar och som möjliggör brottslig verksamhet. Det kan 

vara transaktioner från vårt välfärdssystem, tillgång till lokaler men också olika 

former av avtal med staden.  

Kontrollen och uppföljningen av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund är 

ett område som behöver uppmärksammas och belysas mer. Utifrån de ärenden som 

kommit in till nätverket ”Kunskapscenter mot organiserad brottslighet” har detta 

visat sig vara en arena för aktörer med kopplingar till VBE miljön. Även kontrollen 

och uppföljningen avseende vilka som får tillgång till kommunala lokaler och 

deltagande på kommunala arrangemang behöver stärkas 

Genom en kombination av kontroll och samverkan kan den organiserade 

brottsligheten minimeras. Samtliga nämnder och styrelser inom staden bör inom 

ramen för sin riskhantering identifiera riskområden. Idag görs mycket av 

kontrollarbetet i samband med utbetalningar och avtalsskrivning på en basal nivå. 

För att kontrollarbetet ska få effekt bör det systematiseras och bestå av en 
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grundkontroll samt vid behov av en fördjupad kontroll. En kombination av 

riskanalys, uppdatering av rutiner och kunskapshöjande åtgärder behöver 

prioriteras hos stadens förvaltningar och bolag. Eftersom den organiserade 

brottsligheten påverkar flera olika förvaltningar och bolag inom staden, men även 

externa myndigheter, är samverkan en central del för att nå framgång. 

 Pågående ärenden/kommande beslut 

 Personalförmåner  

I Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, som antogs i kommunfullmäktige 

2019-04-25, § 24 fastställdes ett utbud av personalförmåner som ska vara lika 

oavsett förvaltning och bolag.  

Frågan om avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner är under 

handläggning med anledning av återremiss från KS, senast 2020-09-02 §696, 

diarienummer 1396/17. De ekonomiska konsekvenserna beror på vilket beslut som 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att fatta gällande den fortsatta 

inriktningen för personalförmåner. Ett beslut om avveckling av alla 

personalförmåner som inte är stadengemensamma kommer innebära reducerade 

kostnader för de förvaltningar och bolag som har sådana.  

Om beslut i stället tas att harmonisera det ekonomiska värdet av 

personalförmånerna till ett högre ekonomiskt värde än det nuvarande - med 

möjlighet att variera utbudet av personalförmåner mellan förvaltningar och bolag - 

får det ekonomiska konsekvenser.  En sådan harmonisering skulle innebära ökade 

kostnader för de flesta av stadens förvaltningar och vissa bolag då de i dagsläget 

inte erbjuder personalförmåner utöver de stadengemensamma. I vissa förvaltningar 

och bolag innebär en harmonisering troligen att kostnaderna minskar, men antalet 

medarbetare i dessa förvaltningar och bolag är förhållandevis få så totalt för staden 

så blir det en kostnadsökning. Hur stor kostnadsökningen kommer att bli beror på 

till vilken nivå harmoniseringen ska sättas. 

Det ekonomiska värdet av de stadengemensamma personalförmånerna motsvarar   

2 100 kr per medarbetare och år och generar en kostnad motsvarande 44 miljoner 

kronor vid nyttjandegrad om 60 procent. I tjänsteutlåtandet utfärdat 2020-03-11 

(DNR 1396/17) framgår att genomsnittet för värdet av personalförmåner i de 

förvaltningar och bolag som har angett att de har personalförmåner utöver de 

stadengemensamma är ungefär 12 000 kronor per medarbetare och år.  

Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och 

de fyra socialförvaltningarna utgör tillsammans med förskole- och 

grundskoleförvaltningen cirka 70 procent av stadens totala antal månadsanställda 

och har i stort sett inte några personalförmåner utöver de stadengemensamma. I 

tabellen framgår beräkning av den totala kostnadsökningen för dessa förvaltningar 

vid olika nivåhöjningar utifrån en nyttjandegrad på 60 procent. 
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Nivåhöjning av ekonomiskt värde 

personalförmån per medarbetare och år  

Beräknad kostnad per år vid 

nyttjandegrad 60 procent 

12 000 kronor 251 miljoner kronor 

5 000 kronor 105 miljoner kronor 

1 000 kronor 21 miljoner kronor 

  

Mot bakgrund av hur befintlig upphandling av stadens förmånsportal har skett så 

kommer kostnaden för förmånsportalen också att öka i det fall tilläggsavtal 

behöver tecknas för att olika förmåner i förvaltningar och bolag ska kunna 

hanteras. Det finns också en risk att möjligheten att använda en förmånsportal 

minskar. Den ökade kostnaden är i dagsläget svår att beräkna. I förstudien, som 

genomfördes 2018 gällande införande av en förmånsportal, gjordes en kostnads- 

och nyttoanalys där värdet av arbetstiden som frigörs från administration 

beräknades till ungefär 9,6 miljoner kronor per år. 

 Inrättandet av ett regnbågshus 

I Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, som antogs av KF 2017-01-26 § 

12, ingår en åtgärd att "Inrätta i samverkan med civila samhället en mötesplats, ett 

Regnbågshus, för hbtq-personer". Som ansvarig för genomförandet utsågs social 

resursnämnd. I kommunfullmäktiges budget för 2021 avsattes 1,5 miljoner kronor 

för uppdraget. 

Social resursnämnd har inte presenterat något färdigt förslag. För att ta arbetet 

vidare beslutade därför kommunfullmäktige 2020-09-10 §27 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur målet att inrätta ett regnbågshus ska 

kunna verkställas senast under 2022.  

Stadsledningskontoret avser att återkomma med förslag till kommunstyrelsen med 

beräknade kostnader senast kvartal fyra 2021. Ett inrättande av ett regnbågshus 

bedöms både medföra initiala kostnader samt ordinarie årliga driftskostnader.  

 Inrättandet av skyddat boende och jourverksam 

(för hbtq-personer) 

I Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor  2017-2021, som antogs av KF 

2017-01-26, ingår åtgärderna: ”Inrätta skyddade boenden/boendeplatser med 

skalskydd för män, transpersoner och lesbiska och bisexuella kvinnor som utsätts 

för våld i nära relationer”, samt ”Inrätta en jour- och stödverksamhet direkt riktad 

till hbtq-personer. I uppbyggnaden ska det civila samhället och Göteborgs Stads 

HBTQ-råd konsulteras.” Som ansvarig nämnd för båda åtgärderna utsågs Social 

Resursnämnd. Åtgärderna skulle ha genomförts inom planens giltighetstid.  

Någon verksamhet har i enlighet med planen inte presenterats och för att ta arbetet 

vidare beslutade därför KF 2020-10-09 (Revidering av Göteborgs Stads HBTQ-

plan § 27, 0971/20 ) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur målen 
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angående ”skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna 

verkställas senast under 2022.” 

Stadsledningskontoret avser att under hösten 2021 återkomma till 

kommunstyrelsen med utredning om hur åtgärderna i enlighet med KF:s beslut 

2020-09-10 ska kunna verkställas senast under 2022, både vad gäller utformning 

och kostnader 

 Arbetsrehabiliteringens organisatoriska 

hemvist 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 § 12 att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att utreda arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist. Ärendet är anmält till KS 

2021-06-17. Stadsledningskontoret kommer då att redovisa förslag och ekonomiskt 

underlag i ärendet.  

 Uppdrag om överföring av lokaler från 

förvaltning till bolag 

Stadsledningskontoret fick 2020-05-20 §467 i uppdrag av kommunstyrelsen att 

utreda om ett skolfastighetsbolag kan ge bättre förutsättningarna för en mer 

affärsmässig styrning, effektivare fastighetsförvaltning och snabbare beslutsvägar 

men även på hur likvärdigheten kan stärkas.  

En bolagisering av fastighetsförvaltning och nyproduktion kan genomföras med 

eller utan fysisk förmögenhetsöverföring. Att överföra ägandet av fastigheterna till 

bolag är mer komplicerat och medför högre transaktionskostnader jämfört med att 

enbart bolagisera drift och nyproduktion. Syftet med en bolagisering är framför allt 

att effektivisera drift, underhåll och nyproduktion av skolor. Ärendet 

återrapporteras till kommunstyrelsen 19 maj. 

 Temporär Arena  

Älvstranden Utveckling AB (Älvstranden) har utifrån kommunfullmäktiges 

uppdrag 2020-02-20 § 11 p.1 om att genomföra ett fördjupat utredningsarbete och 

förutsatt att kalkylerna håller, uppföra en temporär hall i form av en 

övertryckskonstruktion i Frihamnen inkommit med en återrapportering. 

Älvstranden fick även i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny 

hantering av frågan om kalkylen på 55-70 mnkr inte skulle hålla. Älvstrandens 

underlag ska ha särskilt fokus på kvaliteten gällande en hallkonstuktion utifrån 

tidigare erfarenheter och referenser. 

Älvstranden har inte hittat någon referensanläggning som motsvarar kraven för spel 

i handbollsligan. Vidare har stora utmaningar konstaterats avseende 

inomhusklimat, akustik, brand, räddningstjänstens insatser, komfort och 

utformning med mera. Av den anledningen anser inte Älvstranden att en 

övertryckskonstruktion är en lämplig lösning utan förordar en stålhall uppbyggd 

med pelare och fackverk som kläs in med isolerande element.  



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 190 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

Stålhallskonstruktionen kan utformas för att motsvara de ställda kraven men 

investeringen beräknas då uppgå till 110-115 mnkr, jämfört med uppdragets ram på 

70 mnkr. Därtill är det tveksamt om anläggningen är möjlig att flytta till annan 

plats när det tillfälliga bygglovet har upphört. Älvstranden redovisar även ett 

kompakt alternativ, med endast en spelplan samt fasta läktare, vilket resulterar i en 

projektkostnad om 85-90 mnkr. 

En hyresberäkning baserad på investeringen och begränsad till 15 år ger för stora 

arenan en årlig hyreskostnad om ca 10,3 mnkr varav nedskrivningar är 7,7 mnkr. 

För kompakta arenan resulterar investeringen i en årlig hyreskostnad om ca 8,2 

mnkr varav nedskrivningar är 6 mnkr. Stadsledningskontoret kommer att 

återredovisa ärendet till kommunstyrelsen 19 maj. 

 Ansvar och medlemsavgift för stadens 

deltagande i LEADER- föreningar 

Kommunfullmäktige kommer under våren 2021 att besluta om ansvar för stadens 

fortsatta medlemskap i två Leader-föreningar till och med år 2023 (Dnr 0306/21). 

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling i sektorsamverkan på landsbygd och i 

skärgård. Utvecklingsarbetet utgår från ideella Leader-föreningar. Varje förening 

omfattar ett visst geografiskt område och arbetar efter en egen strategi. Huvudsyftet 

är att stötta lokala utvecklingsprojekt. Finansieringen kommer från projektägarna, 

EU, stat och kommun. Den kommunala finansieringen kanaliseras genom 

medlemsavgift.  

Enligt stadsledningskontorets förslag till beslut uppgår den totala kostnaden för 

Leader-medlemskapen till 1 215 366 kronor under år 2022 och kan fördelas enligt 

följande: 

• Föreningen Leader Södra Bohuslän: totalt 400 000 kronor (socialnämnd 

Sydväst)  

• Föreningen Leader Längs Göta Älv: totalt 815 366 kronor uppdelat i två 

delar dels 313 983 kronor (socialnämnden Hisingen), dels 501 383 kronor 

(socialnämnden Nordost) 

 Arbete med ny arena 

Arbetet med uppförande av ersättningsarena för Scandinavium, Lisebergshallen 

och Valhalla idrottshallar samt stadsutveckling mellan Svenska mässan och Ullevi 

kommer att ta flera år att genomföra. Stadsledningskontoret ser stora fördelar med 

att medel för arbetet avsätts centralt då det ger stor flexibilitet i fördelning av medel 

till nämnder och styrelser allteftersom behov uppstår. Det är i dagsläget svårt att 

bedöma vilka resurser som krävs framöver, men stadsledningskontoret bedömer att 

15 miljoner för 2022 ger goda förutsättningar för ett effektivt arbete. 
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 Klimatkontrakt  

I december undertecknade Axel Josefsson ett klimatkontrakt mellan Göteborgs 

Stad, statliga myndigheter (Energimyndigheten, Vinnova, Formas och 

Tillväxtverket) och forskningsprogrammet Viable cities. Syftet med 

Klimatkontraktet är att ”öka tempot i klimatomställningen i städer inom ramen för 

Agenda 2030 och samtidigt bidra till återhämtningen i svensk ekonomi i kölvattnet 

av coronapandemin.” Kontraktet innehåller parternas avsikt att höja ambitionen 

inom hållbar stadsutveckling och klimatomställning och ömsesidiga och 

långsiktiga åtaganden om insatser från de undertecknande. Göteborgs Stads 

kontrakt baseras på klimatmålen i miljö- och klimatprogrammet samt dess 

strategier. Tillsammans med miljöledningssystemet utgör det grunden i arbetet. En 

omställningsfunktion håller på att testas och utvecklas under 2021 för att ytterligare 

stärka framdriften i arbetet. Miljöförvaltningen leder arbetet tillsammans med flera 

andra aktörer i staden inklusive näringslivet och civilsamhället. Miljö och 

klimatnämnden lyfter arbetet med klimatkontraktet med målsättningen att bli en av 

EU:s 100 klimatneutrala städer i sin verksamhetnominering för 2022.  Ett 

informationsärende om klimatkontraktet, Konkretisering av uppdraget att Göteborg 

ska bli en av de 100 klimatneutrala städerna i EU, hanterades på kommunstyrelsen 

den 19 april 2021 och ska även hanteras i kommunfullmäktige, dnr 0525/21.  

I budget 2020 och 2021 har det funnits kommuncentrala medel för att först driva 

frågan om klimatkontrakt och sedan för att påbörja processen för att kunna bli en 

av EU:s 100 klimatneutrala städer. Intresseanmälan för att bli en av de 100 städerna 

öppnar i september eller oktober 2021. Utifrån intresseanmälningarna, kommer 

EU-kommissionen välja de städer som är redo att påbörja sin process att skapa ett 

klimatkontrakt. Andra kommer behöva komplettera sin anmälan. Att bli en av EU:s 

100 klimatneutrala städer förväntas ge möjlighet att få tillgång till stöd och 

utformning av en investeringsplan, men än så länge vet staden inte mer om vilken 

slags finansiering det handlar om och hur eventuella finansieringsmodeller kommer 

att se ut. EU-kommissionen har emellertid sagt att investeringar måste vara i linje 

med den nya taxonomin. 

 BID- Business improvement district  

Kommunfullmäktige gav 2019-09-12 Kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen 

för det övergripande ansvaret leda, samordna och följa upp stadens 

trygghetsfrämjande arbete samt svara för samordning av Business Improvement 

District-initiativ (Dnr 1729/18, § 37).  

För att motverka otrygga platser i staden är platssamverkan mellan staden och 

fastighetsägare (både privata och allmännyttan) en viktig del och ett verktyg i det 

trygghetsskapande arbetet. Platssamverkan kan göras i organiserad 

samverkansform eller genom olika former av överenskommelser mellan 

fastighetsägare och staden. 

Business Improvement District (BID) är en modell för lokal samverkan i syfte att 

samordna olika intressen som tillsammans deltar i ett lokalt utvecklingsarbete på en 

geografiskt avgränsad plats.  
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Samordning av BID är placerad hos stadsledningskontoret, inom ramen för det 

övergripande ansvaret att leda, samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande 

arbete.  

Stadsledningskontoret gjorde hösten 2020 en uppföljning av de otrygga platser som 

förvaltningar och bolag hade initierat inom sitt ansvarsområde. Uppföljningen 

gjordes som underlag till den centrala lägesbild som redovisades för 

kommunstyrelsen och trygghetsrådet i januari 2021.  

Sammantaget rapporterades ca 150 otrygga platser i staden. Dessa platser varierade 

i typer och omfattning. En huvudsaklig uppdelning av platser kan göras i två typer. 

Den ena typen av otrygg plats är ”undanskymda” platser med dålig insyn där inga 

aktiviteter förekommer när otryggheten är som störst, exempelvis skolgårdar. Den 

andra typen av platser är sådana där göteborgarens vardagsliv utspelar sig, 

exempelvis bostadsområden och lokala torg. 

Ett kunskapsbaserat trygghetsarbete utgår från den specifika platsen som är otrygg. 

När ett beslut tas om att utreda eventuella åtgärder för att öka tryggheten ska en 

analys över orsaken ligga till grund. En analys inleds med att sammanfoga mesta 

möjliga kunskap och kännedom om platsen till en lokal kunskapsbaserad lägesbild. 

Alla berörda parter behöver bidra i framtagandet av kunskapsbaserade lägesbilder. 

I framtagandet av lägesbilden ska exempelvis boende, fastighetsägare, 

näringsidkare, kommunala bolag och förvaltningar eller ideella föreningar samt 

myndigheter kunna medverka. 

Efter genomförd analys och förslag på åtgärder inom ett distrikt eller plats behöver 

det gemensamma arbetet organiseras och ansvar utdelas. Organisering kan skapas 

genom att bilda en så kallad BiD (Business improvement District) eller 

platssamverkan genom avtal. Det viktiga är att organisering är resurseffektiv och 

svarar på de behov och ansvar som lägesbilden visat.  

Erfarenheter av framgångsrikt arbete med olika typer av platssamverkan visar att 

arbetet ska bedrivas lokalt, ansvarssättas lokalt och ledas av särskild utsedd 

tjänsteperson. Två exempel på framgångsrika BiD verksamheter är Sofielund i 

Malmö och Gamlestaden i Göteborg. Vid samtal framkommer att platssamverkan 

är komplext med många berörda parter och att sådana samverkansstrukturer inte 

finns naturligt utan behöver kompenseras genom personella resurser. 

Stadsledningskontorets bedömning är att ett framgångsrikt trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete sker lokalt. Arbete med att förändra otrygga platser till 

att bli trygga är en väsentlig del av stadens trygg-i arbete. Genom att använda 

kunskapsbaserade lägesbilder som metod möjliggörs en analys som ska avgöra 

vilken typ av platssamverkan som har bästa effekt i relation till det behov 

lägesbilden tagit fram.  

Initiativ till att förändra en plats från otrygg till trygg kan komma från en 

kommunal förvaltning eller ett bolag samt från det privata näringslivet. Ett sådant 

initiativ omhändertas bäst inom respektive stadsområde. Stadsledningskontorets 

bedömning är att ”en väg in” för den som vill inleda en platssamverkan 

ansvarssätts inom respektive stadsområde. 
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Stadsledningskontoret gör efter att de nya socialnämnderna nu är inrättade 

bedömningen att samordningen av ”Business improvement District-initiativ” görs 

effektivast inom de nya socialtjänstområdena istället för en central samordning.  

 Fortsatt medlemskap för staden i Nordic safe 

cities - Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i 

ett nordiskt perspektiv 

Kommunfullmäktige gav i 2020 års budget, kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta 

ett trygghetsråd för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå. I budgeten fastställdes att det till 

trygghetsrådet ska kopplas ett medlemskap i Nordic Safe Cities, en ideell 

organisation initierad av Nordiska ministerrådet, som verkar för att skapa säkra och 

motståndskraftiga städer i Norden. Stadens mål med deltagandet är framförallt 

kompetenshöjande och att utbyta kunskap om metoder och arbetssätt. Den 

bedömda samlade resursåtgången är cirka 20 procent av en tjänst för samordning, 

kommunikation samt deltagande i aktiviteter. 2020 var kostnaden cirka 110 000 kr 

per år för medlemsavgift. 2022-2024 beräknas kostnaden uppgå till 110 000 kr per 

år. Om staden fortsatt skall vara medlem i Nordic safe cities föreslår 

stadsledningskontoret att avgiften hanteras som en kommuncentral budgetpost 

tillsammans med övriga stadenövergripande avgifter. 

 Behov av IT-stöd och kontinuerliga 

trygghetsundersökningar för trygghetsarbetet.  

Stadsledningskontoret gjorde hösten 2020 en uppföljning av det 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden (Årsrapport 2020, Dnr 

0254/20) Uppföljningen gjordes som underlag till den centrala lägesbild som 

redovisades för kommunstyrelsen och trygghetsrådet i januari 2021.  

 Behov av gemensamt IT-stöd 

Uppföljningen visar bland annat på ett behov av ett gemensamt IT-stöd hos 

förvaltningar och bolag i arbetet med de lokala lägesbilderna. Lokala lägesbilder 

ligger till grund för den centrala lägesbild som redovisas i kommunstyrelsen och 

trygghetsråd.  

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet behöver utvecklas och 

samordnas. Det finns inget gemensamt rapporterings- och analysverktyg som 

samtliga nämnder och bolag kan använda sig av. Det leder till att arbetet varken 

blir gemensamt eller likartat vilket kan innebära resursineffektivitet och 

dubbelarbete. 

Genom ett gemensamt rapporteringssystem i samklang med ett nytt 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program förtydligas ansvar och 

förväntan på samtliga nämnder och bolag i staden. Ett rapporteringssystem bör 

innehålla information om otrygga platser, skadegörelser och andra former av 
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incidenter och händelser som påverkar tryggheten i staden. Rapporteringssystemet 

ska användas och ge styrinformation till stadens samtliga nämnder och bolag samt 

till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret ser utifrån förvaltningars och bolags rapportering, behov av 

ett gemensamt IT-system som i sin tur blir ett viktigt analysverktyg för arbetet med 

lägesbilder för ett effektivt trygghetsarbete. 

 Trygghetsundersökningar 

Ett mått på trygghet är deluppgifter som redovisas i de nationella 

trygghetsundersökningarna, NTU, som har redovisats på staden nivå.  För att kunna 

följa utvecklingen av budgetmål och ge väsentlig styrinformation avseende 

trygghet, behöver NTU göras årligen i staden, i de fyra stadsområdena samt i 

mellanområdena. 

Trygghetsundersökningar behöver samordnas så det blir möjligt att följa 

utvecklingen över tid. Det är viktigt att det fastställs en gemensam rutin för 

trygghetsundersökningar. Risken är annars att det kommer att saknas enhetlighet 

och svårighet att få en samlad bild för att kunna göra jämförelse mellan 

stadsområden och följa utvecklingen över tid.  

Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att de fyra socialnämnderna tar 

gemensamma beslut och samordnar sig i frågan om gemensamt IT-stöd och 

trygghetsundersökningar. 

 Våldsbejakande extremism 

Kunskapshöjande insatser och utveckling av metoder för att förebygga samt 

identifiera våldsbejakande extremism (VBE) och radikalisering behöver 

kontinuerligt genomföras inom stadens verksamheter.  

Fördjupad och specialiserad kunskap kring VBE och radikalisering behövs särskilt 

lyftas inom socialtjänst, fritid och samtliga skolförvaltningar. Detta kan både 

innebära förändrade arbetssätt omprioritering av resurser och utbildningsinsatser. I 

arbetet med att ta fram centrala och lokala lägesbilder sker en utveckling i syfte att 

kunna identifiera och dokumentera situationer, tendenser och trender som kan ha 

koppling till våldsbejakande extremism och andra områden inom det 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. 

Kommunfullmäktige har de senaste åren gett kommunstyrelsen en rad uppdrag 

kopplat till VBE. Utöver att ta fram en riktlinje i arbetet mot extremism och 

radikalisering (Dnr 0887/19) har kommunstyrelsen fått i uppdrag att i samverkan 

med relevanta aktörer och utifrån nuvarande lägesbild över radikalisering och 

våldsbejakande extremism i Göteborg, ta fram förslag för att motverka den extrema 

miljön och förebygga radikalisering (Dnr 0330/20). 

Kommunstyrelsen uppdrog 2020-10-14 till stadsledningskontoret att återkomma 

med en aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra religiösa 

grupper, den våldsbejakande autonoma miljön samt mellan olika etniska grupper i 

Göteborg (Dnr 1296/20).  
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Stadsledningskontorets förslag på riktlinje har remitterats till samtliga nämnder och 

styrelser med begäran om yttrande senast 2021-05-20. Stadsledningskontoret har 

fått i uppdrag att komplettera remissunderlaget med förslagen till nya åtgärder för 

att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering som redovisas 

under rubriken ”Förslag på åtgärder med anledning av läges- och hotbilden” i syfte 

att stämma av hur väl de föreslagna riktlinjerna samt arbetet i dag fångar upp dem. 

 Avslutande av miljö- och klimatnämndens 

uppdrag att koordinera och följa upp Göteborgs 

Stads arbete med Green Digital Charter 

I samlingsärende som är anmält till KS 2021-05-19 ingår miljö- och 

klimatnämndens förslag till kommunfullmäktige att få nämndens uppdrag att 

koordinera och följa upp arbetet med Green Digital Charter avslutat i förväg. 

Miljö- och klimatnämnden bedömer att det är ineffektivt att lägga resurser på att 

samordna och rapportera till ett initiativ som har avstannat samt att det istället är 

effektivare att fokusera resurser på nämndens nya uppdrag där frågor om hållbar IT 

fortsatt är prioriterade. Stadsledningskontoret föreslår att 

kommunfullmäktige förklarar att uppdraget ska avslutas.  

I beslutsunderlag i samband med kommunfullmäktiges beslut 2015-09-10 § 23 

bedömdes kostnader för årlig koordinering och uppföljning av åtagandet inom 

Green Digital Charter och ingående projekt ligga på ca 250 000 kr årligen i tio år 

för miljö- och klimatnämnden. Arbetsinsatsen uppskattades till cirka 400 timmar 

per år från 2016. Miljö- och klimatnämnden tillfördes 250 tkr årligen 2016 och 

framåt i samband med undertecknandet. I kommande samlingsärende överlämnar 

stadsledningskontoret frågan om eventuell justering av kommunbidrag utan eget 

ställningstagande.  

 Motion om skolskjuts för elever till och från 

fritidshemmet 

Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår i en motion att 

kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 

staden kan organisera skolskjuts för elever i grundsärskolan så att den inkluderar 

fritidshem. 

Efter yrkande från MP, V, S, D, M, L och C, samt särskilt yttrande KD beslutade 

kommunstyrelsen 2020-11-25 § 1001 att bifalla motionen. I kommunstyrelsens 

beslut föreslogs också kommunfullmäktige besluta att uppdraget utvidgas till att 

gälla samtliga skolformer, samt att ansvar och finansiering även ska ingå för att 

utgöra underlag till budgetprocessen 2022. 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 196 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

 Program och planer 

Förslag till program och planer kommer till kommunfullmäktige för beslut löpande 

under året. En majoritet av dessa redovisar att det innebär ökade kostnader för 

genomförandet. 

 Barnrättsplan 

Kommunfullmäktige har enligt beslut 2020-06-16 § 20 gett kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan och kommunstyrelsen 

beslutade den 2021-01-27 § 72 om en inriktning för denna. Inriktningen innebär att 

staden ska stärka den centrala styrningen och uppföljningen, samt höja 

kompetensen och ambitionsnivån gällande barns rättigheter i staden. Planen 

föreslås gälla perioden 2022–2025. De faktiska kostnaderna för planens 

genomförande är ännu inte fastställda, men att åstadkomma kompetenshöjning och 

ambitionshöjningar med arbetet kommer att innebära ökade kostnader för staden 

som helhet. 

 Åtgärdsplan Vatten  

Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med berörda förvaltningar med att ta fram 

Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022–2027. Planen kommer att 

skickas ut på remiss under året och beslut om en ny plan kan förväntas i slutet av 

året. Syftet med åtgärdsplanen är att aktivt samordna och effektivisera stadens 

vattenförvaltningsarbete. Åtgärdsplanen ska tydliggöra ansvarsfördelningen för de 

åtgärder som stadens nämnder och styrelser behöver genomföra så att stadens 

vattenarbete följer vattenmyndigheternas juridiskt bindande åtgärder. 

 Energiplan  

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell 

energiplan. Stadens energiplan revideras för närvarande och kommer att skickas ut 

på remiss under året och beslut om en ny plan kan förväntas i slutet av året. Planen 

kommer att innehålla åtgärder som syftar till att uppnå mål och delmål inom 

klimatområdet i det nya miljö- och klimatprogrammet samt åtgärder som syftar till 

att bibehålla och utveckla stadens arbete med att ha en trygg och säker 

energiförsörjning. Planen sträcker sig fram till 2030. 

 Elektrifieringsplan  

Business Region Göteborg AB (BRG) fick i kommunfullmäktiges budget för 2020 

ett uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett 

elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i 

nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. 

Kommunstyrelsen gav 2020-10-14 § 843 Business Region Göteborg AB i uppdrag 

att ta fram en elektrifieringsplan som ska ha en tydlig vision, målsättning samt 
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förslag på åtgärder. Befintligt arbete inom området ska ingå i elektrifieringsplanen 

och ske inom ordinarie budget. 

BRG:s styrelse godkände 2021-02-15 § 21 förslag till Göteborgs Stads 

elektrifieringsplan 2021 – 2030, överlämnade den till staden och förklarade 

uppdraget slutfört. Styrelsen beslutade samtidigt att hemställa inför budget 2022 att 

elektrifieringsplanen beaktas, samt gav VD i uppdrag att i bred samverkan 

verkställa handlingsplan 2021 för de insatser som berör BRG inom ordinarie 

budget och samtidigt översända elektrifieringsplanen till respektive förvaltningar 

och bolag för beslut inom eget ansvarsområde för verkställande. 

Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, inklusive handlingsplan 2021, ger 

en samlad och heltäckande redovisning av de olika uppdrag som pågår inom 

stadens verksamheter. Samtliga åtgärder i handlingsplan 2021 genomförs inom 

ramen för budgetuppdrag, andra kommunfullmäktigeuppdrag samt egeninitierat 

arbete.  

Elektrifieringsplanen redovisar i en så kallad gap-analys, elektrifieringsplanens 

bilaga 5, en samlad bedömning av vilka aktiviteter och åtgärder som är 

nödvändiga, men inte beslutade, fram till 2030 för att nå de övergripande mål som 

satts upp för 2023 respektive 2030. Gap-analysen saknar en ekonomisk bedömning. 

BRG hemställer att de redovisade åtgärderna beaktas i kommande budgetarbete. 

Förslag till elektrifieringsplan för Göteborgs Stad ska behandlas i 

kommunstyrelsen den 19 maj.  

 Nytt brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande   program för Göteborgs stad 

Stadens kostnader för det direkta trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet följs inte upp på ett systematisk och enhetligt sätt. Det medför svårigheter 

att redovisa stadens samlade kostnader för arbetet. Därmed är det inte möjligt att 

mäta hur en kostnadsutveckling kan gestalta sig med anledning av ett nytt program. 

Förvaltningar och bolag har redan ansvar för området och resurser finns fördelade i 

befintliga budgetramar. 

Ekonomiska effekter av att öka tryggheten och minska brottslighet i Göteborg kan 

öka kostnaden för den nämnd eller styrelse som står för insatsen, medan den kan ge 

positiva ekonomiska effekter för en annan verksamhet. De minskade kostnader som 

uppkommer genom ett väl utfört trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

visar sig ofta först på längre sikt. 

Ett trygghetsskapande och brottsförebyggande program och de politiska 

prioriteringar som framkommit i budget för 2021 innebär en ambitionshöjning av 

arbetet. De nya socialnämnderna har tillförts 60 miljoner kronor i sina budgetramar 

för 2021.  

Programmet beräknas antas under senhösten 2021 och därmed implementeras först 

under våren 2022. Dock bedöms åtgärder påbörjas redan under 2021. 

Implementeringen i sig samt majoriteten av de åtgärder som genomförs utifrån 
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programmet bedöms rymmas inom befintliga budgetramar, då programmet handlar 

om att stärka och systematisera det arbete som det redan åligger stadens 

förvaltningar och bolag att arbeta med. Nya kostnader tillkommer om 

stadengemensamma trygghetsundersökningar samt IT-system införs. 

 Beslutade program och planer  

Under 2020 har följande planer beslutats av kommunfullmäktige: 

• Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030 (2020-12-10 §18) 

• Plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023 (2020-09-10 

§28) 

• Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor (2020-09-

10 §29) 

• Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur (2020-04-16 §26) 

• Göteborgs stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020-2023 (2020-02-

20 §15) 

• Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020 – 2022 (2020-04-16 §24) 

• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2026 (2020-11-12 §17) 

• Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 (2020-03-19 §4) 

• Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 (2020-04-16 §25) 

Under perioden januari-april 2021 har kommunfullmäktige beslutat om följande 

planer och program: 

• Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 

2021–2023 (2021-01-28 §14) 

• Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i 

alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 (2021-02-25 

§22) 

• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 (2021-03-25 §18) 

• Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026 (2021-03-25 

§19) 

•  

Utöver de planer och program som omnämns med egna rubriker ovan kommer 

under 2021–2022 ytterligare förslag till program och planer upp för beslut utifrån 

igångsättningsbeslut eller uppdrag från kommunfullmäktige: 

• Handlingsplan till kulturprogrammet 

• Handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden 2025 

• Idrottspolitiskt program 

• Plan mot våld i nära relationer 
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• Biblioteksplan 

• Plan för åldersvänligt Göteborg 
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 Formaliafrågor  

 Beslut som ska tas i samband med 

budgeten enligt kommunallagen och 

kommunfullmäktiges tidigare beslut 

Grunderna för den kommunala ekonomiska förvaltningen framgår av 11 kap 

kommunallagen. Samma kapitel innehåller också bestämmelser om budgetens 

innehåll. Budgetens innehåll bestäms också av kommunfullmäktiges tidigare beslut 

i vissa frågor. Stadsledningskontoret redovisar nedan punkter som enligt lag och 

kommunfullmäktiges tidigare beslut ska beslutas om i samband med stadens 

budget. 

I kommunallagen anges följande: 

11 kap. 5 § 

Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 

(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Undantag från andra stycket får göras 

i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 

14 §, eller 

om det finns synnerliga skäl. 

11 kap. 6 § 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 

hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas 

vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning ska anges.  

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen 

ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning.  

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 

Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana 

finansiella mål som anges i första stycket. 

 Förslag till beslutspunkter enligt 

kommunallagen 

 Skattesats och budget 

• Förslag till budget 2022 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer, 

uppdrag och ekonomiska ramar som anges samt att skattesatsen fastställs 

till xx:xx. 
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Förslag till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som underlag för den 

fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2021 till 

21:12. 

 Förslag till beslutspunkter som en konsekvens 

av tidigare fullmäktigebeslut 

 Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)  

• Grundersättningen från och med 1 april 2022 utgår för utförd brukartid och 

fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 

xxx kronor per timma inklusive momskompensation med x kronor per 

timma. 

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för 

Göteborgs Stad fastställs till xxx kronor per timma att gälla från och med 1 

april 2022. 

• Ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV uppräknas från och 

med 1 april 2022 med av kommunfullmäktige fastställd 

indexkompensation till nämnderna inom välfärdsområdet. 

Beloppen som ska anges i besluten för 2022 och framåt beror på vilka avvägningar 

som görs i det politiska budgetarbetet och får därmed räknas fram i slutet av 

budgetprocessen när dessa förutsättningar finns framme. 

 Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym 

Det ska framgå i det slutliga budgetbeslutet vilka tillåtna låne- och borgensvolymer 

som fastställs för 2022. Stadsledningskontoret har i nedanstående förslag till 

beslutspunkter utgått från de volymer som speglar de beräkningsförutsättningar 

som angetts. Beroende på vilka avvägningar och prioriteringar som görs i det 

politiska budgetarbetet, samt beroende på eventuella oförutsedda skuldförändringar 

under 2021, kan beloppen behöva justeras. Det får därmed räknas fram i slutet av 

budgetprocessen.  

• Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2022 får uppgå till maximalt 

64,5 miljarder kronor 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtaganden under 2022 får 

uppgå till maximalt 9 miljarder kronor 

Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen höjs från 250 

miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 

Av totalt borgensåtagande enligt ovan (9 miljarder kronor) 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 får ingå borgen 

för Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och 
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majoritetsägda bolags externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 8,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

• Samlad lånevolym under 2022 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:  

 

 Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s bemyndigande att 

lämna kapitaltillskott till helägda bolag 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 

2022 till följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp3: 

BRG (Business Region Göteborg AB) (Se fotnot 3 nedan); x xxx tkr 

Göteborgs Stadsteater AB4; x xxx tkr 

Got Event AB; x xxx tkr 

Göteborg & Co AB (Se fotnot 3 nedan); x xxx tkr  

 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 xx xxx tkr under 

2022. 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning 

finansiera Gothenburg European Office (GEO) med x xxx tkr under 2022.  

 
3 I budget 2020 och 2021 speglas, i formuleringar och antagande om kommunbidrag till olika 

verksamheter, en hypotes om att helt finansiera Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB via 

koncernbidrag istället för genom uppdragsersättning från Göteborgs Stad. Se 9.4.4.2. 

4 Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 26 att uppdra till styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB 
(Stadsteatern) att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Finansiering beslutades ske i ordinarie 
budgetprocess. Se 6.1.3. 

Bolag Lånetak, mnkr

Göteborgs Stadshus AB 5 800

Göteborg Energi koncern 4 400

Liseberg AB 2 500

Got Event AB 60

Älvstranden 2 500

Framtiden koncern 29 000

Göteborgs Hamn AB 2 300

Higab AB 5 300

Göteborgs Stads Leasing AB 1 400

Gryaab AB 1 300

Renova koncern 1 600

Grefab 12

Spårvägen 100
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 Fastställande av avgifter och taxor för socialnämnder, nämnden för 

äldre samt vård och omsorg, nämnden för funktionstöd, 

grundskolenämnd och förskolenämnd  

• Avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2022 i enlighet 

med bilaga x-x till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022. 

Bilagorna kommer att innehålla följande: 

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

Bilaga x  Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller 

boende  

Bilaga x  Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning  

Bilaga x  Taxa för barn i feriehem och barnkolonier  

Bilaga x  Avgift inom musik- och kulturskolor  

Bilaga x  Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet (inklusive 

habiliteringsersättning) 

Bilaga x  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL  

Stadsledningskontoret kommer att återkomma med förslag till innehåll i bilagorna 

ovan. 

 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 
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av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal 

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

 Beslut som bör/kan tas i samband med 

budgetbeslutet 

Stadsledningskontoret anger nedan punkter som kontoret bedömer bör/kan beslutas 

om i samband med beslut om stadens budget för att åstadkomma tydlighet. 

Antingen kan de olika punkterna arbetas in i budgettexterna eller så anges de i 

beslutspunkterna för ökad tydlighet.  

Nedanstående punkter är de som stadsledningskontoret haft möjlighet att 

identifiera utifrån innehållet i detta underlag och vad som erfarenhetsmässigt kan 

vara viktigt att förtydliga. Beroende på hur partierna väljer att strukturera och 

formulera sina förslag till budgetar kan naturligtvis även andra punkter komma att 

bli aktuella som särskilda beslutssatser. 

 Fastställande av kommunstyrelsens 

befogenheter och ansvar 

Det ska framgå av budgetbeslutet vilka bemyndiganden som kommunfullmäktige 

ger till kommunstyrelsen. 

• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta 

beslut om de poster som budgeterats under kommuncentrala medel. 

• 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 ska 

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. 
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 Fastställande av utdelning från Stadshus AB 

Stadsledningskontoret har i detta underlag inte värderat frågan om huruvida 

utdelning från Stadshus AB ska tas eller inte utan överlämnar den frågan att 

värderas i det politiska budgetarbetet. Om de färdiga budgetförslagen skulle 

innehålla finansiering genom utdelning från Stadshus AB bör det tydliggöras 

• Utdelningen från Stadshus AB fastställs till xxx tkr för 2022. 

 Fastställande av internränta 

Det bör framgå av det slutliga budgetbeslutet vilken internränta som fastställs för 

2022. 

Internräntan fastställs till 1,00 procent för 2022. 

 Fastställande av indexkompensation  

Om nämnderna ska kompenseras för löne- och prisförändringar bör det framgå av 

slutliga budgetbeslutet vilka index som ligger till grund för uppräkning av de 

ekonomiska ramarna. 

• Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till xx %. 

 Fastställande av resursfördelningsmodell 

avseende socialnämnderna  

Om man i det politiska budgetarbetet använder sig av resursfördelningsmodellen 

för socialnämnderna bör den fastställas och bifogas som en bilaga. 

• Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2022 enligt 

bilaga x. 

 Reglering av överskott och underskott för 

specificerade ekonomiska ramar för 

Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden 

Tidigare år har över- respektive underskott för budgetposterna ”fastighetsnämnden 

transfereringar” samt för ”överförmyndarnämnden arvoden” enligt praxis reglerat 

vid årets slut så att över- respektive underskott nollställs. Detta för att utfallet för 

de kostnader som faller under dessa ansvar mer är att betrakta som konsekvenser 

av förutsättningar som nämnderna inte rår över. Om man i det politiska 

budgetarbetet bestämmer sig för att fortsätta med denna hantering bör det framgå i 

budgetbeslutet att denna rutin ska tillämpas. 

• 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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 Frågor som i övrigt bör/kan framgå av 

fullmäktiges budgetbeslut 

Stadsledningskontoret har i detta underlag beskrivit de förslag avseende frågor som 

på olika sätt har bäring på de överväganden som görs i fullmäktiges beslut om 

budget och som också redovisas som separata ärenden  

Stadsledningskontoret rekommenderar att de ställningstaganden som i budgeten för 

2022 avseende riktlinjer för god ekonomisk hushållning görs i dessa frågor på olika 

sätt framgår i budgetbeslutet så att det blir tydligt på vilka grunder budgeten vilar i 

dessa styrfrågor. När det gäller tex riktlinjerna om god ekonomiska hushållning 

bygger det förslag som stadsledningskontoret har lämnat på att man i fullmäktiges 

årliga budgetbeslut anger de ekonomiska målsättningar som ska gälla för 

budgetåret och budgetperioden. På samma sätt är det bra om styrningen avseende 

eget kapital och investeringar tydliggörs i budgetbeslutet. 

 Privata utförare  

Enligt kommunlagen ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod anta ett 

program för uppföljning och insyn av privata utförare. Utifrån stadens nomenklatur 

har nämnders och styrelsers ansvar inarbetas i riktlinjen för styrning, uppföljning 

och kontroll. Revideringen beslutades under 2019 vilket gör att kravet för denna 

mandatperiod är uppfyllt. 

Om det finns behov av stadenövergripande mål för området kan det ingå i förslag 

till budget. 
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  Beräkningsunderlag   

 Beräkningsförutsättningar 

I detta kapitel redovisas de ekonomiska förutsättningar som just nu gäller inför 

budgetarbetet. Ny skatteprognos kommer i augusti vilken kommer delges till 

budgetarbetet.  

Stadsledningskontoret lämnar de beräkningstekniska förutsättningarna utifrån 

kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020, dvs nu gällande budget för 

2021 och plan för 2022–2023. Utgångspunkten för nämndernas ramar är de 

justeringar som gjordes från 2020 års ramar. Där det finns tydliga underlag och 

förutsättningar har dessa uppdaterats med nya bedömningar avseende 2022 – 2024.  

Stadsledningskontoret har inte räknat upp bedömningar 2022 – 2024 där dessa är 

föremål för politiska prioriteringar i budgetarbetet.  

Stadsledningskontoret har så långt det är möjligt tagit med beslut som har tagits i 

kommunfullmäktige avseende justeringar i nämnders eller styrelsers uppdrag från 

2021 till 2022. I det fall frågor hänskjutits till kommande budgetarbete har i första 

hand dessa tagits upp då justeringar gjorts mellan nämnder i överenskommelse. 

Detta för att bistå med vilka frågor som skall avgöras i budgetarbetet utan att från 

stadsledningskontoret värdera dem. 

 Kommuncentrala kostnader och 

intäkter  

De kommuncentrala posterna består i huvudsak av intäkter från skatter, generella 

statsbidrag och utjämning samt kostnader för det kommunbidrag som fördelas till 

stadens nämnder. Utöver skatteintäkter och kommunbidrag redovisas även bland 

annat pensionskostnader samt kostnader och intäkter som är kopplade till stadens 

hantering av finansiella poster, såsom upplåning och hantering av likvida medel, 

kommuncentralt. Därutöver återfinns ett antal budgeterade kostnader för särskilda 

ändamål. 

Nedan lämnas en redogörelse över de kommuncentrala posterna som utgår från nu 

gällande budget för 2021 och plan för 2022–2023. Först lämnas en redogörelse av 

bedömningarna avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Därefter lämnas en redogörelse över övriga kommuncentrala intäkter och över de 

kommuncentrala kostnaderna.  Längst ner finns en bedömning över finansiella 

kostnader och intäkter (koncernbanken). 
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 Skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning  

 Skatteintäktsutveckling 

Som beskrivits i kapitlet ekonomiska förutsättningar ovan så räknar SKR i sin 

skatteunderlagsprognos per april med en kraftigare återhämtning under kommande 

år än i tidigare bedömningar. Vid en jämförelse med den prognos som SKR 

publicerade i oktober 2020, som ligger till grund för skatteintäkterna i stadens 

budget för 2021, är de bedömningar som nu görs betydligt mer optimistiska 

framför allt avseende utvecklingen år 2021 och år 2022. Såväl bedömningen av 

antalet arbetade timmar som bedömningen över timlönerna har reviderats upp för 

dessa år i förhållande till oktoberprognosen. Samtidigt kan konstateras att det 

fortfarande finns osäkerheter kvar och så som beskrivits i kapitlet ekonomiska 

förutsättningar så är övriga bedömare av skatteunderlagsutvecklingen något mer 

försiktiga i sina prognoser. Såväl regeringens som ekonomistyrningsverkets 

prognoser visar betydligt lägre skatteunderlagsutveckling framför allt år 2022.  

I nedanstående diagram jämförs skatteintäktsutvecklingen (exklusive utjämning 

och generella statsbidrag) för staden utifrån dels SKR:s och regeringens prognoser 

från april i år, dels utifrån SKR:s prognos från oktober 2020.  

 

För Göteborg innebär den mer optimistiska bedömningen som SKR nu gör cirka 

650 mnkr mer i skatteintäkter år 2021 i förhållande till SKR:s bedömning från 

oktober. År 2022 blir skillnaden cirka 800 mnkr. År 2023 och år 2024 blir 

skillnaden något mindre.  

Vid en jämförelse mellan SKR:s prognos och den prognos som regeringen 

presenterade i samband med vårpropositionen i april blir skatteintäkterna cirka 250 

mnkr lägre om regeringens skatteunderlagsprognos tillämpas år 2022. Skillnaden 

består hela perioden fram till år 2024.   
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 Generella statsbidrag  

Som redogjorts för i kapitel 4 ovan så kommer de generella statsbidragen till 

kommuner och regioner, utifrån de beslut som finns i dagsläget, att successivt 

trappas ned under kommande år efter de historiska ökningar som skedde under 

2020. För Göteborg innebar de utökade generella statsbidrag som riksdagen 

beslutade om under 2020 sammantaget ett tillskott på nästan 1,1 mdkr. Inkluderas 

den sedan tidigare beslutade utökningen genom de så kallade välfärdsmiljarderna 

blev ökningen ytterligare nästan 200 mnkr i förhållande till nivån 2019. Om inga 

nya beslut tas så kommer dock de generella statsbidragen att trappas ned med cirka 

200 mnkr om året fram till år 2023.  

 

 

 Den kommunalekonomiska utjämningen 

Den kommunalekonomiska utjämningen består i huvudsak av en kostnads- och en 

inkomstutjämning. 

Kostnadsutjämningen 

I kostnadsutjämningen görs en omfördelning från kommuner med gynnsam 

struktur till kommuner med en ogynnsam struktur. Göteborg har en gynnsam 

åldersstruktur jämfört med många andra kommuner vilket speglas i 

kostnadsutjämningen där Göteborg är en nettobetalare. Omfattningen har varierat 

över tid. Sedan 2017 har dock stadens bidrag till övriga kommuner inom 

kostnadsutjämningen successivt ökat. Diagrammet visar hur de olika delarna i 

kostnadsutjämningen har förändrats för Göteborg sedan 2012. Framför allt är det 

inom äldreomsorgsdelen som Göteborg över tid betalar en allt högre 

kostnadsutjämningsavgift till övriga kommuner. Även inom delmodellen för 

förskoleklass och grundskola betalar Göteborg ett relativt stort bidrag till övriga 

kommuner. Inom delmodellen för individ- och familjeomsorg får Göteborg omvänt 

ett stort bidrag från övriga kommuner.  
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Den långsiktiga trenden, att Göteborgs bidrag till övriga kommuner inom 

kostnadsutjämningen ökar över tid, kommer att fortsätta även under kommande 

treårsperiod. Enligt de bedömningar som nu gjorts utifrån de uppdaterade 

befolkningsprognoserna för staden och riket kommer Göteborgs utfall inom 

kostnadsutjämningen (inräknat LSS-utjämningen) försämras med i genomsnitt 

cirka 100 mnkr om året mellan 2021 och 2024. Samtidigt konstateras i avsnittet om 

stadens befolkningsutveckling att det finns en större osäkerhet än tidigare kring 

framför allt antal födda och invandring i befolkningsprognosen. Eftersom stadens 

befolkningsutveckling i relation till övriga kommuner är styrande för utfallet i 

kostnadsutjämningen innebär osäkerheter i befolkningsutvecklingen i riket såväl 

som i staden också större osäkerheter än normalt kring utfallen i 

kostnadsutjämningen.  

Osäkerheter avseende LSS-utjämningen 

Det preliminära utfallet av LSS-utjämningen 2022 indikerar att stadens bidrag i 

LSS-utjämningen skulle öka kraftigt och gå från 209 mnkr 2021 till över 300 mnkr 

2022. Sett till det totala antalet individer som fått LSS-beslut så gör 

stadsledningskontoret dock bedömningen att utvecklingen av LSS-utjämningen 

snarare borde ligga i linje med tidigare år då stadens bidrag ökat med i 

storleksordningen 10–20 mnkr per år. Prislapparna och totalkostnaden i den 

preliminära beräkningen är baserat på uppskattningar utifrån preliminära uppgifter 

från räkenskapssammandraget även om detta inte är färdiggranskat av SCB. SKR 

kommer göra en ny prognos för LSS-utjämningen 2022 i juni när 

räkenskapssammandraget för 2020 är färdigt. Stadsledningskontoret menar att det 

finns en betydande risk att den uppdaterade prognosen i juni kommer ge ett 

försämrat utfall för staden. Av försiktighetsskäl har stadsledningskontoret därför 

justerat ner utvecklingen av LSS-utjämningen så att den i nedanstående 

sammanställning över stadens skatteintäkter och intäkter från den 

kommunalekonomiska utjämningen ligger i linje med tidigare års utveckling. 

Stadsledningskontoret kommer att redogöra för SKR:s uppdaterade prognos av 
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LSS-utjämningen i de kompletterande budgetförutsättningar som lämnas under 

hösten. 

Inkomstutjämningen 

I inkomstutjämningen får kommunerna ett bidrag som beräknas på skillnaden 

mellan den egna skattekraften (beskattningsbar inkomst per invånare) och 115 

procent av medelskattekraften i riket. Göteborg ligger på cirka 105 procent av 

medelskattekraften och får ett bidrag som motsvarar 95 procent av skillnaden 

mellan 105 procent och 115 procent. 2021 uppgår stadens bidrag i 

inkomstutjämningen till drygt 2,5 mdkr. 

 Sammanställning skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning för staden 

Nedanstående bedömningar av stadens skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning bygger på de prognoser från i första hand SKR som föreligger i 

skrivande stund. Bedömningen av skatteunderlagsutvecklingen härrör från SKR:s 

bedömning i april. Bedömningen avseende kostnadsutjämningen bygger på stadens 

befolkningsprognos i förhållande till befolkningsutvecklingen i riket enligt SCB:s 

senaste framskrivning.  

 

SKR kommer att redovisa uppdaterade prognoser den 26 augusti. I september 

presenterar regeringen budgetpropositionen för 2022. Stadsledningskontoret 

kommer att uppdatera underlaget avseende skatteintäkter och statsbidrag när dessa 

uppgifter finns tillgängliga. 

Mnkr (skattesats 21,12) 2021 2022 2023 2024 

Kommunalskatteintäkter 30 813 32 084 33 203 34 308 

Kommunalekonomisk utjämning m m     

Inkomstutjämning 2 537 2 659 2 888 3 098 

Kostnadsutjämning -1 178 -1 234 -1 378 -1 524 

LSS-utjämning 209 230 250 270 

Kommunal fastighetsavgift 884 903 913 923 

Regleringsbidrag 1 734 1 363 944 810 

Införandebidrag 56    
 
TOTALT 35 055 36 005 36 820 37 885 

Enligt KF:s budget 2021–2023 34 412 35 206 36 118 - 

Differens mot beslutad budget 2021 643 799 702 - 

  

Av tabellen framgår att bedömningen nu visar på en starkare 

finansieringsutveckling jämfört med den som finns inarbetad i budget för 2021–

2023. Den förbättrade prognosen kan härledas till att SKR:s senaste bedömningar 

av skatteunderlagstillväxten är betydligt mer optimistiska än de som gjordes för ett 

halvår sedan. Framför allt räknar SKR nu med en betydligt kraftigare återhämtning 

år 2021 och år 2022 vilket får påverkan på skatteintäkterna under hela perioden.  

Även om prognosen nu visar på en betydligt starkare intäktsutveckling under 

kommande år jämfört med de prognoser som gjordes under 2020 kan ändå 
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konstateras att intäktsutveckling är betydligt lägre än den utveckling som varit 

under den senaste 10 årsperioden. Från att ha legat på i snitt 4,2 procent under den 

senaste tioårsperioden bedöms nu ökningen understiga 3 procent under samtliga år 

mellan 2022 och 2024.  

 

 

Känslighetsanalys avseende skatteintäkter 

I tabellen nedan redovisas hur skatteintäkterna förändras om någon av de 

huvudsakliga parametrarna förändras i beräkningen. Dels hur intäkterna förändras 

om skattesatsen höjs eller sänks med 1 krona och dels hur intäkterna förändras om 

rikets skatteunderlag ökar eller minskar med 0,1 procent år 2022 och åren därefter.  

En tredje parameter som har stor påverkan på de samlade skatteintäkterna är 

befolkningsutvecklingen. I tabellen nedan redogörs för effekten på de samlade 

intäkterna om befolkningen ökar eller minskar med 1 000 invånare i förhållande till 

aktuell befolkningsprognos. När det gäller befolkningsförändringar är det dock 

viktigt att konstatera att effekten blir olika beroende på i vilken åldersgrupp (utifrån 

kostnadsutjämningens olika delmodeller) som förändringarna uppstår. 

Nedanstående effekt bygger på en oförändrad befolkningsstruktur. Därutöver är det 

viktigt att konstatera att en förändrad befolkningsutveckling även leder till en 

förändrad kostnadsutveckling.  

Känslighetsanalys (Mnkr) 2022 2023 2024 

Avgår/tillkommer skatteintäkter Om:    

Skatteunderlaget ökar/minskar med 0,1 procent per år 
2022 och framåt 

 
+/- 30 +/-61 +/-63 

Skattesatsen höjs/sänks med 1 krona år 2022 +/-1 520 +/-1 570 +/-1 625 

Befolkning ökar/minskar med 1 000 personer  
fler/färre än i aktuell befolkningsprognos 

 

+/-56  +/-57 
                    

+/-58 
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  Övriga kommuncentrala intäkter 

Nedan redogörs för övriga intäkter som redovisas kommuncentralt. Större poster 

redogörs för i text. I tabell redogörs för samtliga kommuncentrala intäkter som 

finns med i fullmäktiges budget 2021.  

 Tomträttsintäkter  

Stadens tomträttsavgälder rapporteras från fastighetsnämnden till kommunen 

centralt och ingår i de kommuncentrala finansieringsförutsättningarna. Prognosen 

över avgäldernas utveckling de kommande åren återfinns i tabellen nedan. 

Aktivitet Budget 

2021 

Bedömning 

2022 

Bedömning 

2023 

Bedömning 

2024 

Småhus 108 114,5 117,2 121,1 

Flerbostadshus 207 215,6 239,4 254,8 

Industri 58 63,4 65,7 66,0 

Parkering 5 5,1 5,5 5,9 

VGR 28 27,7 27,7 27,7 

Studentbostäder 8 8,7 8,8 9,2 

Fritidsändamål 4 3,9 4,0 4,2 

Övriga ändamål 14 17,9 19,9 20,0 

Summa intäkter 432 456,7 488,1 508,9 

Kostnader -2 -3,0 -2,0 -2,0 

Netto 429,6 453,7 486,1 506,9 

Enligt KF:s budget 2021–2023 429,6 461,2 481,1 - 

Differens - -7,5 5,0 - 

 Realisationsvinster 

Fastighetsförsäljningar som genomförs av fastighetsnämnden redovisas 

kommuncentralt och ingår därmed i den samlade finansieringen av kommunens 

verksamhet. Dock får dessa realisationsvinster inte inkluderas i resultatet när en 

utvärdering av kommunens årsresultat görs i förhållande till kommunallagens 

balanskrav. De tio senaste åren har kommunens reavinster ökat och gått från en 

nivå på mellan 100 - 200 mnkr årligen till en betydligt högre nivå på mellan 700 

och 800 mnkr årligen under år 2017–2019. År 2020 sjönk reavinsterna till 540 

mnkr, men 2021 bedöms reavinsterna återigen stiga till cirka 700 mnkr. Även om 

reavinsterna inte inräknas i balanskravsresultatet har de därmed en betydande 

positiv effekt på stadens likviditet framför allt under de senaste sex åren.  
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Reavinsterna består dels av försäljningar av anläggningstillgångar som i första 

hand består av friköp av tomträtter, dels av reavinster från markexploateringen. 

Den absoluta merparten av reavinsterna kommer från markexploateringen. I 

kommunfullmäktiges budget för 2021 bedömdes reavinsterna till totalt 500 mnkr.  

För kommande år bedömer fastighetskontoret utifrån pågående projekt och hur 

kommande försäljningar ligger prognostiserade reavinsterna till totalt cirka 600 

mnkr per år. Samtidigt kan konstateras att det finns osäkerheter på marknaden 

som kan leda till att försäljningar senareläggs och att pris kan påverkas. 

 

Stadsledningskontoret har inte inarbetat reavinsterna i beräkningsunderlaget utan 

menar att det är en fråga att värdera i budgetberedningen. 

 Intäkter från Gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag 

I kapitel 4 har beskrivits att det från och med 2020 gäller en ny 

redovisningsrekommendation som innebär att vissa inkomster, såsom 

gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag, ska intäktsföras i sin helhet vid 

färdigställande av en investering. Stadsledningskontorets föreslagna hantering 

innebär att dessa intäkter bokförs kommuncentralt. År 2020, det första året med 

den nya rekommendationen, blev resultateffekten ett ökat resultat för kommunen 

med 96 mnkr. Att prognostisera effekterna för kommande år är dock inte enkelt då 

det råder en osäkerhet kring när en exploateringsinvestering blir färdigställd. En 

tidsförskjutning av färdigställande över ett årsskifte innebär stor resultatförändring 

då intäkten helt är hänförlig till färdigställandet. De prognoser som baserar sig på 

berörda nämnders bedömning indikerar dock en positiv resultateffekt för 

kommunen på cirka 400 mnkr för 2022, 300 mnkr för 2023 och 200 mnkr för 2024. 

2020. Resultateffekten av den nya rekommendationen ställer krav på förändrad 

bedömning i ekonomistyrningen. Stadsledningskontoret avser att i sin uppföljning 

hantera denna typ av intäkt utanför det så kallade strukturella resultatet och föreslår 

att intäkten exkluderas vid behandling av resultatet 2022–2024 i budget. 
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 Statsbidrag maxtaxa förskola och fritidshem  

Statsbidraget för maxtaxa inom förskola och fritidshem har successivt minskat de 

senaste åren beroende på att den övre inkomstgränsen för maxtaxan har 

indexuppräknats. Kommunbidraget till förskolenämnden och grundskolenämnden 

har utifrån det justerats ner utifrån en beräknad sänkning av statsbidraget. För 2021 

har statsbidraget dock minskat endast marginellt. Stadsledningskontoret 

rekommenderar med anledning av det att kommunbidraget för 2022 till 

förskolenämnden och grundskolenämnden inte justeras ner. Kontoret återkommer 

med en ny bedömning för 2023 och 2024 i nästa års budgetförutsättningar.  

 Statsbidrag kvalitetssäkring barnomsorgen 

Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet intäktsförs kommuncentralt. Statsbidraget har minskat 

något de senast åren och utfallet 2021 prognostiseras till 28 mnkr. Regeringen har i 

vårpropositionen föreslagit att detta statsbidrag läggs samman med statsbidrag för 

minskade barngrupper. 

Statsbidraget för minskade barngrupper söks och hanteras av förskolenämnden. För 

att underlätta inför förändringen har stadsledningskontoret i beräkningsunderlaget 

utgått från att båda statsbidragen fortsättningsvis bör hanteras av förskolenämnden 

och därför arbetat in en minskning av nämndens kommunbidrag med 28 mnkr. 

 Sammanställning kommuncentrala intäkter 

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning över samtliga kommuncentrala 

intäkter som utgår från kommunfullmäktiges beslutade budget 2021. De större 

posterna har redogjorts för under egen rubrik ovan. I övriga fall redogör 

stadsledningskontoret i tabellen för hur beloppen tagits fram. 
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Budgetpost,  

belopp i tkr 

Budget 

2021 

Bedömning 

2022 

Bedömning 

2023 

Bedömning 

2024 

Kommentar 

Statsbidrag maxtaxa 112 000 112 000 112 000 112 000 Se kap 8 ”Maxtaxa förskola 

fritidshem”  

Statsbidrag 

kvalitetssäkring 

barnomsorgen 

29 000    Statsbidraget överförs till 

förskolenämnden (Se kap 8 

Statsbidrag kvalitetssäkring 

barnomsorgen ) 

Finansiering VGR 

Stadsteatern 

53 900 55 000 56 100 57 700 Uppräknat PKV 

Inkontinenshjälpmedel 11 700 11 900 12 200 12 500 Uppräknat PKV 

Tomträttsintäkter 429 600 453 700 486 100 506 900 Se kap 8 ”Tomträttsintäkter” 

Schablonmedel 

flyktingmottagning 

192 000 116 500 107 500 108 500 Se kap 4 ”Fördelning av statliga 

schablonmedel” 

Intäkter som hanteras utanför det strukturella resultatet 

Utdelning 

540 000    Politisk värdering, se kap 4 

”Bedömning av långsiktigt 

hållbara avkastningsnivåer” 

Intäkter som ej medräknas i balanskravsresultatet 

Realisationsvinster  

500 000    Politisk värdering, se kap 8 

”realisationsvinster” 

 

 Kommuncentrala kostnader  

Nedan redovisas de kommuncentrala kostnaderna. Precis som för intäkterna så 

redogörs för större poster i text. I tabell redogörs för samtliga kommuncentrala 

kostnader som finns med i budget 2021.  

 Pensionskostnader 

Stadens pensionskostnader består dels av pensionsutbetalningar till individer som 

gått i pension dels av det intjänande som dagens anställda har rätt till i framtida 

pensionsutbetalningar. Allt enligt den gällande s.k. blandmodellen. Stadens 

pensionskostnader har, i likhet med utvecklingen i kommunsektorn i stort, ökat 

kraftigt de senaste åren. Framför allt är det den förmånsbestämda ålderspensionen 

som ökat, vilket till stor del förklaras av satsningen på höjda lärarlöner som med 

viss eftersläpning fått påverkan på stadens pensionskostnader.  

Stadsledningskontorets bedömning av pensionskostnaderna baseras på beräkningar 

från KPA. Enligt den senaste pensionsberäkningen förväntas kostnadsutvecklingen 

under åren framöver ske enligt tabellen nedan. Den uppdaterade beräkningen 

innebär något lägre pensionskostnader för staden år 2022 och 2023 i förhållande till 

de bedömningar som ligger till grund för budget 2021–2023. Förklaring är i 

huvudsak att den uppdaterade beräkningen grundar sig på förändrade antaganden 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 217 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

om inkomst- och prisbasbeloppens utveckling vilket får stort genomslag på 

pensionskostnaderna. Pensionskostnaderna har dock tidigare år visat sig 

svårbedömda och det har enskilda år förekommit stora avvikelser mellan KPA:s 

preliminära beräkningar och faktiskt utfall. Stadsledningskontoret kommer få en 

uppdaterad beräkning från KPA i augusti som kontoret kommer att redogöra för i 

de kompletterande budgetförutsättningar som lämnas under hösten. 

Den samlade pensionskostnaden hanteras kommuncentralt men för att få en 

rättvisande bild av kostnaderna ute i verksamheterna belastas nämnderna av en 

pensionsavgift (KP-avgiften) som en del av personalomkostnadspålägget. 

Kommunen följer den nivå på KP-avgiften som rekommenderas årligen av SKR 

och som även tillämpas av övriga kommuner. Det har ännu inte kommit några 

preliminära uppgifter om KP-avgiften för 2022. Stadsledningskontoret har därför i 

nedanstående beräkning utgått från oförändrad nivå i förhållande till 2021. Enligt 

uppgifter från SKR kommer preliminära uppgifter om KP-avgiften 2022 troligtvis 

publiceras någon gång i juni. Om de preliminära uppgifterna innebär förändringar i 

förhållande till nivån 2021 kommer stadsledningskontoret redogöra för detta i de 

kompletterande budgetförutsättningarna som lämnas under hösten. 

Pensionskostnader inkl 

löneskatt, Mnkr 

Budget 

2021 

Bedömning 

2022 

Bedömning 

2023 

Bedömning 

2024 

Avgiftsbestämd ålderspension 1 005 1 005 1 035 1 070 

Löpande pensionsutbetalningar 605 605 610 615 

Skuldförändring FÅP 450 575 570 775 

Övriga pensionskostnader 40 40 40 40 

Summa pensionskostnader 2 100 2 225 2 255 2 500 

Pensionsavgift nämnder -1 425 -1 475 -1 525 -1 575 

Kommuncentral 

pensionskostnad 

675 750 730 925 

Enligt KF:s budget 2021–2023 675 875 955 - 

Differens - 125 225 - 

 

 Tillköp i kollektivtrafiken 

Kollektivtrafikhuvudmannen Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för 

kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens omfattning fastställs i den årliga budgeten som 

beslutas av Västra Götalandsregionens fullmäktige. Därutöver har kommunerna 

möjlighet att göra en lokal anpassning i form av tillköp. Tillköp är beställningar 

som finansieras av annan part än Västra Götalandsregionen och som innebär en 

lokal anpassning av regional kollektivtrafik.  

Trafiknämnden ansvarar för stadens avtal gentemot Västtrafik samt för att följa upp 

effekterna av stadens tillköp och att utvärdera dem så att de stödjer stadens 

trafikstrategi. För närvarande har staden tillköp av älvtrafiken, seniorkort +65, 

generell utdelning av skolkort samt tilläggsbiljetten Fritid vardag 19-22. Kostnader 

avseende skolkort ingår i grundskolenämnden samt utbildningsnämndens 

kommunbidragsram. Tillköp av älvtrafiken och seniorkort +65 finansieras 
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kommuncentralt. Avtalen om tillköp av kollektivtrafik samt tillköp av färdbevis har 

6 månades uppsägningstid.  

Ändrade resvanor till följd av den pågående pandemin har ökat prognososäkerheten 

för tillköp av älvtrafiken. Tabellen nedan baseras på utfall för år 2020 med en 

stegvis återhämtning för resandet efter Covid-19 pandemin.  

Prognosen för skolkort och Fritid vardag 19–22 bygger på antal beställda skolkort 

för läsår 2020/2021 samt framräknade kostnader utifrån en för Västtrafik generell 

uppskattad årlig prisutveckling på 2,8 % samt en genomsnittlig befolkningsökning 

på 1,5 % per år för 2022 och framåt. Kostnaden för skolkort och Fritid vardag 19-

22 kan öka om fler elever väljer en gymnasieskola utanför Göteborg. 

 

Budgetpost,  

belopp i tkr 

Budget 

2021 

Bedömning 

2022 

Bedömning 

2023 

Bedömning 

2024 

Gratis älvtrafik 53 700 38 200 43 100 48 600 

65+ 142 900 149 000 155 400 162 200 

Summa 

kommuncentrala tillköp 

196 600 187 200 198 500 210 800 

Grundskolenämndens 

tillköp inklusive utökad 

giltighet/fritid vardag 

19-22 

152 900* 152 200 158 800 165 700 

Utbildningsnämnden 

tillköp inklusive utökad 

giltighet/fritid vardag 

19-22 

97 700* 88 600 92 400 96 400 

Summa tillköp totalt 447 200 428 000 449 700 472 900 

*Avser den prognos som gjordes i budgetförutsättningarna för 2021. I kommunfullmäktiges budget 

ingår kostnaden för skolkort i grundskolenämndens och utbildningsnämndens kommunbidragsram.  

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2021-04-22, att avsätta 30 mnkr i en 

kommuncentral pott för att bekosta sommarlovskort i kollektivtrafiken under 2021.  

Kostnaden vid ett införande av sommarlovskort för 2022 uppskattas av 

trafiknämnden till 27 000 tkr. 

 Personal- och kompetensförsörjningsanslaget 

Personal- och kompetensförsörjningsanslaget har funnits i Göteborgs Stad i många 

år och syftar till att lösa och förebygga övertalighet. Med tiden har anslaget även 

kommit att inbegripa utvecklingsinsatser utifrån omställnings- och 

kompetensutvecklingsbehov som har anpassats efter förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Idag är budgetposten indelad i fyra huvudområden:  

• Bemanning  

• Kompetensutveckling  

• Chefsförsörjning   



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 219 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

• Leda, samordna och följa upp personalpolitiken 

Anslagets storlek och innehåll är en fråga som värderas i den årliga 

budgetberedningen och det blir upp till den politiska beredningen att värdera och 

avväga hur anslaget ska hanteras i budget 2022 och omfattningen på detsamma. 

Nedan redogörs för hur anslaget hittillsvarande disponering och hur det skulle 

kunna förändras.     

Under 2021 budgeterades 40 mnkr till personal- och 

kompetensförsörjningsanslaget och medlen fördelas enligt följande insatsområden:  

Insatsområde  Budget 2021 (tkr)  

Bemanning   5 003 

Kompetensutveckling Förskola   2 310 

Kompetensutveckling Grundskola   3 690 

Kompetensutveckling Äldreomsorg/Hälso- och Sjukvård   6 645 

Kompetensutveckling IFO   7 235 

Kompetensutveckling Funktionsstöd  5 685 

Övrig kompetensutveckling 136 

Chefsförsörjning    4 985 

Leda, samordna och följa upp personalpolitiken    4 311 

Summa:   40 000 

  

Ett antal insatser som under 2021 genomförs med finansiering från 

kompetensförsörjningsanslaget har pågått under många år och beräknas pågå under 

flera år framåt i tiden. Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) och 

utbildningar avseende Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har varit 

återkommande poster i anslaget. Detta är utbildningar som organisationen fortsatt 

behöver genomföra enligt arbetsmiljölagen för att säkerställa att erforderlig 

kompetens inom arbetsmiljöområdet finns hos chefer och skyddsombud. Andra 

exempel på mångåriga stadengemensamma satsningar är arbetet med employer 

branding, chefsutvecklingsprogram och introduktion för nya chefer.  

För de mer varaktiga och stadengemensamma satsningarna behövs en central 

finansiering. Det kommer också att finnas behov av medel för ett- och tvååriga 

utvecklings- och utbildningssatsningar samt projekt som kräver central samordning 

över förvaltnings- och bolagsgränser. För mer verksamhetsspecifika utbildningar, 

som är tydligt riktade mot specifika yrkesgrupper, är det dock inte längre motiverat 

med central finansiering via ett kompetensförsörjningsanslag som det var när 

stadsdelsförvaltningarna fortfarande fanns. 
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 Avsättning infrastruktur 

Kommunen har centralt gjort ett antal avsättningar och åtaganden om finansiering 

som på olika sätt påverkar ekonomin framöver. Avsättningarna räknas upp med 

index varje år och minskar i takt med att utbetalningar sker. Betalningar påverkar 

kassaflödet, men inte resultatet. Indexeringar påverkar resultatet, men inte 

kassaflödet. I nedanstående tabell redogörs för den årliga bedömningen av 

indexeringen utifrån gällande indexantaganden och bedömda årliga utbetalningar.  

Avsättning, tkr Budget 

2021 

Indexering 

2022 

Indexering 

2023 

Indexering 

2024 

VP Marknyttor 6 000 2 300 0 0 

Utbyggnad E20 600 900 600 300 

Nedsänkning E45 0 0 0 0 

Gator i Backaplan 3 700 3 500 3 000 2 600 

Summa indexering 10 300 6 700  3 600 2 900 

 

I förhållande till de bedömningar som lämnades i förutsättningar för budget 2021–

2023, för åren 2022 och 2023 är prognosen marginellt förändrad. Bedömda index 

har förändrats något under perioden i förhållande till tidigare bedömning, men 

innehåller stora osäkerheter med anledning av läget i omvärlden och 

förväntningarna på konjunkturen framöver. Även förskjutningar i projekt med 

förskjutna tidplaner påverkar prognosen. 

 Specifikation kommuncentrala medlemsavgifter 

De kommunövergripande medlemsavgifterna ligger samlade under en 

kommuncentral budgetpost. Nedan lämnas en specifikation över de 

medlemsavgifterna som inarbetats. De absolut största medlemsavgifterna avser 

medlemsavgifterna till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samt till 

Sveriges kommuner och regioner (SKR). GR:s förbundsstyrelse har beslutat sänka 

medlemsavgiften fr o m 2022 till 72,64 kr per invånare. För Göteborgs Stad 

innebär det att årsavgiften blir cirka 42 400 tkr vilket innebär en sänkning med runt 

1 300 tkr i förhållande till 2021. Övriga medlemsavgifter har i 

beräkningsunderlaget räknats upp i enlighet med PKV. 
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Organisation,  

belopp i tkr 

2021 2022 2023 2024 

Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR) 

43 700 42 400 42 800 43 200 

Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) 

14 200 14 500 14 800 15 200 

Eurocities 160 170 175 180 

Patientnämnden 570 580 590 605 

Förstärkt 

förvaltningsforskning och 

mer kvalificerad 

förvaltningsutbildning i 

Västsverige (KOLV) 

2 350 2 400 2 450 2 520 

Musik inom kommunal 

verksamhet (SAMI) 

150 170 175 180 

STRING-network 800 820 835 855 

European cities against 

racism (ECCAR) 

70 70 70 70 

Summa medlemsavgifter 

(avrundat) 

62 000 61 100 61 900 62 800 

Ej inarbetade förändringar 

Nordic safe cities  110  110 110 

 Revisorskollegiet 

Vad gäller den kommuncentrala posten ovan angående revisorskollegiet är det inte 

så att kommunstyrelsen skall föreslå budget. Frågan om budgetberedning för 

revisorskollegiet är förbehållet kommunfullmäktige och bereds av 

kommunfullmäktige presidiet. Dock skall budgetposten finnas med i stadens 

budget varför dialog om denna behöver ske i det politiska budgetarbetet. 

Stadsledningskontoret har, i likhet med hur övriga nämnder hanterats i 

budgetförutsättningarna, inte gjort någon uppräkning av revisorskollegiets ram 

2021. Det skall då inte ses som någon bedömning från kontorets sida avseende 

revisorskollegiet budget. 

 Temporära bostäder 

Fastighetsnämnden har, som följd av bosättningslagen, kostnader för att ordna 

bostäder för nyanlända.  

Fastighetsnämnden erhöll 2021 kommuncentrala medel om 20,4 mnkr som 

ersättning för temporära bostäder, på så sätt ansöker nämnden inte längre i 

bokslutsberedning om ersättning för sina nettokostnader. 

Fastighetsnämndens nettokostnader för nyanlända uppgick 2020 till 25,5 mnkr, 

jämfört med erhållna kommuncentrala medel om 17,4 mnkr. Orsaken till 
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kostnadsökningen beror främst på att fastighetsnämnden från och med november 

2019 återtog Dala Gärde vandrarhem i bruk som mellanboende. 

För 2021 förväntar sig fastighetsnämnden att kostnaderna för nyanlända blir lägre 

eftersom inhyrningen av vandrarhemmet Dala Gärde ersätts av styckevis inhyrda 

lägenheter från lokalförvaltningen. Antalet genomgångslägenheter och 

mellanboenden som förvaltas av fastighetsnämnden förväntas minska under året 

eftersom fler flyttar ut än in. Fastighetsnämnden bedömer att kostnaderna för 2021 

väntas uppgå till 18 mnkr för helåret.  

Under 2022 kommer antalet genomgångslägenheter fortsätta att minska då cirka 

420 utflyttningar kommer att ske, medan 160 väntas flytta in. Behovet av 

mellanboendeplatser förväntas ligga på samma nivå som under 2021. Den totala 

kostnadsnivån bedöms vara densamma för 2022 som för år 2021. Under 2023 

kommer antalet hushåll som bor i genomgångslägenheter att ha halverats jämfört 

med idag, givet de nuvarande reglerna för flyktingmottagande i Sverige. Detta 

innebär dock, enligt fastighetsnämnden, inte att kostnaderna halveras då 

kostnaderna för inhyrda mellanboenden inte påverkas i någon större utsträckning, 

samtidigt som kostnader för temporära bostäder som hyrs in från allmännyttan 

kommer att vara oförändrade. 

Prognos kostnader temporära bostäder för 2022-2024, enligt uppgift från 

fastighetskontoret:   

Belopp i  
mnkr 

Budget 2021 2022 2023 2024 

Kostnader 20,4 18,0 14,0 13,0 

 

Även socialnämnd Centrum och tidigare social resursnämnd har kunnat avropa 

medel för ”temporära bostäder”. För 2021 uppgår anslaget till 4 mnkr. Under 2020 

var social resursnämnds kostnader 3,2 mnkr. Nämnden rekvirerade dock endast 0,7 

mnkr för det första kvartalets kostnader på grund av nämndens goda ekonomi. För 

2021 har socialnämnd centrums kostnader till och med mars uppgått till 1,6 mnkr 

och prognosen för året är 4 mnkr. På sikt borde kostnaderna minska utifrån färre 

antal mottagna 

 Räddningstjänstförbundet 

Göteborgs kommuns avgift till Räddningstjänstförbundet består av tre delar; en fast 

avgift, en avgift per invånare samt en avgift per kvadratkilometer landareal. Den 

nya modellen för avgifterna på börjades 2019 och är fullt implementerad 2021 då 

staden har 70,6 procent av totala beloppet av medlemsavgifter. De preliminära 

avgifterna för 2022, 2023 samt 2024 framgår av nedanstående tabell. Tidigare år 

har avgiften till Räddningstjänsten hanterats som ett kommunbidrag medan 

pensionskostnaden hanterats som en kommuncentral kostnad för särskilda 

ändamål. Stadsledningskontoret föreslår att både avgiften och pensionskostnaden 

framåt hanteras som kommuncentrala kostnader för särskilda ändamål och har 

inarbetat kostnader på det sättet i sammanställningen av de kommuncentrala 

kostnaderna nedan.  
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Belopp i mnkr 2021 2022 2023 2024 

Prel avgift för räddningstjänst 364,3 373,1 381,6 390,4 

Prel pensionskostnader 83,3 71,0 65,7 73,1 

Prel medlemsavgift, total 444,6 444,1 447,3 463,5 

 Sammanställningskommuncentrala kostnader 

Nedanstående tabell över de kommuncentrala kostnaderna utgår ifrån 

kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020, dvs nu gällande budget för 

2021 och plan för 2022–2023. Där det finns tydliga underlag och förutsättningar 

har dessa uppdaterats med nya bedömningar avseende 2022 – 2024. De större 

posterna har redogjorts för under egen rubrik ovan. I övriga fall redogör 

stadsledningskontoret i tabellen nedan för hur beloppen tagits fram. I en del fall 

innebär det att uppräkning skett utifrån PKV. I flera fall har ingen ny bedömning 

gjorts i förhållande till den plan för 2022-2023 som beslutades om i budgeten för 

2021. 

Budgetpost,  

belopp i tkr 

Budget 

2021 

Bedömning 

2022 

Bedömning 

2023 

Bedömning 

2024 

Kommentar 

Beredskap för särskilda ändamål 

Beredskap för 

nämndernas användning 

av eget kapital 

200 000 200 000 200 000 200 000 Se rubrik i kapitel 4 

Försörjningsstöd extra 

beredskap 

100 000 100 000   Se kap 4. 

”Kostnader 

försörjningsstöd” 

SLK återkommer 

med ny bedömning 

i augusti.   

Budgeterade kostnader för särskilda ändamål 

Medfinansiering av 

centrum för hållbar 

stadsutveckling (Mistra) 

2 000 2 000 2 000 2 000 Ingen ny 

bedömning 

Revisorskollegiet (OBS! 

budgetberedning görs av 

KF presidie) 

36 300 37 060 37 800 38 860 Uppräknat PKV 

Tillköp kollektivtrafik VGR 196 600 187 200 198 500 210 800 Se kap 8 ”Tillköp i 

kollektivtrafiken” 

Återföring Paracastextilier 800 - - -  

MR-dagarna 2021 1 500 - - -  

Kapitalkostnader 

investeringar 

- - 130 000 245 000 Se kap 4 

”Kapitalkostnader” 
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Indexering 

infrastrukturella 

avsättningar 

10 300 6 700 3 600 2 900 Se kap 8 

”Avsättning 

infrastruktur” 

Bidrag politiska partier 30 100 30 730 31 340 32 220 Uppräknat PKV 

Lindholmen science park 

grundfinansiering 

(aktieägartillskott) 

3 000 3 000 3 000 3 000 Ingen ny 

bedömning 

Lindholmen science park 

Visual Arena 

3 200 3 200 3 200 3 200 Ingen ny 

bedömning 

Johanneberg science park 

(aktieägartillskott) 

2 000 2 000 2 000  2 000 Ingen ny 

bedömning 

Göteborgs Symfoniker 

bidrag 

2 500 2 500 2 500 2 500 Ingen ny 

bedömning 

Win Win Gothenburg 

sustainability award 

1 500 1 500 1 500 1 500 Ingen ny 

bedömning 

Kommunövergripande 

avgifter 

62 000 61 100 61 800 62 600 Se kap 8 

”kommuncentrala 

medlemsavgifter” 

Räddningstjänsten 

brandvatten 

3 900 3 980 4 060 4 170 Uppräknat PKV 

Borgerliga vigslar - avrop 

kommunledningen 

2 100 2 100 2 100 2 100 Ingen ny 

bedömning 

Extern 

visselblåsarfunktion - 

avrop kommunledningen 

700 700 700 700 Ingen ny 

bedömning 

Pensioner 

räddningstjänsten 

83 300 71 000 65 700 73 100 Se kap 8 

”räddningstjänstför

bundet” 

Medlemsavgift 

Räddningstjänsten* 

 373 100 381 600 390 400 Se kap 8 

”räddningstjänstför

bundet” 

Etablering av stödcentrum 900 - - - Överfört till SN 

Centrum från 2022 

(se kap 8 

”socialnämnd 

centrum”) 

Jubileumsplanen 

Göteborg 400 år 

- - 70 000 - Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 (se 

även kap 6 

”Göteborgs jub 

ileumsfirande 

grundfinansiering”) 
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Samordningsförbundet 15 370 15 700 16 010 16 460 Uppräknat PKV 

Pensionskostnader 2 100 000 2 225 000 2 255 000 2 500 000 Se kap 8 

pensionskostnader 

Finansiering intern 

pensionsavgift 

-1 425 000 -1 475 000 -1 525 000 -1 575 000 Se kap 8 

pensionskostnader 

Näringslivsfrämjande 

åtgärder (BRG 8 mnkr, 

Gbg & Co 10 mnkr, 

Citysamverkan 2 mnkr) 

20 000 10 000   Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 

Trygghetspaket 

(trygghetsfrämjande 

åtgärder 

80 000    Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 

Evakueringskostnader 

m.m.  

100 000    Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 (se 

kap 4. 

Ekonomistyrningsp

rinciper lokaler”) 

Personal-

/kompetensförsörjning 

40 000 45 000 45 000  Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 

Stadsutveckling 

Valhallagatan/evenemang

sområdet 

10 000 10 000   Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 

Klimatkontrakt 700 700 700 700 Ingen ny 

bedömning (se 

även kap 6 

”Klimatkontrakt”) 

Jubileumsparken 1 000 9 800 9 800 9 800 Ingen ny 

bedömning 

Göteborg Filmstudios 1 000    Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 

Uppstart ny organsiation 

(SDN reformen) 

4 000     

Ny arena     Se kap 6 ”Arbete 

med ny arena” 

Ny organisation för 

stadsutveckling 

    Se kap 6 (”Ny 

organisation för 

stadsutveckling”) 

*I budget 2021 hanterad som ett kommunbidrag 
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Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder styrelser 

Medel som hanteras genom beslut av Göteborg & Co 

Jubileumsplanen 

Göteborg 400 år (GBG & 

Co) 

10 000 10 000 10 000  Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 

Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp- och vattennämnden 

Dagvatten och skyfall 

(Kretslopp & 

Vattennämnden) 

5 000 5 000 5 000 5 000 Ingen ny 

bedömning 

Utökad skattefinansiering 

för kretslopp och 

vattennämndens 

skyfallsarbete  

5 500 5 500 5 500 5 500 Ingen ny 

bedömning 

Kretslopp och vatten 

västsvenska paketet  

2 000 2 000 2 000 2 000 Ingen ny 

bedömning 

Skattekollektivets 

eventuella övertagande 

av ekonomiskt ansvar för 

nedlagda deponier  

1 000 1 000 1 000 1 000 Ingen ny 

bedömning 

Medel som hanteras genom beslut i Fastighetsnämnden som fördelar medlen mellan berörda nämnder 

Enkelt avhjälpta hinder  20 000 20 000 20 000 20 000 Ingen ny 

bedömning 

Medel som hanteras genom beslut av socialnämnd centrum 

Beredskap för kostnader 

för temporära bostäder 

4 000 3 000 3 000 3 000 Ingen ny 

bedömning (se 

även kap 8 

”Temporära 

bostäder”) 

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden 

Beredskap för ökade 

kostnader för temporära 

bostäder  

20 400 18 000 14 000 13 000 Se kap 8 

”Temporära 

bostäder” 

Medel som hanteras genom gemensamt beslut av Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och 

naturnämnden samt Trafiknämnden 

Jubileumssatsningen 

bostäder, BoStad 2021 

10 000 - - - Enligt Politiska 

prioriteringar 

budget 2021 
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 Finansiella kostnader och intäkter 

Koncernbanken 

Kommunens medelsförvaltning sköts samordnat för hela kommunkoncernen 

genom koncernbanken vid stadsledningskontoret. Koncernbanken hanterar 

kommuncentralt finansiella poster såsom exempelvis upplåning och hantering av 

likvida medel. 

Koncernbankens resultat består dels av kostnader för den externa upplåningen, dels 

av ränteintäkter från nämnder och bolag. Ränteintäkter från nämnder utgörs av en 

så kallad internränta på aktiverade anläggningstillgångar, oavsett om dessa är egen- 

eller lånefinansierade. Internräntan, som för 2022 föreslås sänkas från 1,25 procent 

till 1,00 procent, beskrivs närmare i avsnittet Stadens interna räntor. 

Ränteintäkterna från nämnder ökar successivt som en konsekvens av de ökande 

investeringsvolymerna. Ränteintäkter från bolagen baseras på faktisk utlåningen till 

bolagen, och utgår från en marknadsmässig prissättning och beskrivs också i 

avsnittet Stadens interna räntor. 

Utöver räntekostnader och ränteintäkter påverkas koncernbankens resultat även av 

finansiella kostnader för hanteringen av låneskulden såsom avgifter för avgifter för 

lånelöfte och avgifter till kreditvärderingsinstitut. Övriga intäkter är återbäring från 

Kommuninvest och borgensavgifter från bolagen. 

I tabellen nedan redovisas stadsledningskontorets prognos för koncernbankens 

resultat fram till 2024. Nämndernas investeringsvolymer bidrar till en ökad 

internränteintäkt och ett högre resultat för koncernbanken fram till 2024.  

Räntekostnaderna i tabellen nedan baseras på den genomsnittliga räntenivån i 

befintlig upplåning samt bedömning av kommande års utveckling av svenska 

marknadsräntor. Vidare baseras räntekostnaden på en årlig ökning av låneskulden 

som följer av avsnittet om skuldutveckling. Beräkningen baseras således på den av 

nämnder och styrelser rapporterade planen för investerings- och skuldutveckling 

för perioden fram till och med 2024, med tillägg för under april uppdaterade 

skuldprognoser för 2021 och 2022.  

 

Räntekostnadsutveckling 

Marknadsräntans utveckling beskrivs ovan i avsnittet Skuldutveckling och 

finansiella risker. Där framgår att marknaden indikerar en höjd ränta men till 

fortsatt mycket låga nivåer. Koncernbanken har en genomsnittlig löptid på lånen på 

cirka tre år vilket bidrar till en trögrörlighet och förutsägbarhet i 

räntekostnadsutvecklingen för kommunens externa låneportfölj. Detta innebär 

Koncernbankens resultat

Mnkr Utfall 2020 2021 2022 2023 2024

Ränteintäkter bolag 361 325 332 000 373 000 446 000 536 000

Externa räntekostnader -334 789 -314 000 -351 000 -427 000 -559 000

Övriga finansiella poster 2 827 -6 000 -6 000 -9 000 -11 000

Summa finansnetto 29 364 12 000 16 000 10 000 -34 000

Internränta nämnder 361 297 365 000 400 000 450 000 500 000

Summa koncernbanken 390 660 377 000 416 000 460 000 466 000

Snittränta total extern skuld 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
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sammantaget, i kombination med att flera av låne- och ränteomsättningarna under 

planperioden bedöms kunna ske till lägre nivå än dom lån och räntesäkringar som 

ersätts, att snitträntan i basscenariot kommer vara relativt oförändrad under 

planperioden. Snitträntan för den totala externa låneskulden i koncernen bedöms 

bli 0,9 procent för 2021 och sedan sjunka till strax under 0,8 procent 2023 för att 

2024 öka till strax över 0,8 procent.  

Nedan beskrivs ett scenario där räntan går upp med en procentenhet redan idag, 

och hela basscenariot parallellförskjuts uppåt. I tabellen framgår att effekten för 

staden skulle innebära en successivt ökad ränteeffekt som 2024 skulle uppgå till 

cirka 0,6 procentenheter högre ränta.  

 

Stadens räntebindningsstrategi motverkar således en snabb ränteuppgång. Trots det 

får en snabb förändring av räntan en betydande påverkan på kommunens 

räntekostnader, drivet av den höga investerings- och skuldökningstakten. 

Diagrammet nedan visar räntekostnaden för kommunens nettolåneskuld, dvs den 

del av den externa skulden som kommunen behöver låna för att finansiera 

nämndernas investeringar. Diagrammet visar dels befintlig skuld utan någon 

skuldökning, dels skuldvolym enligt budget. Räntekostnaden bedöms enligt 

basscenariot uppgå till totalt 420 mnkr för 2022-2024, men om räntescenariot med 

höjd ränta med en procentenhet skulle inträffa skulle räntekostnaden för 2022-2024 

istället uppgå till 685 mnkr.   

 

Snittränta extern låneskuld

% 2021 2022 2023 2024

bedömd snittränta 0,91 0,82 0,79 0,84

om räntan stiger 1 procentenhet 1,02 1,16 1,31 1,48

effekt för staden 0,11 0,34 0,52 0,64
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 Nämnder  

 Justering av kommunbidrag mellan 

välfärdsnämnderna. 

Vid fördelning av stadsdelsnämndernas och social resursnämnds kommunbidrag 

till de nya välfärdsnämnderna var utgångspunkten i förra årets 

budgetförutsättningar de olika verksamheternas nettokostnad 2019. I några fall har 

det i efterhand visat sig att organisationstillhörigheten av praktiska skäl inte följt 

verksamhetsindelningen eller att verksamhetskodningen varit felaktig för en viss 

uppgift/enhet. I de fall förvaltningar/nämnder är överens om uppgiftens/enhetens 

placering och kostnad har detta inarbetats i budgetförutsättningarna. Det gäller 

följande uppgifter/enheter: 

Enhet/uppgift Från nämnd Till nämnd Belopp (tkr)* 

Mobilt fältteam 
Nämnden för 
funktionsstöd Socialnämnd Sydväst 1 624 

Arbetsintegrerade sociala 
företag 

Nämnden för 
funktionsstöd Socialnämnd Centrum 8 795 

Handläggning föreningsstöd Socialnämnd Centrum 
Nämnden för 
funktionsstöd 1 300 

* Belopp angivet i 2021 års kostnadsnivå 

Under 2021 har nämnderna fakturerat beloppen mellan sig. 

För Teckenspråksforum har diskussioner pågått under 2020 och 2021 om 

lämpligaste placering. I avvaktan på detta erhöll SN Centrum kommunbidrag för 

uppgiften, men uppgiften placerades tills vidare hos nämnden för funktionsstöd. 

Förvaltningarna är nu överens om att lämna ett förslag om att uppgiften förs över 

från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och 

medborgarservice. Förslaget planeras att behandlas av de berörda nämnderna under 

juni respektive augusti/september. Beloppet uppgår till 1 611 tkr i 2021 års 

kostnadsnivå. 

En utredning pågår också angående ansvar och insatser för de boende på 

Bergsjöhöjd och Kallebäck. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan det 

komma att medföra ett behov av kommunbidragsjustering mellan nämnderna. 

Stadsledningskontoret återkommer i frågan i kommande års budgetförutsättningar 

alternativt redan i höstens kompletterande budgetförutsättningar. 

 Förutsättningar per nämnd (drift och 

investering) 

Nedan redovisas per nämnd utvecklingen av intäkter, kostnader, kommunbidrag, 

resultat och antal årsarbetare för åren 2018-2020 samt prognos för 2021. 

Nämndernas intäkter inkluderar finansiella intäkter. Kostnader inkluderar 

finansiella kostnader och avskrivningar. Kommunbidrag är enligt budget 2021–
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2023 samt eventuella justeringar beslutade under 2020. Prognos 2021 avser den 

som lämnats i delårsrapport mars. 

 Byggnadsnämnden  

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 212 193 183 207 

Kostnader -344 -329 -329 -357 

Nettokostnad -132 -136 -146 -150 

Kommunbidrag 127 144 147 150 

Resultat  -5 8 1 0 

Antal årsarbetare  378 370 373 - 
 

Byggnadsnämnden har de senaste tre åren haft sjunkande intäkter, men även något 

minskade kostnader. Över tid är trenden att intäktsfinansieringsgraden minskar, 

vilket betyder att en större andel av verksamheten behöver finansieras med 

kommunbidrag.  

Under 2020 har såväl kostnader som intäkter inom planverksamheten varit lägre 

jämfört med budget vilket till del kan hänföras till effekter av rådande pandemi, 

men också andra anledningar. Förvaltningen ska under 2021 utreda hur 

handläggningstiderna inom detaljplaner med utökat förfarande kan förkortas.   

Under 2019 gjorde förvaltningen en översyn av taxorna i syfte att utarbeta en taxa 

som ökar kostnadstäckningen för verksamheten. Från och med 2021 har nämnden 

nya taxor efter beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

149 510 149 510 149 510 
 

Justeringar 2022 och 2023 som inarbetades i KF´s 
budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

2 243 2 243 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

2 276 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

149 510 151 753 154 029 154 029 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

     

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 
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Internhyresförändringar lokaler  1 800 1 800 1 800 

     

 Fastighetsnämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 568 655 780 686 

Kostnader -634 -704 -805 -723 

Nettokostnad -66 -49 -25 -37 

Kommunbidrag 54 42 34 39 

Resultat -12 -8 9 2 

Antal årsarbetare 258 266 270 - 

 

Nämndens verksamhet finansieras till största del av hyror och arrenden och enbart 

cirka fyra procent av verksamheten finansieras med kommunbidrag. Intäkter från 

exploatering, reavinster och tomträtter ingår inte i nämndens finansiering och 

redovisas inte ovan eftersom de inte påverkar nämndens resultat.      

Kostnader för trygghetsboenden ingår i fastighetsnämndens ram, läs mer i kapitel 4 

under rubrik Trygghetsboenden. 

Kostnader kopplade till temporära bostäder till nyanlända enligt bosättningslagen 

har genom åren delvis finansierats inom fastighetsnämndens ram och delvis genom 

avrop från kommuncentrala medel. Läs mer i kapitel 4 under rubrik Temporära 

bostäder.   

När det gäller nämndens andel av statliga schablonmedel föreslås en fördelning i 

kapitel 4 under rubrik Statliga schablonmedel. 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

39 310 39 310 39 310 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

512 512 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

519 
 

Trygghetsbostäder 
 

4 300 4 800 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

39 310 44 122 45 141 45 141 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Förändring schablonmedel (se kap 4) 
 

-1 000 -2 000 -2 000 
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Minskade kostnader på grund av sänkt 
internränta 

 -2 400 -2 400 -2 400 

     

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet  
    

Internhyresförändringar lokaler  400 400 400 

     

     
 

Investeringsnominering, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Fastighetsnämnden 510 415 302 310 292 1 829 

varav reinvestering 67 48 56 51 64 286 

varav nyinvestering 443 367 247 259 228 1 545 

varav investeringsinkomster 0 0 -1 0 0 -2 

Investeringsram enligt budget 2021 433 436 318 588 335 2 110 

Förändring mot budget 2021 77 -21 -16 -278 -43 -281 

 

Exploateringsnomineringar, 
mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Fastighetsnämnden             

Exploateringsinkomster 1 250 2 410 1 910 2 960 1 100 9 630 

Exploateringsutgifter 1 420 1 740 1 350 1 460 1 120 7 090 

Årligt exploateringsnetto -170 670 560 1 500 -20 2 540 

Exploateringsbnetto budget 2021 -141 1 144 95 511 61 1 670 

Förändring mot budget 2021 -29 -474 465 989 -82 870 

 

 Förskolenämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 164 489 617 484 

Kostnader -2 135 -4 799 -4 881 -5 025 

Nettokostnad -1 971 -4 310 -4 265 -4 541 

Kommunbidrag 2 009 4 305 4 426 4 461 

Resultat  39 -6 161 -80 

Antal årsarbetare  2 735 6 027 5 726 - 
 

Nämnden övertog den 1 juli 2018 ansvaret för förskoleverksamheten från 

stadsdelsnämnderna. 

Nämndens verksamhet är i huvudsak kommunbidragsfinansierad. 

Det höga resultatet 2020 är en effekt av lägre verksamhetsnivå på grund av 

pandemins effekter på närvaron för barnen och därmed lägre behov av vikarier med 
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mera, men även en effekt av färre barn i åldern 1-5 år än vad förra årets 

budgetförutsättningar utgick från. 

Inga större förändringar av statsbidragen är aviserade i förhållande till 2021, 

förutom att den tillfälliga ”skolmiljarden” endast är beslutad för 2021 och att två 

statsbidrag föreslås slås samman till ett. Det gäller statsbidraget för mindre 

barngrupper i förskolan och statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom 

förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som 

tillämpar maxtaxa. Då det senare statsbidraget i Göteborg har betalts ut som 

kommunbidrag kräver det en förändrad hanteringsordning (se kapitel 4 och kapitel 

8 ovan för mer information). I tabellen nedan redovisas de viktigaste riktade 

statsbidragen till förskolenämnden. 

Statsbidrag (tkr) 2021 2022 

Mindre barngrupper i förskolan 68 500 68 500 

Åtgärder för att stärka 
språkutvecklingen 

20 900 20 900 

Lärarlönelyftet 7 400 7 400 

”Skolmiljarden” 4 000 0 

Uppskattad summa: 100 800 96 800 

 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 

I tabellen nedan redovisas Göteborgs nettokostnad per invånare för förskola och 

öppen förskola jämfört med övriga storstäder och ett genomsnitt för riket. För 2020 

är preliminära uppgifter i nuläget endast tillgängliga för Göteborg och Malmö. 

En jämförelse görs också med referenskostnaden för Göteborg. Referenskostnaden 

beräknas utifrån nettokostnaden per invånare för riket med hänsyn tagen till 

Göteborgs strukturella förhållanden enligt kostnadsutjämningen. 

Nettokostnadsavvikelsen visar förhållandet mellan Göteborgs kostnad per invånare 

och referenskostnaden uttryckt i procent. Ett positivt värde anger att Göteborgs 

nettokostnad är högre än det förväntade och ett negativt värde att nettokostnaden är 

lägre. 

  2018 2019 2020 

Göteborg 6 935 7 198 7 213 

Stockholm 7 980 8 070 - 

Malmö 8 333 8 381 8 251 

Riket 6 704 6 849 - 

Referenskostnad Göteborg 7 136 6 975 - 

Nettokostnadsavvikelse % -2,8 3,2  - 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 2021 4 461 420 4 461 420 4 461 420   
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Justeringar 2022 och 2023 som inarbetades i KF´s 
budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   67 080 67 080   

Uppräkning 2023 (1,5%)     68 086   

Befolkningsförändring 2022   -6 930 -6 930   

Befolkningsförändringar 2023     14 750   

Språklyft inom förskolan (endast 2021)   -10 000 -10 000   

Justering schablonmedel   1 000 1 000   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

4 461 420 4 512 570 4 595 406 4 595 406 

          

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

        

Förändring schablonmedel (se kap 4)  -8 000 -9 000 -9 000 

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se kap 
4) 

 75 000 75 000 75 000 

Förändrad hanteringsordning statsbidrag (se kap 8 
ovan) 

 -28 000 -28 000 -28 000 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 
budgetarbetet  

    

Befolkningsförändringar (se kap 4)  -80 436 -92 409 -70 661 

  

Stadsledningskontoret lämnade hösten 2020 en uppdatering av 

budgetförutsättningarna för 2021-2023 där fördelningen av statliga schablonmedel 

föreslogs sänkas i förhållande till det förslag som lämnats under våren. 

Förändringen inarbetades i budget 2021-2023 för 2021, men inte för 2022 och 

2023. Därför redovisas det i tabellen ovan som ett positivt belopp med 1 000 tkr för 

2022 och 2023. Av samma anledning är den inarbetade sänkningen av 

schablonmedlen 1 000 tkr större än den skillnad mellan 2022-2024 och 2021 som 

redovisas i kapitel 4.  

  

 Grundskolenämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 298 831 1 035 893 

Kostnader -3 875 -8 645 -8 982 -9 726 

Nettokostnad -3 577 -7 814 -7 947 -8 834 

Kommunbidrag 3 665 7 819 8 201 8 834 

Resultat  88 6 254 0 

Antal årsarbetare  3 485 7 843 7 742 - 
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Nämnden övertog den 1 juli 2018 ansvaret för skolverksamhet 6-15 år från 

stadsdelsnämnderna. 

Nämndens verksamhet är i huvudsak kommunbidragsfinansierad. 

Det höga resultatet 2020 är en effekt av lägre verksamhetsnivå på grund av 

pandemins effekter på närvaron för eleverna och därmed lägre behov av vikarier 

med mera, men även en effekt av färre barn och ungdomar i åldern 6-15 år än vad 

förra årets budgetförutsättningar utgick från. 

Inga större förändringar av statsbidragen är aviserade i förhållande till 2021, 

förutom att den tillfälliga ”skolmiljarden” endast är beslutad för det året (se även 

kapitel 4 för mer utförlig information). I tabellen nedan redovisas de viktigaste 

riktade statsbidragen till grundskolenämnden. 

Statsbidrag (tkr) 2021 2022 

Likvärdig skola 258 000 258 000 
 

Lärarlönelyftet 65 000 65 000  

Karriärtjänster 52 000 52 000  

Läxhjälp 27 800 27 800  

Elevhälsa 18 700 18 700  

Lärarassistenter 14 700 14 700  

Högskolestudier i specialpedagogik 9 400 9 400  

”Skolmiljarden” 6 500 0  

Summa för mindre bidrag 15 000 15 000  

Uppskattad summa: 467 638 461 138  

 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 

I tabellen nedan redovisas Göteborgs nettokostnad per invånare för grundskola 

inklusive förskoleklass, fritidshem och öppen fritidsverksamhet jämfört med övriga 

storstäder och ett genomsnitt för riket. För 2020 är preliminära uppgifter i nuläget 

endast tillgängliga för Göteborg och Malmö. 

En jämförelse görs också med referenskostnaden för Göteborg. Referenskostnaden 

beräknas utifrån nettokostnaden per invånare för riket med hänsyn tagen till 

Göteborgs strukturella förhållanden enligt kostnadsutjämningen. 

Nettokostnadsavvikelsen visar förhållandet mellan Göteborgs kostnad per invånare 

och referenskostnaden uttryckt i procent. Ett positivt värde anger att Göteborgs 

nettokostnad är högre än det förväntade och ett negativt värde att nettokostnaden är 

lägre. 
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  2018 2019 2020 

Göteborg 11 830 12 767 13 212 

Stockholm 13 309 13 892 - 

Malmö 12 139 13 105 13 699 

Riket 12 917 13 391 - 

Referenskostnad Göteborg 11 621 11 938 - 

Nettokostnadsavvikelse % 1,8 6,9 - 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

8 833 720 8 833 720 8 833 720   

Justeringar 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   123 782 123 782   

Uppräkning 2023 (1,5%)     125 639   

Befolkningsförändring 2022   128 016 128 016   

Befolkningsförändringar 2023     86 115   

Justering Schablonmedel   2 000 2 000   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

8 833 720 9 087 518 9 299 272 9 299 272 

          

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

        

Förändring av schablonmedel (se kap 4)   -16 000 -17 000 -17 000 

Överföring av representantskap för staden som 
huvudman för Vetenskapsfestivalen från 
utbildningsnämnden 

 600 600 600 

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 -114 000 -114 000 -114 000 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 
budgetarbetet  
 

    

Befolkningsförändringar (se kap 4)  -129 133 -149 758 -101 946 

 

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden har fattat likalydande beslut om att 

överföra representantskapet för staden för Vetenskapsfestivalen från 

utbildningsnämnden till grundskolenämnden. I beslutet ingår även att överföra det 

ekonomiska ansvaret för det årliga verksamhetsbidraget, för närvarande 580 tkr, 

samt omkostnader beräknat till 20 tkr per år. (Beslut grundskolenämnden 2021-02-

09, dnr N609-1201/20 och utbildningsnämnden 2021-02-12, dnr 0213/21). 

Stadsledningskontoret lämnade hösten 2020 en uppdatering av 

budgetförutsättningarna för 2021-2023 där fördelningen av statliga schablonmedel 
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föreslogs sänkas i förhållande till det förslag som lämnats under våren. 

Förändringen inarbetades i budget 2021-2023 för 2021, men inte för 2022 och 

2023. Därför redovisas det i tabellen ovan som ett positivt belopp med 2 000 tkr för 

2022 och 2023. Av samma anledning är den inarbetade sänkningen av 

schablonmedlen 2 000 tkr större än den skillnad mellan 2022-2024 och 2021 som 

redovisas i kapitel 4. 

 Idrotts- och föreningsnämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 259 274 263 249 

Kostnader -739 -726 -785 -769 

Nettokostnad -480 -452 -522 -520 

Kommunbidrag 485 457 522 520 

Resultat  4 6 0 0 

Antal årsarbetare  381 368 342 - 

 

Nämnden finansieras till del av intäkter, som primärt kommer från nämndens 

anläggningar. Den pågående pandemin har haft betydande påverkan på nämndens 

verksamhet, men den har till stor del lyckats möta minskade intäkter med 

neddragningar av exempelvis timanställningar och visstidsanställningar, något som 

också slår igenom i antal årsarbetare, som fortsätter att minska.  

Kommunbidraget till nämnden (liksom kostnaderna) ökade tillfälligt under 2020 då 

nämnden tilldelades extra kommunbidrag för att täcka kostnaderna för avgiftsfri 

simundervisning, för att stötta civilsamhället i att utöka lovaktiviteter för barn och 

unga samt för att förstärka stödet till föreningslivet i Göteborg.  

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

519 630 519 630 519 630 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

7 032 7 032 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

7 138 
 

Föreningsstöd (endast 2021) 
 

-10 000 -10 000 
 

Plankostnader nytt centralbad (1 mnkr inarbetat i 
ram 2021) 

 
2 000 2 000 

 

Ackumulerade driftskostnader tillkommande 
anläggnigar 

 
6 000 41 000 

 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

519 630 524 662 566 800 566 800 
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Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Ta bort ram kapitalkostnader  
 

-80 600 -80 600 -80 600 

Ny ram kapitalkostnader 
 

82 400 82 400 82 400 

     
Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 
budgetarbetet  

    

Internhyresförändringar lokaler  -1 800 -1 800 -1 800 

 

Idrott- och föreningsnämnden redovisar i sina investeringsnomineringar årligen 

tillkommande driftkostnadskonsekvenser avseende drift, tillsyn och skötsel för 

tillkommande anläggningar samt investeringsrelaterade driftkostnadskonsekvenser 

för exempelvis nedskrivningar, sanering och rivningar. Kostnadsutvecklingen 

redovisas under kapitel 4 Driftkonsekvenser ovan och har inte inarbetats i 

beräkningsförutsättningarna då stadsledningskontoret har svårt att bedöma i vilken 

mån driftkonsekvenserna finns inarbetade i de beslutade kommunbidragsramarna 

för åren 2021-2023. Kostnadsutvecklingen behöver således beaktas i den fortsatta 

politiska beredningen. 

 

Investeringsnominering, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Idrotts- och föreningsnämnden 554 416 699 800 767 3 236 

varav reinvestering 187 132 191 237 155 902 

varav nyinvestering 367 284 508 563 612 2 334 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 567 796 877 803 1 062 4 105 

Förändring mot budget 2021 -13 -380 -178 -3 -295 -869 

 Kommunledningen 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 238 195 179 201 

Kostnader -548 -538 -532 -562 

Nettokostnad -310 -343 -354 -362 

Kommunbidrag 327 371 389 367 

Resultat  17 27 36 5 

Antal årsarbetare  261 241 247 - 
 

Stadsledningskontoret har ett kommunbidrag för att driva det grunduppdrag som 

ligger på kommunstyrelsen. Kontorets uppdrag varierar dock i omfattning över tid, 

främst utifrån vilka uppdrag som ges av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

i budget eller löpande under året.  
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Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

366 560 366 560 366 560 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

5 951 5 951 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

6 041 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

366 560 372 511 378 552 378 552 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Förändring schablonmedel (se kap 4) 
HR-processer från intraservice till 
kommunstyrelsen 

 -1 000 
 1 700 

-1 000 
1 700 

-1 000 
1 700 

 

KF beslutade 2021-04-22 § 8 att processledningen för HR-processer ska överföras 

från nämnden för intraservice till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01 samt 

att de ekonomiska konsekvenserna hänskjuts till ordinarie budgetberedning.   

Efter samråd mellan ekonomicheferna på stadsledningskontoret och intraservice 

föreslås att kommunbidraget för nämnden för intraservice sänks med 1 700 tkr 

och att kommunbidraget för kommunstyrelsen höjs med motsvarande belopp, läs 

mer i kapitel 6 under rubrik Organisering av HR-processer. 

 Kretslopp- och vattennämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 1 723 1 826 1 874 1 644 

Kostnader -1 706 -1 824 -1 875 -1 694 

Nettokostnad 16 3 0 -49 

Kommunbidrag 0 0 0 0 

Resultat  16 3 0 -49 

Antal årsarbetare  491 506 522 - 
 

Kretslopp och vattennämndens verksamhet finansieras till största delen av 

taxeintäkter, se separat avsnitt i kapitel 4 om taxor och avgifter. Några 

ansvarsområden behöver dock finansieras av skattemedel (se aktuella poster ovan i 

detta kapitel under rubrik kommuncentrala kostnader). Kommuncentrala medel 

redovisas som intäkter i ovan tabell.  

I beslutat reglemente från 2017 för kretslopp och vattennämnden framgår att 

nämnden har ett utökat uppdrag att samordna och driva dagvatten- och 
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skyfallsarbetet i Göteborg. Uppdraget kan inte taxefinansieras enligt Lag om 

allmänna vattentjänster.  

När det gäller skattekollektivets ansvar för nedlagda deponier beslutade 

kommunstyrelsen 2019-08-25 § 625 att godkänna kretslopp och vattennämndens 

hemställan om att skattekollektivet övertar ekonomiskt ansvar för nedlagda 

deponier. Detta gäller de deponier som drivits av annan än före detta 

renhållningsverket eller VA-verket. Beslutet var att 1 mnkr avsätts centralt för 

avrop från nämnden.   

 

Investeringsnominering, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Kretslopp- och vattennämnden 969 946 857 912 1 202 4 886 

Vatten och avlopp 927 915 800 827 1 043 4 512 

varav reinvestering 180 175 195 147 168 865 

varav nyinvestering 747 740 605 680 875 3 647 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 927 1 049 982 944 840 4 742 

Förändring mot budget 2021 0 -134 -182 -117 203 -230 

Avfall 42 21 37 55 119 274 

varav reinvestering 1 1 1 1 1 5 

varav nyinvestering 41 20 36 54 118 269 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 42 75 72 126 13 328 

Förändring mot budget 2021 -1 -54 -35 -71 106 -55 

Skyfall 0 10 20 30 40 100 

varav reinvestering 0 0 0 0 0 0 

varav nyinvestering 0 10 20 30 40 100 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 0 0 0 0 0 0 

Förändring mot budget 2021 0 10 20 30 40 100 

 

Exploateringsnomineringar, 
mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Kretslopp- och vattennämnden             

Inkomster från anläggningsavgifter 56 58 61 64 70 309 

Utgifter utbyggnad 185 191 186 169 174 905 

Årligt utbyggnadsnetto -129 -133 -125 -105 -104 -596 

Utbyggnadsnetto budget 2021 -82 -85 -72 -66 -69 -373 

Förändring mot budget 2021 -47 -48 -53 -39 -35 -223 
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 Kulturnämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 140 141 130 138 

Kostnader -545 -640 -715 -762 

Nettokostnad -405 -499 -585 -624 

Kommunbidrag 406 502 595 624 

Resultat  1 3 10 0 

Antal årsarbetare  405 565 632 - 

 

2019 steg antal årsarbetare till följd av att stadsbiblioteken och kulturhuset Kåken 

överfördes till kulturnämnden, vilket också syns i form av ökade kostnader. Detta 

förklarar delar av skillnaden mellan 2019 och 2020 eftersom verksamheterna 

fördes över under våren 2019 och således inte fick helårseffekt. 2020 flyttades 

merparten av verksamhetsansvaret för Frölunda kulturhus samt därtill hörande 

kommunbidrag till kulturnämnden.   

Både intäkter och kostnader minskade som en effekt av pandemin för de publika 

verksamheterna. Nämnden fick utökat kommunbidrag under 2020 för att förstärka 

stödet till det fria kulturlivet i Göteborg.    

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

624 190 624 190 624 190 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

8 310 8 310 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

8 434 
 

Bergsjöns kulturhus (utökade driftskostnader) 
 

11 000 17 200 
 

Sjöfartsmuseet ökade hyreskostnader 
 

6 700 6 700 
 

Förstudie Konstmuseet (2,2 mnkr 2021, 9,8 mnkr 
2022) 

 
7 600 -2 200 

 

Nya Magasin 
 

5 600 8 200 
 

Samordning plan för barn- och ungdomskultur 
 

800 800 
 

Förstärkt kulturstöd (10 mnkr år 2021) 
 

-10 000 -10 000 
 

Satsning på bibliotek och skolbibliotek i utsatta 
områden (10 mnkr år 2021) 

 
-10 000 -10 000 

 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

624 190 644 200 651 634 651 634 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 
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Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 
budgetarbetet   
Unesco City of literature 
Internhyresförändringar lokaler 

         1 000 

       -2 400  

 

        1 000 

       -2 400 

        1 000   

       -2 400 

 

Göteborgs Stad ansöker om att bli en Unesco City of Literature och kostnaden 

bedöms till en miljon kronor per år. Stadsledningskontoret föreslår att 

kulturnämnden får i uppdrag att förvalta och utveckla stadens medlemskap om 

ansökan beviljas.  

Kulturnämnden har, enligt uppdrag från KF, beräknat kostnader och intäkter 

tillhörande Stora Teatern. Nuvarande finansiering från nämnden är 22,3 mnkr, se 

avsnitt om Stora Teatern i kapitel 6. Stadsteaterns styrelse har inkommit med en 

egen beräkning, som kort sammanfattas under samma rubrik.  

 Lokalnämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 2 920 3 011 3 285 3 280 

Kostnader -2 728 -2 884 -3 098 -3 224 

Nettokostnad 192 126 187 56 

Kommunbidrag -177 -158 -146 -49 

Resultat  15 -31 41 7 

Antal årsarbetare  499 523 547 - 
 

Stadsledningskontoret har i beräkningsförutsättningarna utgått från att Göteborgs 

stads internhyressättning förändras i enlighet med lokalnämndens förslag (se mer i 

kapitel 4 under rubrik Kostnader för interna tjänster, Ekonomistyrningsprinciper 

lokaler). Lokalnämndens kommunbidrag har nollställts i enlighet med nämndens 

förslag om en internhyressättning som fullt ut baseras på en självkostnadsprincip 

för de verksamheter som nyttjar lokalerna.  
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Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

-48 600 -48 600 -48 600 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Eftersatt underhåll 75 mnkr (endast 2021) 
 

-75 000 -75 000 
 

Justering kommunbidrag (ny hyresmodell) 
  

146 100 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

-48 600 -123 600 22 500 22 500 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Kommunbidrag nollställs utifrån 
självkostnadshyra 

 123 600 -22 500 -22 500 

 

Investeringsnominering, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Lokalnämnden 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 16 460 

varav 
reinvestering/ersättningsinvestering 885 865 1 255 1 530 1 525 6 060 

varav nyinvestering 1 700 2 000 2 300 2 300 2 100 10 400 

varav investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Investeringsram enligt budget 2021 3 225 3 885 4 835 4 870 5 235 22 050 

Förändring mot budget 2021 -640 -1 020 -1 280 -1 040 -1 610 -5 590 

 Miljö- och klimatnämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 55 62 80 93 

Kostnader -138 -137 -152 -195 

Nettokostnad -83 -76 -73 -101 

Kommunbidrag 92 76 79 101 

Resultat  9 0 7 0 

Antal årsarbetare  173 182 200 - 
 

Nämndens verksamhet finansieras till ungefär hälften av intäkter, primärt från 

nämndens tillsynsarbete. Nettokostnaden har minskat något de senaste åren, vilket 

innebär ökande andel intäktsfinansiering.  
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Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

101 390 101 390 101 390 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

1 206 1 206 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

1 224 
 

Uppstart av miljö- och klimatprogrammet (endast 
2021) 

 
-5 000 -5 000 

 

Utredning minskade kväveoxider (endast 2021) 
 

-1 000 -1 000 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

101 390 96 596 97 820 97 820 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna  

    

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet  

    

Green digital charter            -250           -250           -250 

 

I kapitel 6, under rubrik Avslutande av miljö- och klimatnämndens uppdrag att 

koordinera och följa upp Göteborgs Stads arbete med Green Digital Charter, 

beskrivs att kostnaderna när arbetet startades upp bedömdes till 250 tkr årligen. Om 

beslutet blir enligt stadsledningskontorets förslag kan denna post övervägas i det 

politiska budgetarbetet. 

 Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 306 285 291 294 

Kostnader -991 -951 -907 -1 015 

Nettokostnad -686 -666 -616 -720 

Kommunbidrag 708 692 691 739 

Resultat  22 26 75 19 

Antal årsarbetare  232 252 257 - 
 

Nämndens intäkter har de senaste åren utgjort cirka 30 procent av nämndens 

finansiering. För 2020 prognostiserar nämnden en nettokostnadsökning med cirka 

17 procent medan intäkterna beräknas vara i stort sett oförändrade. Den minskade 

kostnaden 2020 förklaras till största delen av en ny upphandling av 
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vuxenutbildning. I kapitel 4 finns en redogörelse för statsbidragen till 

vuxenutbilningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 att utöka nämndens 

kommunbidrag 2021 med 20 mnkr för att samordna arbetet med och utöka antalet 

sommarjobb. 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

719 370 719 370 719 370   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   10 520 10 520   

Uppräkning 2023 (1,5%)     10 678   

Omställningsutbildningar satsning (endast 2021 
och 2022) 

    -20 000   

Schablonmedel   2 000 2 000   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

719 370 731 890 722 568 722 568 

          

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

        

Förändring schablonmedel (se kap 4)   -17 000 -19 000 -19 000 

 

Stadsledningskontoret lämnade hösten 2020 en uppdatering av 

budgetförutsättningarna för 2021-2023 där fördelningen av statliga schablonmedel 

föreslogs sänkas i förhållande till det förslag som lämnats under våren. 

Förändringen inarbetades i budget 2021-2023 för 2021, men inte för 2022 och 

2023. Därför redovisas det i tabellen ovan som ett positivt belopp med 2 000 tkr för 

2022 och 2023. Av samma anledning är den inarbetade sänkningen av 

schablonmedlen 2 000 tkr större än den skillnad mellan 2022-2024 och 2021 som 

redovisas i kapitel 4. 

 Nämnden för inköp och upphandling 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 64 68 71 74 

Kostnader -55 -68 -72 -79 

Nettokostnad 8 0 -1 -5 

Kommunbidrag 8 2 0 9 

Resultat  17 2 -1 4 

Antal årsarbetare  64 70 78 - 
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Nämnden för inköp och upphandling finansieras till största del genom 

provisionsintäkter från ramavtal. Kostnadsökningen är framför allt följden av en 

utökning av nämndens verksamhet, där ett större ansvar kopplat till utvecklingen 

av stadens inköpsstrategiska arbete lagts på nämnden.  

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

9 000 9 000 9 000 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Utredning närproducerad mat (endast 2021) 
 

-1 000 -1 000 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

9 000 8 000 8 000 8 000 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

     

 Nämnden för intraservice 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 914 1 085 1 231 1 279 

Kostnader -936 -1 104 -1 251 -1 299 

Nettokostnad -22 -19 -20 -20 

Kommunbidrag 23 19 20 20 

Resultat  1 0 0 0 

Antal årsarbetare  570 676 735 - 
 

Intraservice verksamhet finansieras till största del av intäkter från övriga nämnder 

och styrelser, se avsnitt Kostnader för kommungemensamma interna tjänster i 

kapitel 4. 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

20 200 20 200 20 200 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

303 303 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

308 
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Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

20 200 20 503 20 811 20 811 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 
HR-processer från intraservice till 
kommunstyrelsen 

 
 

 

 

       -1 700 

 

 

 

       -1 700 

 

 

 

       -1 700 

 

KF beslutade 2021-04-22 § 8 att processledningen för HR-processer ska överföras 

från nämnden för intraservice till kommunstyrelsen från och med 2022-01-01 samt 

att de ekonomiska konsekvenserna hänskjuts till ordinarie budgetberedning.   

Efter samråd mellan ekonomicheferna på stadsledningskontoret och intraservice 

föreslås att kommunbidraget för nämnden för intraservice sänks med 1 700 tkr 

och att kommunbidraget för kommunstyrelsen höjs med motsvarande belopp. Läs 

mer i kapitel 6 under rubrik Organisering HR-processer. 

 Nämnden för konsument- och medborgarservice 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 74 71 79 74 

Kostnader -155 -154 -157 -180 

Nettokostnad -81 -83 -78 -106 

Kommunbidrag 80 82 87 108 

Resultat  -1 -1 10 2 

Antal årsarbetare  168 178 181 - 

 

Nämnden har ökat antalet årsarbetare, trots detta uppvisas enbart en mindre 

kostnadsökning och en något minskad nettokostnad.  

Nämndens intäkter består till stor del av intäkter från andra nämner utifrån uppdrag 

som nämnden har.  

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

82 610 82 610 82 610 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

920 920 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

933 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

82 610 83 530 84 463 84 463 
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Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Förändring schablonmedel (se kap 4) 
 

-500 -500 -500 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 
budgetarbetet  

    

Överföring av ekonomiska ansvaret för 
Teckenspråksforum från SN Centrum 

 1 635 1 660 1660 

 

 Park- och naturnämnden 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 753 697 739 747 

Kostnader -1 045 -964 -1 029 -1 058 

Nettokostnad -292 -267 -289 -311 

Kommunbidrag 289 271 291 311 

Resultat  -3 3 2 0 

Antal årsarbetare  448 413 417 - 
 

Park- och naturnämnden har intäktsfinansieringsgrad om cirka 45 procent, 

inklusive intäkter från andra nämnder och styrelser. Främsta orsaken till 

intäktsökningen jämfört med föregående år beror på ökade exploateringsintäkter, 

vilka motsvaras av kostnadsökningar som tar ut varandra. Under 2019 

genomfördes en omorganisation och effektivare arbetssätt har inneburit att 

personalstyrkan och antalet årsarbetare har minskat i antal.  

 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

310 590 310 590 310 590 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

4 254 4 254 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

4 318 
 

Trygghetssatsning - Städ (endast 2021) 
 

-5 000 -5 000 
 

Tillgänglighet toaletter i Södra skärgården 
(endast 2021) 

 
-1 000 -1 000 

 

Jubileumsbadet 
 

6 000 6 000 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

310 590 314 844 319 162 319 162 
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Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Ta bort ram kapitalkostnader  
 

-53 900 -53 900 -53 900 

Ny ram kapitalkostnader 
 

55 900 55 900 55 900      

Park- och Naturnämnden redovisar i sina investeringsnomineringar årligen 

tillkommande driftkostnadskonsekvenser avseende drift, tillsyn och skötsel för 

tillkommande anläggningar samt investeringsrelaterade driftkostnadskonsekvenser 

för exempelvis nedskrivningar, sanering och rivningar. Kostnadsutvecklingen 

redovisas under kapitel 4 Driftkonsekvenser ovan och har inte inarbetats i 

beräkningsförutsättningarna då stadsledningskontoret har svårt att bedöma i vilken 

mån driftkonsekvenserna finns inarbetade i den beslutade kommunbidragsramen 

för åren 2021-2023. Kostnadsutvecklingen behöver således beaktas i den fortsatta 

politiska beredningen. 

 

Investeringsnominering, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Park- och naturnämnden 213 115 105 105 109 647 

varav reinvestering 15 15 15 16 16 77 

varav nyinvestering 198 100 90 89 93 570 

varav investeringsinkomster           0 

Investeringsram enligt budget 2021 185 115 105 105 109 619 

Förändring mot budget 2021 28 0 0 0 0 28 

 

 Trafiknämnden 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 2 124 2 196 1 201 1 332 

Kostnader -2 844 -3 106 -2 075 -2 392 

Nettokostnad -720 -910 -874 -1 060 

Kommunbidrag 753 812 858 1 060 

Resultat  33 -98 -16 0 

Antal årsarbetare  421 457 474 - 
 

Trafiknämnden har en intäktsfinansieringsgrad som de senaste åren uppgått till 

drygt 70 procent. En betydande del av intäkterna är vidarefakturering av 

motsvarande summa kostnader för bland annat spårvagnstrafiken, inklusive 

leasingkostnader för spårvagnarna fram till och med 2019. Ett nytt banavgiftsavtal 

mellan Västtrafik och trafikkontoret började gälla från och med 2020. Trafikering 

och leasing övergår från och med 2020 till Västtrafik, vilket på helårsbasis innebär 

cirka 765 mnkr lägre intäkter och därtill hörande 

kostnader. Intäktsfinansieringsgraden ligger 2020 på ungefär 50 procent. 
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Nämndens nettokostnad har minskat något jämfört med 2019, men ökat jämfört 

med 2018. Antalet årsarbetare fortsätter att öka.  

Pandemin har påverkat på olika sätt. Efterfrågan på färdtjänstresor minskade 

mycket kraftigt, men ekonomiskt kompenserades intäktsminskningen genom lägre 

trafikkostnader. Färre aktiviteter i staden, evenemang, konferenser med mera 

innebar minskade omkostnader.  

Kapitalkostnaderna ökade mycket kraftigt jämfört med budgeten efter stora 

aktiveringar av främst reinvesteringar med kort avskrivningstid. Den negativa 

avvikelsen uppgick till ca 47 mnkr. 

Under året beslutades om extra stimulansåtgärder om 22,2 mnkr, främst slopad 

upplåtelseavgift för uteserveringar, subventionerade avgifter för parkering och 

cykel samt mobilitetsförändringar i gaturummet. 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021 2022 2023 2024 

 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

1 059 840 1 059 840 1 059 840 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

12 833 12 833 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

13 026 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

1 059 840 1 072 673 1 085 699 1 085 699 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Ta bort ram kapitalkostnader  
 

-285 600 -285 600 -285 600 

Ny ram kapitalkostnader 
 

438 300 438 300 438 300 

     

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 
    

Internhyresförändringar lokaler  4 500 4 500 4 500 

 

Trafiknämnden redovisar i sina investeringsnomineringar årligen tillkommande 

driftkostnadskonsekvenser avseende drift, tillsyn och skötsel för tillkommande 

anläggningar samt investeringsrelaterade driftkostnadskonsekvenser för 

exempelvis nedskrivningar, sanering och rivningar. Kostnadsutvecklingen 

redovisas under kapitel 4 Driftkonsekvenser ovan och har inte inarbetats i 

beräkningsförutsättningarna då stadsledningskontoret har svårt att bedöma i vilken 

mån driftkonsekvenserna finns inarbetade i den beslutade kommunbidragsramen 

för åren 2021–2023. Kostnadsutvecklingen behöver således beaktas i den fortsatta 

politiska beredningen. 
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Investeringsnominering, mnkr  2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 

Trafiknämnden 1 456 1 356 1 856 1 818 1 770 8 257 

varav reinvestering 525 568 553 727 638 3 010 

varav nyinvestering 1 493 1 173 1 966 1 532 1 677 7 842 

varav investeringsinkomster -562 -385 -663 -441 -544 -2 595 

Investeringsram enligt budget 2021 2 030 2 435 1 893 1 982 1 887 10 227 

Förändring mot budget 2021 -574 -1 079 -37 -164 -117 -1 970 

 

 Utbildningsnämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 1 057 1 031 1 038 1 053 

Kostnader -2 982 -3 040 -3 148 -3 261 

Nettokostnad -1 925 -2 009 -2 110 -2 209 

Kommunbidrag 1 957 2 006 2 114 2 201 

Resultat  32 -3 4 -8 

Antal årsarbetare  2 406 2 372 2 403 - 

 

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad till cirka 30 procent. Intäkterna avser 

till största delen ersättning för elever från andra kommuner, ersättning för 

direkttilldelad vuxenutbildning, ersättning för modersmålsundervisning och studie- 

och yrkesvägledning till grundskoleelever samt statsbidrag. 

Inga större förändringar av statsbidragen är aviserade i förhållande till 2021, 

förutom att den tillfälliga ”skolmiljarden” endast är beslutad för det året (se även 

kapitel 4 för mer utförlig information). I tabellen nedan redovisas de viktigaste 

riktade statsbidragen till utbildningsnämnden. 

 

Statsbidrag 2021 2022 

Gymnasial lärlingsutbildning 15 400 15 400 

Funktionshindrade elever i 
gymnasieskolan 

15 800 15 800 
 

Lärarlönelyftet 18 200 18 200  

”Skolmiljarden” 30 000 0  

Uppskattad summa: 79 400 49 400  

 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 

I tabellen nedan redovisas Göteborgs nettokostnad per invånare för 

gymnasieskolan jämfört med övriga storstäder och ett genomsnitt för riket. För 

2020 är preliminära uppgifter i nuläget endast tillgängliga för Göteborg och 

Malmö. 
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En jämförelse görs också med referenskostnaden för Göteborg. Referenskostnaden 

beräknas utifrån nettokostnaden per invånare för riket med hänsyn tagen till 

Göteborgs strukturella förhållanden enligt kostnadsutjämningen. 

Nettokostnadsavvikelsen visar förhållandet mellan Göteborgs kostnad per invånare 

och referenskostnaden uttryckt i procent. Ett positivt värde anger att Göteborgs 

nettokostnad är högre än det förväntade och ett negativt värde att nettokostnaden är 

lägre. 

  2018 2019 2020 

Göteborg 3 021 3 128 3 301 

Stockholm 3 090 3 188 - 

Malmö 3 358 3 432 3 530 

Riket 3 895 4 057 - 

Referenskostnad Göteborg 3 301 3 340 - 

Nettokostnadsavvikelse % -8,5 -6,3 - 

 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021  2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

2 200 550 2 200 550 2 200 550   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   31 729 31 729   

Uppräkning 2023 (1,5%)     32 205   

Befolkningsförändring 2022   72 217 72 217   

Befolkningsförändringar 2023     71 379   

Extra stöd och insatser (nedtrappning från 40 
mnkr 2021) 

  -10 000 -10 000   

Lindholmen kompensation för dubbla 
hyreskostnader 2020 och 2021 

  -5 400 -5 400   

Schablonmedel   1 000 1 000   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

2 200 550 2 290 096 2 393 680 2 393 680 

          

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

        

 Förändring av schablonmedel (se kap 4)   -12 000 -13 000 -13 000 

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 -34 000 -34 000 -34 000 

Överföring av representantskap för staden som 
huvudman för Vetenskapsfestivalen till 
grundskolenämnden 

 -600 -600 -600 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 
budgetarbetet  

    

Befolkningsförändringar (se kap 4)  -57 596 -63 776 2 873 
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Grundskolenämnden och utbildningsnämnden har fattat likalydande beslut om att 

överföra representantskapet för staden för Vetenskapsfestivalen från 

utbildningsnämnden till grundskolenämnden. I beslutet ingår även att överföra det 

ekonomiska ansvaret för det årliga verksamhetsbidraget, för närvarande 580 tkr, 

samt omkostnader beräknat till 20 tkr per år. (Beslut grundskolenämnden 2021-02-

09, dnr N609-1201/20 och utbildningsnämnden 2021-02-12, dnr 0213/21) 

Stadsledningskontoret lämnade hösten 2020 en uppdatering av 

budgetförutsättningarna för 2021–2023 där fördelningen av statliga schablonmedel 

föreslogs sänkas i förhållande till det förslag som lämnats under våren. 

Förändringen inarbetades i budget 2021–2023 för 2021, men inte för 2022 och 

2023. Därför redovisas det i tabellen ovan som ett positivt belopp med 1 000 tkr för 

2022 och 2023. Av samma anledning är den inarbetade sänkningen av 

schablonmedlen 1 000 tkr större än skillnaden mellan 2022–2024 och 2021 som 

redovisas i kapitel 4. 

 Valnämnden 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 11 12 0 0 

Kostnader -26 -23 -2 -12 

Nettokostnad -15 -11 -2 -12 

Kommunbidrag 17 13 2 12 

Resultat  1 2 0 0 

Antal årsarbetare  22 19 0 - 
 

2021 är förberedelseår inför allmänna valen 2022. Nytt val kommer därefter 2024 

med EU-val och 2026 med allmänna val. Under förutsättning av bibehållen relation 

mellan statsbidrag och kommunbidrag bedömer valnämnden i sin 

verksamhetsnominering att stadens kostnader för valåren 2022 och 2024 kommer 

att uppgå till 19 000 – 22 000 tkr respektive 13 000 – 16 000 tkr. Valkansliet kan 

inte i dagsläget ange mer precist hur stort behovet är av kommunbidrag under 

kommande valår eftersom ett antal parametrar ännu inte är klara, exempelvis 

antalet valdistrikt och antalet förtidsröstningslokaler. 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

  2021  2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

11 630 11 630 11 630 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

   

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

24 24 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

25 

Val 2022 
 

20 000 
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Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

11 630 31 654 11 679 

    

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

   

 

 Äldre samt vård- och omsorgsnämnd 

Belopp i mnkr Prognos 

  2021 

Intäkter 1 946 

Kostnader -7 652 

Nettokostnad -5 707 

Kommunbidrag 5 707 

Resultat  0 
 

Nämnden övertog den 1 januari 2021 ansvaret för äldreomsorg, hälso- och sjukvård 

till personer 65 år och äldre samt hemsjukvård i ordinärt boende för personer under 

65 år från stadsdelsnämnderna och social resursnämnd. 

Nämndens nettokostnad beräknas under 2021 öka med 7,6 procent jämfört med 

stadsdelsnämndernas och social resursnämnds kostnader 2020. Den stora ökningen 

förklaras delvis av stadsdelsnämndernas relativt låga kostnader 2020 beroende på 

minskad verksamhet på grund av pandemin. 

Till detta kommer den nationella satsningen på äldreomsorgen i form av riktade 

statsbidrag (se kapitel 4 för en mer utförlig beskrivning). I tabellen nedan framgår 

Göteborgs andel av riktade statsbidrag till äldreomsorgen 2021 respektive 2022 

enligt nu tillgänglig information. 

Riktat statsbidrag (belopp i tkr) 2021 2022 

Prestationsbaserat stöd för att minska andelen 
timanställningar och visstidsanställningar, utöka 
bemanningen av sjuksköterskor, nytt stöd för ökad 
läkarkompetens mm 202 500 180 000 

God vård och omsorg av äldre personer 168 739 168 739 

Satsningen äldreomsorgslyftet. Utvidgat 2021 143 165 25 000 

Nära vård 42 000 42 000 

Motverka ensamhet, kval i vård och oms demens 25 679 25 679 

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 6 688 6 688 

Uppskattad summa: 588 771 448 106 

 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
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I tabellen nedan redovisas Göteborgs nettokostnad per invånare för äldreomsorg 

jämfört med övriga storstäder och ett genomsnitt för riket. För 2020 är preliminära 

uppgifter i nuläget endast tillgängliga för Göteborg och Malmö. 

En jämförelse görs också med referenskostnaden för Göteborg. Referenskostnaden 

beräknas utifrån nettokostnaden per invånare för riket med hänsyn tagen till 

Göteborgs strukturella förhållanden enligt kostnadsutjämningen. 

Nettokostnadsavvikelsen visar förhållandet mellan Göteborgs kostnad per invånare 

och referenskostnaden uttryckt i procent. Ett positivt värde anger att Göteborgs 

nettokostnad är högre än det förväntade och ett negativt värde att nettokostnaden är 

lägre. 

  2018 2019 2020 

Göteborg 8 906 9 182 9 309 

Stockholm 8 089 8 133 - 

Malmö 8 798 9 152 9 295 

Riket 10 687 10 977 - 

Referenskostnad Göteborg 8 520 8 821 - 

Nettokostnadsavvikelse % 4,5 4,1 - 

 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

5 706 510 5 706 510 5 706 510 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   80 799 80 799   

Uppräkning 2023 (1,5%)     82 011   

Avgiftsfria broddar till äldre (endast 2021)   -500 -500   

Digitalisering (endast 2021)   -100 000 -100 000   

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

5 706 510 5 686 809 5 768 820 5 768 820 

  
    

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 
-54 000 -54 000 -54 000 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 

    

Befolkningsförändringar, vård och omsorg om 

äldre (se kap 4) 

 64 759 143 060 232 089 

Befolkningsförändringar, hemsjukvård i ordinärt 

boende (se kap 4) 

 6 825 14 652 22 796 

Index 1,5% befolkningsförändringar 2022-23  1 074 4 767 7 704 
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 Nämnden för funktionsstöd 

Belopp i mnkr Prognos 

  2021 

Intäkter 1 243 

Kostnader -5 896 

Nettokostnad -4 653 

Kommunbidrag 4 653 

Resultat  0 

 

Nämnden övertog 1 januari 2021 ansvaret för insatser enligt LSS och bistånd enligt 

SoL till personer med funktionsnedsättning från stadsdelsnämnderna och social 

resursnämnd. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 att utöka nämndens 

kommunbidrag 2021 med 150 mnkr som en riktad stödåtgärd med anledning av ny 

skatteprognos. 

Göteborgs kostnadsnivå för insatser för funktionsnedsatta enligt LSS och SFB 

jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 

I tabellen nedan redovisas Göteborgs nettokostnad per invånare för insatser för 

funktionsnedsatta enligt LSS och statlig assistansersättning enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB) med övriga storstäder och ett genomsnitt för riket. 

För 2020 är preliminära uppgifter i nuläget endast tillgängliga för Göteborg och 

Malmö. 

En jämförelse görs också med referenskostnaden för Göteborg. Referenskostnaden 

beräknas utifrån nettokostnaden per invånare för riket med hänsyn tagen till 

Göteborgs strukturella förhållanden enligt kostnadsutjämningen. 

Nettokostnadsavvikelsen visar förhållandet mellan Göteborgs kostnad per invånare 

och referenskostnaden uttryckt i procent. Ett positivt värde anger att Göteborgs 

nettokostnad är högre än det förväntade och ett negativt värde att nettokostnaden är 

lägre. 

  2018 2019 2020 

Göteborg 5 780 5 907 6 218 

Stockholm 3 775 3 829 - 

Malmö 4 689 4 935 5 152 

Riket 5 110 5 273 - 

Referenskostnad Göteborg 5 418 5 648 - 

Nettokostnadsavvikelse % 6,7 4,6 - 
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Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

4 503 150 4 503 150 4 503 150 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   61 176 61 176   

Uppräkning 2023 (1,5%)     62 094   

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

4 503 150 4 564 326 4 626 420 4 626 420 

          

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Expansionsbehov bostäder med särskild service 
inkl index 2022-23 (se kap 4) 

 97 000 226 000 311 000 

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 20 000 20 000 20 000 

Överföring av ekonomiskt ansvar för 
arbetsintegrerade sociala företag till SN Centrum 

 -8 927 -9 061 -9 061 

Överföring ekonomiskt ansvar för handläggning 
av föreningsstöd inom funktionsstöd från SN 
Centrum 

 1 320 1 339 1 339 

Överföring av ekonomiskt ansvar för Mobilt 
fältteam till SN Sydväst 

 -1 648 -1 673 -1 673 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 
    

Befolkningsförändringar (se kap 4)  14 544 34 825 56 299 

Index befolkningsförändringar 2022-23  218 1 053 1 702 

 

 Socialnämnder 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 

I tabellen nedan redovisas Göteborgs nettokostnad per invånare för individ- och 

familjeomsorg jämfört med övriga storstäder och ett genomsnitt för riket. För 2020 

är preliminära uppgifter i nuläget endast tillgängliga för Göteborg och Malmö. 

En jämförelse görs också med referenskostnaden för Göteborg. Referenskostnaden 

beräknas utifrån nettokostnaden per invånare för riket med hänsyn tagen till 

Göteborgs strukturella förhållanden enligt kostnadsutjämningen. 

Nettokostnadsavvikelsen visar förhållandet mellan Göteborgs kostnad per invånare 

och referenskostnaden uttryckt i procent. Ett positivt värde anger att Göteborgs 

nettokostnad är högre än det förväntade och ett negativt värde att nettokostnaden är 

lägre. 
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  2018 2019 2020 

Göteborg 7 200 7 040 6 924 

Stockholm 3 950 3 879 - 

Malmö 8 697 8 701 9 378 

Riket 4 360 4 492 - 

Referenskostnad Göteborg 6 610 6 441 - 

Nettokostnadsavvikelse % 8,9 9,3 - 
 

Samlad avhopparverksamhet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17, § 584 att inrätta en organisatoriskt 

samlad avhopparverksamhet från och med 2021. Enheten placerades under 

socialnämnd Centrum och förslaget var att den skulle finansieras med medel från 

de fyra socialnämnderna. 

Nämnd Belopp 

SN Centrum 15 000 

Finansieras från:  

Socialnämnd Nordost -4 649 

Socialnämnd Centrum -3 757 

Socialnämnd Sydväst -2 337 

Socialnämnd Hisingen -4 257 

 

Överföringen har inarbetats i beräkningsunderlaget och i förslag till ny 

resursfördelningsmodell. 

Kommunstyrelsen uppdrag i budget 2021 att utreda hur man kan stärka 

avhopparverksamheten beräknas återrapporteras till kommunstyrelsen den 16 juni. 

Förslaget bedöms inte innebära några ytterligare kostnader. 

 Socialnämnd Nordost 

Belopp i mnkr Prognos 

  2021 

Intäkter 95 

Kostnader -1 712 

Nettokostnad -1 618 

Kommunbidrag 1 618 

Resultat  0 
 

Nämnden övertog från och med 1 januari 2021 ansvaret för individ- och 

familjeomsorg, lokal fritids- och kulturverksamhet samt vissa andra frågor från 

stadsdelsnämnderna Angered och Östra Göteborg. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 att utöka nämndens 

kommunbidrag 2021 med 60 mnkr som en riktad stödåtgärd med anledning av ny 

skatteprognos. 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

1 557 710 1 557 710 1 557 710   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   23 208 23 208   

Uppräkning 2023 (1,5%)     23 556   

Trygg i Göteborg (endast 2021 och 2022)     -15 000   

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

1 557 710 1 580 918 1 589 474 1 589 474 

  
    

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 
-2 000 -2 000 -2 000 

Samlad avhopparverksamhet  -4 649 -4 719 -4 719 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 

    

Ny resursfördelningsmodell  7 328 7 438 7 438 

Befolkningsförändringar beräknat på ny modell 

inkl index 1,5% per år 2022-2023 

 10 026 21 400 33 267 

 

Befolkningsförändringarna är beräknade på nämndens andel av resursfördelningen 

för de olika delmodellerna. Hänsyn är inte tagen till den relativa 

befolkningsförändringen mellan nämnderna 2023 och 2024. 

 Socialnämnd Centrum 

Belopp i mnkr Prognos 

  2021 

Intäkter 145 

Kostnader -1 331 

Nettokostnad -1 187 

Kommunbidrag 1 197 

Resultat  10 
 

Nämnden övertog från och med 1 januari 2021 ansvaret för individ- och 

familjeomsorg, lokal fritids- och kulturverksamhet samt vissa andra frågor från 

stadsdelsnämnderna Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-Linné. Nämnden 

övertog även huvuddelen av social resursnämnds ansvar inom individ- och 

familjeomsorg. 
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 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

1 196 810 1 196 810 1 196 810   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   17 462 17 462   

Uppräkning 2023 (1,5%)     17 724   

Insatser mot våld i nära och hedersförtryck 
(endast 2021) 

  -5 000 -5 000   

Trygg i Göteborg (endast 2021 och 2022)     -15 000   

Schablonmedel försörjningsstöd   2 000 2 000   

Schablonmedel integration   2 000 2 000   

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

1 196 810 1 213 272 1 215 996 1 215 996 

     

  
    

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Överföring av ekonomiskt ansvar för 
arbetsintegrerade sociala företag från nämnden 
för funktionsstöd 

 8 927 9 061 9 061 

Överföring ekonomiskt ansvar för handläggning 
av föreningsstöd inom funktionsstöd till 
nämnden för funktionsstöd 

 -1 320 -1 339 -1 339 

Förändring schablonmedel (se kap 4)  -30 000 -33 000 -32 000 

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 -1 000 -1 000    -1 000 

Samlad avhopparverksamhet  11 243 11 412 11 412 

Stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck (kommuncentral post 2021) 

 900 900 900 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 

    

Ny resursfördelningsmodell 
 

-22 024 -22 354 -22 354 
Befolkningsförändringar beräknat på ny modell 

inkl index 1,5% per år 2022–2023 

 5 033 10 993 16 722 

Överföring av Teckenspråksforum till KOM  -1 635 -1 660 -1 660 

 

Stadsledningskontoret lämnade hösten 2020 en uppdatering av 

budgetförutsättningarna för 2021–2023 där fördelningen av statliga schablonmedel 

föreslogs sänkas i förhållande till det förslag som lämnats under våren. 

Förändringen inarbetades i budget 2021–2023 för 2021, men inte för 2022 och 

2023. Därför redovisas det i tabellen ovan som positiva belopp med 2 000 tkr 

(försörjningsstöd) och 2 000 tkr (integration) för 2022 och 2023. Av samma 

anledning är den inarbetade sänkningen av schablonmedlen 4 000 tkr större än den 

skillnad mellan 2022-2024 och 2021 som redovisas i kapitel 4. 
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Befolkningsförändringarna är beräknade på nämndens andel av resursfördelningen 

för de olika delmodellerna. Hänsyn är inte tagen till den relativa 

befolkningsförändringen mellan nämnderna 2023 och 2024. 

 Socialnämnd Sydväst 

Belopp i mnkr Prognos 

  2021 

Intäkter 488 

Kostnader -1 224 

Nettokostnad -736 

Kommunbidrag 746 

Resultat  10 

 

Nämnden övertog från och med 1 januari 2021 ansvaret för individ- och 

familjeomsorg, lokal fritids- och kulturverksamhet samt vissa andra frågor från 

stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Nämnden 

övertog även ansvaret för boendeverksamheten från social resursnämnd. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 att utöka nämndens 

kommunbidrag 2021 med 70 mnkr som en riktad stödåtgärd med anledning av ny 

skatteprognos. 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

676 030 676 030 676 030   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   9 929 9 929   

Uppräkning 2023 (1,5%)     10 078   

Trygg i Göteborg (endast 2021 och 2022)     -15 000   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

676 030 685 959 681 037 681 037 

     

  
    

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 13 000 13 000 13 000 

Överföring av ekonomiskt ansvar för Mobilt 
fältteam från nämnden för funktionsstöd 

 1 648 1 673 1 673 

Samlad avhopparverksamhet  -2 337 -2 372 -2 372 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 

    

Ny resursfördelningsmodell  19 972 20 272 20 272 
Befolkningsförändringar beräknat på ny modell 

inkl index 1,5% per år 2022–2023 

 4 410 9 558 14 440 
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Befolkningsförändringarna är beräknade på nämndens andel av resursfördelningen 

för de olika delmodellerna. Hänsyn är inte tagen till den relativa 

befolkningsförändringen mellan nämnderna 2023 och 2024. 

 Socialnämnd Hisingen 

Belopp i mnkr Prognos 

  2021 

Intäkter 169 

Kostnader -1 302 

Nettokostnad -1 133 

Kommunbidrag 1 133 

Resultat  0 
 

Nämnden övertog från och med 1 januari 2021 ansvaret för individ- och 

familjeomsorg, lokal fritids- och kulturverksamhet samt vissa andra frågor från 

stadsdelsnämnderna Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-22 § 24 att utöka nämndens 

kommunbidrag 2021 med 25 mnkr som en riktad stödåtgärd med anledning av ny 

skatteprognos. 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

1 108 170 1 108 170 1 108 170   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Uppräkning 2022 (1,5%)   16 439 16 439   

Uppräkning 2023 (1,5%)     16 686   

Trygghetsarbete Angeredsmodellen (endast 2021 
och 2022) 

    -15 000   

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

1 108 170 1 124 609 1 126 295 1 126 295 

  
    

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

    

Effekt av förändrad ekonomistyrning lokaler (se 
kap 4) 

 
2 000 2 000 2 000 

Samlad avhopparverksamhet  -4 257 -4 321 -4 321 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska 

budgetarbetet 
    

Ny resursfördelningsmodell  -5 276 -5 355 -5 355 
Befolkningsförändringar beräknat på ny modell 

inkl index 1,5% per år 2022-2023 
 7 230 15 690 23 719 
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Befolkningsförändringarna är beräknade på nämndens andel av resursfördelningen 

för de olika delmodellerna. Hänsyn är inte tagen till den relativa 

befolkningsförändringen mellan nämnderna 2023 och 2024. 

 Ekonomiska ramar särskilda budgetposter 

 Arkivnämnden 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 40 39 39 40 

Kostnader -57 -57 -56 -61 

Nettokostnad -17 -19 -17 -22 

Kommunbidrag 21 21 21 22 

Resultat  4 2 5 0 

Antal årsarbetare  61 52 52 - 
 

Arkivnämnden finansieras till 40 procent av Göteborgs stad och till 60 procent av 

Västra Götalandsregionen. Eventuell indexering sker i dialog med Västra 

Götalandsregionen och stadsledningskontoret har därför inte 

indexerat arkivnämndens kostnader i detta underlag.  

Arkivnämnden har 2020-12-09 § 53 begärt ett få nyttja upp till fyra miljoner 

kronor av det egna kapitalet under 2021 för att hantera kostnader för Regina, ett 

nytt e-arkiveringssystem för bevarande (slutarkiv). Begäran expedierades till 

kommunstyrelsen 2021-04-09 och har anmälts till kommunstyrelsens möte 19 maj.  

Kommunbidrag 2021–2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

21 720 21 720 21 720 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

326 326 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

331 
 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

21 720 22 046 22 377 22 377 

     

Övriga poster som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 
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 BRG (Business Region Göteborg) 

I kommunfullmäktiges budget 2020 nämndes, under rubriken Styrning, ledning och 

ekonomi, att finansiering av Göteborg & Co och Business Region Göteborg från 

och med 2021 ska finansieras via koncernbidrag. Stadshus gjorde under 2020 en 

utredning, som levererades i kompletterande förutsättningar för budget inför budget 

2021, se avsnitt 8.4 Förutsättningar Bolag, BRG och Göteborg & Co, nedan.  

 

I budget 2021 tilldelades BRG 30 150 tkr i kommunbidrag, men inget för därpå 

följande år.  

 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

30 150 30 150 30 150 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Kommunbidrag upphör, hantering via 
koncernbidrag inom bolagskoncernen 

 
-30 150 -30 150 

 

Kommunbidrag 2021–2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

30 150 0 0 0 

 

 Fastighetsnämnden Transfereringar 

Utveckling de senaste åren 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 

  2018 2019 2020 2021 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -66 -62 -60 -64 

Nettokostnad -66 -62 -60 -64 

Kommunbidrag 73 68 68 68 

Resultat  7 6 8 4 
 

Kostnaderna för bostadsanpassningar beror på antalet anpassningar och 

omfattningen av dessa, vilket varierar mellan åren. Att bedöma framtida 

kostnadsnivåer för transfereringar är svårt eftersom omfattningen för 

bostadsanpassningsbidraget helt styrs av vilka ansökningar som skickas in. Enligt 

gällande lagstiftning måste bidrag beviljas för de ansökningar som inkommer. 

Mellan 2012 och 2017 låg antalet ansökningar relativt stabilt, men de senaste åren 

har kostnaderna minskat. Både antalet inkomna ansökningar och antalet 

ansökningar som har fått beslut under 2020 var cirka sju procent lägre än 2019. 

Fastighetskontoret bedömer att det minskade antalet ansökningar under året beror 

på att färre personer kunnat eller velat uppsöka sjukvården under den rådande 

pandemin, och därför inte kunnat skicka in någon ansökan. Även antalet beslut har 
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påverkats av pandemin genom längre handläggningstider, bland annat när 

möjligheten att genomföra besiktningar på plats har begränsats. Sannolikt kommer 

därför både antalet ansökningar och beslut öka 2021 enligt fastighetskontoret.  

 

Se även avsnitt Formaliafrågor, Reglering av överskott och underskott för 

specificerade ekonomiska ramar för fastighetsnämnden 

och överförmyndarnämnden.   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

68 000 68 000 68 000 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

     

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

68 000 68 000 68 000 68 000 

 

 Göteborg & Co AB 

I kommunfullmäktiges budget 2020 nämndes, under rubriken Styrning, Ledning 

och ekonomi, att finansiering av Göteborg & Co och Business Region Göteborg 

från och med 2021 ska finansieras via koncernbidrag. Stadshus gjorde under 2020 

en utredning, som levererades i kompletterande förutsättningar för budget inför 

budget 2021, se avsnitt 8.4 Förutsättningar Bolag, BRG och Göteborg & Co, 

nedan.  

 

I budget 2021 tilldelades Göteborg & Co 119 060 tkr i kommunbidrag, men inget 

för därpå följande år. 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

119 060 119 060 119 060 119 060 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Kommunbidrag upphör, hantering via 
koncernbidrag inom bolagskoncernen 

 
-119 060 -119 060 -119 060 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

119 060 0 0 0 

 

I kapitel 6 under rubrik ”Jubileumssatsning Side by Side: Extra satsning på barn 

och unga enligt jubileumsplan antagen årligen i 2023-samrådet av direktörer och 

Göteborg & Co:s styrelse”  beskrivs att 2 mnkr behövs årligen för musiklägret Side 

by Side.  
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 Socialnämnd Centrum – Studieförbunden 

Socialnämnd Centrum övertog från och med 2021 ansvaret för bidrag till 

studieförbunden från social resursnämnd. Anslaget för studieförbunden behandlas 

som ett särskilt anslag som ska hållas åtskild från nämndens övriga redovisning. 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

31 200 31 200 31 200   

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

        

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

31 200 31 200 31 200 31 200 

 

 Överförmyndarnämnden; arvoden 

Se avsnitt Formaliafrågor, Reglering av överskott och underskott för specificerade 

ekonomiska ramar för Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden.   

Kommunbidrag 2021-2023 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 

 2021 2022 2023 2024 

Kommunbidrag 2021 enligt KF´s budgetbeslut 
2021 

25 280 25 280 25 280 
 

Justeringar för 2022 och 2023 som inarbetades i 
KF´s budgetbeslut 2021 

    

Uppräkning 2022 (1,5%) 
 

379 379 
 

Uppräkning 2023 (1,5%) 
  

385 
 

Kommunbidrag 2021-2023 enligt KF´s 
budgetbeslut 2021 

25 280 25 659 26 044 26 044 

 

 Bolag 

 Bolagens ekonomiska utveckling 

I avsnittet redovisas en femårs översikt för Stadshuskoncernen samt bolagens 

utveckling de senaste tre åren. I kapitel Förutsättningar per bolag nedan ges en 

kortfattad samlad bedömning av effekter i respektive koncern/kluster eller bolag 

(internt/regionalt) utifrån nuvarande konjunkturbedömningar och tänkbara 

marknadsförutsättningar för respektive verksamhet. Den långsiktiga planeringen 

2021 – 2024 för resultatbolagen samt kluster Bostäder i avsnittet baserade på 

bolagens helårsprognos i Delårsrapport mars 2021, långtidsplan 2022–2024 samt 

bolagens 10-åriga investeringsplaner med bedömt lånebehov. 
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 Resultat och balans 2020, eget kapital 

Femårsöversikt Stadshus 

koncernen  
2020  2019  2018  2017  2016  

Rörelsens intäkter (mnkr)  18 184  19 139  18 988  18 533  18 872  

Rörelseresultat (mnkr)  1 442  2 210  2 242  2 160  2 617  

Resultat efter finansiella poster 

(mnkr)  
930  1 632  1 578  1 443  1 653  

Årets resultat (mnkr)  734  1 255  1 426  1 146  1 314  

Avkastning på eget kapital (%)  3,5  6,1  7,1  5,9  7,2  

Avkastning på totalt kapital (%)  2,0  3,2  3,4  3,4  4,2  

Avkastning på sysselsatt kapital (%)  2,5  4,1  4,3  4,1  5,1  

Vinstmarginal (%)  5,1  8,5  8,3  7,8  8,8  

                  

Balansomslutning (mnkr)  74 996  71 538  67 815  64 357  64 276  

Anläggningstillgångar (mnkr)  68 369  64 423  61 311  59 254  58 167  

Eget kapital (mnkr)  21 247  20 518  20 521  19 843  18 808  

Soliditet (%)  28,3  28,7  30,3  30,8  29,3  

                  

Medelantal anställda  5 967  6 590  6 553  6 572  6 601  

 

Resultat efter finansiella 
poster per underkoncern/bolag        

Resultat efter finansiella poster (mnkr)  2020  2019  2018  

Moderbolaget           

Göteborgs Stadshus AB  -355  -332  -331  

Dotterbolagen           

Göteborg Energi AB (K)  575  697  658  

Göteborgs Hamn AB (K)  243  189  245  

Higab AB (K)  196  86  353  

Förvaltnings AB Framtiden (K)  714  717  487  

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (K)  31  32  50  

Göteborg & Co AB (K)  -830  -61  -217  

Business Region Göteborg AB  -47  -50  -50  

Försäkrings AB Göta Lejon  5  -25  -6  

Göteborgs Stads Leasing AB  32  28  23  

Gryaab AB  16  -3  4  

Renova AB (K)  22  106  53  

Grefab AB  1  0  0  

Boplats Göteborg AB  9  0  3  

Koncernjusteringar  318  248  306  

Resultat koncernen totalt  930  1 632  1 578  

Notering: Dotterbolag med beteckningen (K) har dotterbolag  
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Investeringar 
per underkoncern/bolag        

Nettoinvesteringar (mnkr)  2020  2019  2018  

Moderbolaget           

Göteborgs Stadshus AB  0  0  0  

Dotterbolagen           

Göteborg Energi AB (K)  1 101  996  905  

Göteborgs Hamn AB (K)  393  275  253  

Higab AB (K)  614  870  933  

Förvaltnings AB Framtiden (K)  3 804  3 202  2 523  

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (K)  15  196  12  

Göteborg & Co AB (K)  512  427  383  

Business Region Göteborg AB  0  3  2  

Försäkrings AB Göta Lejon  0  0  0  

Göteborgs Stads Leasing AB  700  867  675  

Gryaab AB  23  32  27  

Renova AB (K)  213  325  211  

Grefab AB  3  11  5  

Boplats Göteborg AB  0  0  0  

Koncernjusteringar  0  35  -15  

Koncernen  7 378  7 239  5 914  

Notering: Dotterbolag med beteckningen (K) har dotterbolag  

 Koncernledningsarvode Stadshus 

Stadshus AB som moderbolag fakturerar koncernens bolag sina administrativa 

kostnader genom ett så kallat koncernledningsarvode. 

Flerårsöversikt utfall (tkr)  2021  2020  2019  2018  2017  

Koncernledningsarvode  28 230  28 800  29 500  26 600  24 800  
 

Stadshus är koncentrerat till sina kärnuppdrag; aktiv ägarstyrning, finansiell 

samordning och ägarstöd. Bolaget har som ambition att över tid minska kostnader 

genom ett ökat samarbete med stadsledningskontoret. För 2022–2023 uppskattas 

rationaliseringen till 1000 tkr per år.  

I kommunfullmäktiges budget för 2021 bemyndigades Stadshus att ta ut 

koncernledningsarvode från övriga bolag inom Stadshuskoncernen för finansiering 

av koncernbolagets verksamhet motsvarande 28 230 tkr under 2021.  

I Stadshus kostnader ingår, fram till och med 2024, koncerngemensamma 

projektledningskostnader för införande av staden-gemensamma ekonomistjänster. 

Under 2021–2023 uppgår de till 1600 tkr per år. Under 2024, då projektet enligt 

plan avvecklas kan kostnaden komma att bli lägre. 

För 2023 räknar Stadshus med tillkommande kostnader för styrelseutbildning. 
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Belopp i tkr  2022  2023  2024  

Stadshus 
koncernledningsarvode  

Summa 2021 - 
1000  

Summa 2022 – 
1000 + 3500  

Summa 2023 – 
3500-1600.  

Indexering        

Summa        

 

 Gothenburg European Office (GEO) 

2021 bemyndigades Göteborgs Stadshus att lämna kapitaltillskott med 5 900 tkr.  

Kommunfullmäktige beslutade den 2021-02-25 § 20 att inriktningen för 

Gothenburg European Office främst ska vara Hållbar stads- och 

samhällsutveckling samt Innovation och digitalisering.  

Underlag för inriktningsbeslutet var resultatet av kommunfullmäktiges uppdrag 

2020 till kommunstyrelsen att se över verksamheten och inriktningen för stadens 

internationella omvärlds- och intressebevakning. Av utredningen framgår även att 

GEO succesivt har effektiviserat verksamheten vilket innebär att man kan planera 

sin verksamhet för 2021 och framåt mot en finansieringsnivå på 5 mnkr. 

 Förutsättningar per bolag 

 Resultatbolag 

Energi – Göteborg Energi koncernen 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  5 636  6 083  6 406  

Resultat efter finansnetto  575  697  658  

Eget kapital  6 755  6 429  6 065  

Balansomslutning  12 709  12 673  12 826  

Avkastning totalt kapital  5,2%  6,4%  6,6%  

Soliditet  53,2%  50,7%  47,3%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  1 328  1 361  1 382  

Bruttoinvesteringar  1 101  989  761  

Lån  3 341  3 385  3 906  

Medelantalet anställda  959  929  926  
 

Göteborg Energi har ett ansvar för hur ett växande Göteborg kan utvecklas hållbart 

och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Målet är att all fjärrvärme 

ska komma från återvunna eller förnybara källor senast år 2025. Den tekniska 

utvecklingen går allt snabbare och det sker en allt större integration mellan energi 

och IT vilket drivs av digitaliseringen och elektrifieringen. Dagens och framtidens 
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uppkopplade smarta samhälle blir allt mer beroende av digitala tjänster med hög 

tillgänglighet och driftsäkerhet.  

Betydande investeringar kommer att ske inom produktområdet fjärrvärme för att 

förnya åldrade anläggningar, ställa om till förnybar produktion samt täcka det 

förväntat ökande samhällsbehovet. I perioden ingår en större satsning på ny 

förnybar produktionskapacitet vilket i dagsläget bland annat omfattar byggnation 

av en bioångpanna på Rya kraftvärmeverk under åren 2024 - 2027, men också 

tidiga förstudier kring framtida eventuella satsningar på geotermi. Därtill krävs 

reinvesteringarna i befintligt fjärrvärmenät. I elnätet kommer, investeringar 

företrädesvis med anknytning till den ökade investeringstakten genom lagförslaget 

om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, att behöva göras.  

Enligt Göteborgs Energi AB:s ägardirektiv skall den ekonomiska styrningen 

inriktas mot en soliditet lika med eller överstigande 30 procent och en avkastning 

på totalt kapital i intervallet 5,0 – 8,0 procent. Genomsnittlig soliditet beräknas i 

flerårsplan år 2021 – 2024 till 50 procent och avkastning totalt kapital till 5,2 

procent.  I förhållande till jämförbara aktörer ligger Energi i nivå med dessa.  

Avkastningen på totalt kapital visar på en nedåtgående trend. Underliggande 

verksamheter, bland annat fjärrvärmeverksamheten som är av stor betydelse för 

koncernen, bör analyseras ytterligare och även beröras vid ägardialog.  

I bolagets flerårsplan ingår scenario om årligt koncernbidrag till moderbolaget 

Stadshus AB på 50 procent (inklusive bolagsskatt, 20,6 procent från 2021) av 

resultat efter finansnetto. 

 

Flerårsplan (mnkr)  2021  2022  2023  2024  

Resultat efter finansnetto  610  670  690  690  

Bruttoinvesteringar  1 400  1 500  1 700  2 100  

varav nyinvesteringar  430  684  977  1 116  

Lån  3 673  4 173  4 726  5 837  

Soliditet  52%  51%  50%  49%  

Avkastning totalt kapital  5,5%  5,3%  5,1%  4,8%  

Egenfinansieringsgrad investeringar  79%  68%  63%  47%  
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Hamnen – Göteborgs Hamn koncernen 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  808  771  791  

Resultat efter finansnetto  243  189  245  

Eget kapital  1 941  1 827  1 722  

Balansomslutning  3 546  3 308  3 205  

Avkastning totalt kapital  7,9%  6,7%  8,6%  

Soliditet  54,7%  55,2%  53,7%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  353  339  372  

Bruttoinvesteringar  393  275  147  

Lån  845  837  790  

Medelantalet anställda  135  123  116  
 

Bolaget lägger stor vikt på att förhindra avbrott i hamnverksamheten. Göteborgs 

Hamn AB arbetar långsiktigt och aktivt för att minimera miljöpåverkan från den 

egna verksamheten samt sjö-och landtransporter. Bolaget planerar 

miljöinvesteringar i större utsträckning än tidigare i samband med vidareutveckling 

av hamnen. Bolaget verkar för en effektiv miljörabatt för fartyg samt fler 

elanslutningar. Därtill arbetar bolaget tillsammans med kunder för att tillhandahålla 

alternativa bränslen med mindre miljöpåverkan. Ökad digitalisering och digital 

exponering medför att ökad beredskap och förebyggande arbete inom dessa 

områden på företaget. 

De största hoten mot lönsamheten är brist på volymer på grund av långvarig 

lågkonjunktur och att bolaget inte gör konkurrenskraftiga investeringar. På lite 

längre sikt ses potentiell brist på volymer i Energihamnen till följd av ändrade 

energikällor som något som behöver planeras för. En risk vad gäller kostnader och 

tid är potentiell kompetensbrist på anläggningssidan.  

En komponent i bolagets långtidsplan är nya intäktskällor och att pågående och 

kommande investeringar (exempelvis Arendal II, Halvorsäng och färjelokalisering) 

genererar marknadsmässig avkastning utan fördröjningar. En viktig del av 

investering i farledsfördjupningen är att säkra ett fullgott värde år 2037 då 

koncessionen skall förnyas och inte minst att det är en investering som bedöms ha 

väldigt stor samhällsnytta för Sverige. Göteborgs Hamn har för vissa av tomterna 

på Halvorsäng föreslagit joint venture som ny ägandeform för att förverkliga KF:s 

inriktning att minska lån och på så vis skapa utrymme för andra prioriterade 

investeringar i bolaget, Stadshuskoncernen eller Kommunkoncernen. 

Enligt Göteborgs Hamn AB:s ägardirektiv skall den ekonomiska styrningen 

inriktas mot en soliditet lika med eller överstigande 30 procent och en avkastning 

på totalt kapital i intervallet 4,0 – 7,0 procent. Genomsnittlig soliditet beräknas i 

flerårsplan år 2021 – 2024 till 44 procent och avkastning totalt kapital till 5,4 

procent.  
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Vid jämförelse med andra inhemska och internationella hamnar år 2009 – 2019 är 

genomsnittlig soliditet för inhemska hamnar 53 procent och internationella hamnar 

67 procent. För avkastning totalt kapital gäller 5,8 procent respektive 5,6 procent. 

En jämförelse med andra hamnar behöver göras under en längre tid då avkastning 

och soliditet bland annat påverkas av underhållscykler (ibland krävs mycket 

kostsamma renoveringar som signifikativt kan påverka verksamhetens nyckeltal ett 

enstaka räkenskapsår). 

I bolagets flerårsplan ingår scenario om årligt koncernbidrag till moderbolaget 

Stadshus AB på 50 procent (inklusive bolagsskatt, 20,6 procent från 2021) av 

resultat efter finansnetto. 

Flerårsplan (mnkr)  2021  2022  2023  2024  

Resultat efter finansnetto  230  242  258  289  

Bruttoinvesteringar  527  1 211  916  1 076  

varav nyinvesteringar  409  1 136  846  896  

Lån  1 167  2 120  2 903  3 655  

Soliditet  53%  44%  41%  37%  

Avkastning totalt kapital  6,2%  5,3%  5,1%  5,0%  

Egenfinansieringsgrad investeringar  24%  21%  32%  30%  
 

 

Lokaler – Higabkoncernen 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  1 627  1 958  2 048  

Resultat efter finansnetto  196  86  353  

Eget kapital  2 432  2 338  2 343  

Balansomslutning  11 429  12 266  11 798  

Avkastning totalt kapital  2,5%  1,8%  4,1%  

Soliditet  21,3%  19,1%  19,9%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  558  570  400  

Bruttoinvesteringar  614  870  934  

Lån  6 658  8 218  7 998  

Medelantalet anställda  270  334  323  
 

I Higab koncernen ingår Higab, Älvstranden och Parkeringsbolaget: 

GöteborgsLokaler som ingick fram till och med 2019 ingår från och med 2020 i 

kluster Bostäder (Framtiden koncernen). Bolagen inom Higab koncernen är tre 

bolag med olika uppdrag och vitt skilda affärslogiker. Nedan följer en kort 

beskrivning av respektive bolag. 
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Higab AB 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  790  766  748  

Resultat efter finansnetto  188  157  113  

Eget kapital  2 287  2 154  1 920  

Balansomslutning  7 260  7 808  7 616  

Avkastning totalt kapital  3,1%  4,8%  2,8%  

Soliditet  31,5%  27,6%  25,2%  

Lån  4 348  4 970  4 970  

Medelantalet anställda  90  89  80  
 

Higabs mål för 2021 är att bibehålla den höga uthyrningsgraden samt ytterligare 

förstärka den i de fastigheter som är under ombyggnad och upprustning.  

Nyinvesteringar perioden 2021 – 2024 avser Masthugget väst, Slottskogsrinken 

och Magasin Kulturnämnden.  

Enligt Higab AB:s ägardirektiv skall den ekonomiska styrningen inriktas mot en 

justerad soliditet lika med eller överstigande 45 procent och en direktavkastning 

överstigande 3,5 procent. För 2020 belastas nyckeltalet av effekter från pandemin, 

såsom exempelvis hyresstöd med mera. Exkluderas dessa poster landar 

direktavkastningen på knappt 3,8 procent. I förhållande till jämförbara aktörer 

ligger Higab cirka 1 procentenhet lägre än medelvärdet för de övriga.  

Orsaker till att Higab ligger lägre kan förklaras av tre områden.  

• Hyressättningen: Higabs hyressättning är till stor del inte baserad på en full 

marknadsmässig prissättning som nämnts tidigare. Dels ska Göteborg 

Stads inhyrningar från Higab återspegla en marknadshyra i det lägre 

spannet. Vidare sätts hyror till föreningsliv och kultur utifrån principer som 

beslutats i kommunfullmäktige och täcker enbart de kostnader Higab har 

för dessa lokaler/fastigheter. Skulle full marknadshyra användas för dessa 

uthyrningar skulle Higabs avkastning öka med 0,5 procentenheter.  

• Redovisning av planerat underhåll skiljer sig till viss del mellan Higab och 

de jämförande verksamheter som presenteras beroende på att bolagen 

följer olika redovisningsprinciper (K3 vs IFRS). För de jämförande 

verksamheterna som följer IFRS är praxis mer att underhåll helt och hållet 

går via balansräkningen. Detta medför att de bolag som följer denna 

princip generellt ligger lite högre avseende avkastning.   

• Av Higabs fastighetsbestånd på cirka 160 fastigheter består 120 stycken 

(75 procent) av fastigheter som är upptagna i Göteborgs bevarandeprogram 

varav 31 av dessa är byggnadsminnesförklarade. Dessa typer av fastigheter 

har högre underhållskostnader rent generellt då bevarandekraven åtföljs av 

restriktioner och varsamhetskrav i vad och hur Higab får underhålla dessa 

fastigheter.  
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Higabs justerade soliditet i bokslutet 2020 blev 54 procent. I förhållande till 

jämförbara aktörer ligger Higab cirka 13 procentenhet högre än medelvärdet för de 

övriga. Orsaker till att Higab ligger högre kan förklaras av två områden.   

• Higabs huvudsakliga inriktning är att äga och förvalta fastigheter över tid 

och inte, primärt, generera vinster genom fastighetstransaktioner.  

• Higabs har ägt och förvaltat en större mängd av sitt bestånd i mer än 20 år. 

Vilket gjort att de förvärvspris som fastigheter köptes till har skrivits av till 

stor del. 

Flerårsplan (mnkr)  2021  2022  2023  2024  

Resultat efter finansnetto  146  154  157  160  

Bruttoinvesteringar  495  849  393  150  

varav nyinvesteringar  324  699  243  0  

Lån  4 839  4 989  5 256  5 256  

Avkastning totalt kapital  3%  3%  3%  3%  

Soliditet  33%  33%  33%  33%  
 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  452  524  502  

Resultat efter finansnetto  82  114  100  

Eget kapital  1 126  1 099  1 014  

Balansomslutning  1 372  1 381  1 292  

Avkastning totalt kapital  6,0%  8,5%  7,8%  

Soliditet  82,1%  79,6%  78,5%  

Medelantalet anställda  85  91  94  
 

Bolaget bevakar stadens behov av i huvudsak parkerings- och mobilitetslösningar 

för allmänna behov och identifierar investeringsbehovet utifrån detta. Bolaget 

arbetar med att anordna ersättningsparkering kopplat till den stadsutveckling som 

sker i stadens centrala delar och som påverkar parkeringssituationen i kritiska 

områden i staden. Bolaget arbetar nära övriga aktörer i Staden för att säkerställa en 

utbyggnad av laddplatser som svarar mot det faktiska behovet. Parkeringsbolagets 

omsättning kommer till ca 65 procent från anläggningar på arrenderad mark och 

från affärer med affärspartners.  

Den ekonomiska styrningen inriktas, enligt ägardirektivet, mot en justerad soliditet 

lika med eller överstigande 50 procent och en rörelsemarginal större än 20 procent. 

Den justerade soliditeten mäter den totala mängden egenfinansiering av 

tillgångarna med hänsyn tagen till marknadsvärdet. Rörelsemarginalen anger hur 

stor andel i procent av omsättningen som blir kvar att täcka räntor och skatt samt 

ge vinst.  

Bolagets justerade soliditet uppgick 2020 till 93 procent. Göteborgs Stads 

Parkerings höga soliditet beror på många års samlade vinster, låg 
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investeringsvolym, lågt lämnad utdelning (koncernbidrag till Higab/Stadshus) och 

att inget lånebehov förelegat till skillnad från jämförande bolag i Stockholm och 

Malmö som haft fler och större investeringar genom åren. Rörelsemarginalen som 

2019 uppgick till 21,4 procent är jämförbar med övriga aktörer. Enbart Stockholm 

parkering hade en högre rörelsemarginal som 2019 uppgick till 26,6 procent. 

Flerårsplan (mnkr)  2021  2022  2023  2024  

Resultat efter finansnetto  84  166  187  184  

Bruttoinvesteringar  326  387  481  856  

varav nyinvesteringar  322  387  481  856  

Lån  0  0  0  0  

Avkastning totalt kapital  6%  10%  10%  8%  

Soliditet  78%  74%  71%  60%  
 

Älvstranden Utveckling koncernen 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  423  495  620  

Resultat efter finansnetto  -171  -100  157  

Eget kapital  866  1 019  1 019  

Balansomslutning  4 895  4 304  4 034  

Soliditet  17,7%  23,7%  25,3%  

Lån  2 310  2 310  2 310  

Medelantalet anställda  95  93  90  
 

Vision Älvstaden och dess genomförandeplan, ”Färdplan”, ligger till grund för 

bolagets investeringsplanering. Verksamheten budgeteras årligen med negativt 

resultat exkluderat fastighetstransaktioner. De flesta år är det sedan resultatet från 

fastighetstransaktionerna som gör att resultatet blir positivt. Resultat och soliditet 

har stora svängningar mellan åren beroende av vilka transaktioner som genomförts.  

Det långsiktiga finansiella målet är att Bolaget efter att uppdraget slutförts ska 

kunna påvisa ett positivt resultat. Bolaget ska under varje given femårsperiod ska 

ha en genomsnittlig soliditet mellan 10 ‐ 20 procent. 

I Budget 2021 - 2023 gavs Stadshus i uppdrag att tillsammans med 

kommunstyrelsen utreda hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan 

avvecklas. Utredningen ska avrapporteras till kommunfullmäktige innan sommaren 

2021. 

Flerårsplan (mnkr)  2021  2022  2023  2024  

Resultat efter finansnetto  -110  -78  -79  -81  

Bruttoinvesteringar  220  663  745  639  

varav nyinvesteringar  190  503  585  514  

Lån  2 310  2 410  2 710  2 410  

Soliditet  14%  14%  14%  14%  
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Liseberg koncernen 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  119  1 256  1 229  

Resultat efter finansnetto 1)  -546  204  75  

Eget kapital  851  1 278  1 119  

Fritt eget kapital  325  715  651  

Balansomslutning  2 359  2 129  1 907  

Avkastning totalt kapital  -23,7%  10,5%  4,6%  

Soliditet  36,1%  60,0%  58,7%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  -284  361  292  

Bruttoinvesteringar  487  409  87  

Lån  1 303  496  365  

Medelantalet anställda  441  1 112  1 115  
1) 2019 ingår extraordinär positiv post om 114 mnk 

Bolaget har på grund av covid-19 under 2020 i princip inte kunnat bedriva någon 

verksamhet. Verksamhetens utveckling 2021 får betecknas som mycket osäker. 

Arbetet med Jubileumsprojektet fortsätter enligt plan. 

Flerårsplan          

(mnkr)  2 021  2 022  2 023  2 024  

Rörelseintäkter  1 014  1 242  1 564  1 750  

Resultat efter finansnetto  322  53  49  93  

Kassaflöde  524  240  266  324  

Soliditet  35,9%  30,2%  29,1%  31,2%  

Investeringar i parken  86  144  45  149  

Jubileumsprojektet  663  748  460  59  

Lån  1 527  2 251  2 490  2 374  
 

Intäkterna för 2021 inkluderar försäljning av Hotell Liseberg Heden med 290 mnkr 

och försäljning av mark till Volvo 50 mnkr. 

 BRG och Göteborg & Co 

I budget 2020 och 2021 speglas, i formuleringar och antagande om kommunbidrag 

till olika verksamheter, en hypotes om att helt finansiera Göteborg & Co AB och 

Business Region Göteborg AB via koncernbidrag istället för genom 

kommunbidrag (uppdragsersättning) från Göteborgs Stad. 

Med utgångspunkt i skrivningen i 2020 års budget lät Stadshus göra en extern 

juridisk utredning som överlämnades till kommunstyrelsen i handlingen 

Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021 – 2023, komplettering i augusti 

2020 (KS 2020-09-02 § 714). 
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• En övergång från dagens finansiering via kommunbidrag 

(uppdragsersättning) till koncernbidrag får, dels momsmässiga dels 

inkomstskattemässiga konsekvenser. En finansiering med koncernbidrag 

bedöms innebära att bolagen kommer att uttagsbeskattas och påföras 

utgående moms för värdet av de tjänster som levereras till Göteborgs Stad. 

I dagsläget innebär detta en ökad kostnad uppgående till mellan 35–40 

mnkr årligen givet en finansiering motsvarade 2020 års nivå. En övergång 

till koncernbidrag kan också innebära att bolagen inte medges fullt avdrag 

för ingående moms för den delen som finansieras med koncernbidrag.   

• Även inkomstskattemässigt bedöms finansiering med koncernbidrag 

innebära att bolagen kommer att uttagsbeskattas för värdet av tjänsterna. 

På Stadshuskoncernnivå uppstår ingen effekt så länge som koncernen har 

tillräckliga överskott som kan matchas mot det ökade koncernbidraget. I 

det fall tillräckliga skattemässiga överskott saknas minskar den positiva 

inkomstskatteeffekten av koncernbidraget. Emellertid kan det 

skattemässiga underskott som uppstår sparas till kommande år.   

• Finansiering via koncernbidrag istället för kommunbidrag 

(uppdragsersättning) bedöms inte innebära någon skillnad ur ett 

upphandlingsperspektiv men kan få konsekvenser för tillämpningen av de 

undantag i upphandlingslagstiftningen som BRG tillämpar för det 

regionala samarbetet.   

I Kommunfullmäktiges budget 2021-2023 beslutade kommunfullmäktige 

finansiera bolagen enligt tidigare modell för år 2021.  

2020-11-23 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att man inte beviljar 

prövningstillstånd vilket innebär att Kammarrättens avgörande i ärendet angående 

huruvida kommunfullmäktiges beslut om budgetanslag för åren 2014 – 2016 utgör 

kontrakt med ekonomiska villkor mellan Göteborgs Stad (Staden) och Göteborg & 

Co Träffpunkt AB (Bolaget) som skulle ha annonserats enligt äldre lagen om 

offentlig upphandling (ÄLOU) ligger fast. Kammarrätten beslutade att biträda 

konkurrensverkets beslut att finansieringen för perioden utgör en otillåten 

direktupphandling.  

2020-11-11 § 930 0416/20 i kommunstyrelsen återrapporterades uppdraget att 

utreda formerna för fortsatt finansiering av Göteborg & Co AB i beredskapssyfte. 

Uppdraget förklarades fullgjort.  

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut informerade Göteborg & 

Co i årsrapport 2020 att konsekvensen av domen är att Göteborg & Co behöver 

reducera sina externa intäkter för att fortsatt kunna erhålla finansiering från 

Göteborg stad enligt nuvarande modell. Bolaget bedömer som ett framtida 

riktmärke att i storleksordningen 15 procent av bolagets omsättning under ett 

normalår kan vara extern. De externa intäkterna uppgick till ca 29 procent för 

budget 2020. Bolaget har därför enats med sina externa samarbetspartner och 

finansiärer inom besöksnäringen att från 2021 avsluta den avtalsmässiga 

finansiering bolaget erhållit (cirka 14–15 mnkr). Samarbetet parterna emellan 

fortsätter genom andra typer av överenskommelser. Göteborg & Co har för avsikt 
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att vidta fler åtgärder för att minska de externa intäkterna. Bolaget har därför startat 

en genomlysning av övrig extern finansiering med ambition att minska den externa 

omsättningen till den eftersträvade nivån. 

 

Business Region Göteborg AB (BRG) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  81  89  87  

Resultat efter finansnetto  -47  -50  -50  

Eget kapital  66  62  66  

Balansomslutning  96  92  105  

Soliditet  69,2%  68,1%  62,9%  

Medelantalet anställda  71  79  92  
 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende särskilda budgetposter ges ett 

kommunbidrag (uppdragsersättning) till bolaget. För 2021 beslutades följande 

belopp för BRG: 30 150 tkr.  

I kapitel 7 (avsnitt 7.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 

bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 

genom koncernbidrag. För 2021 beslutades följande belopp för BRG: 41 920 tkr. 

Efter en värdering i budgetarbetet av genomförd konsekvensanalys beskriven ovan 

kan det vara aktuellt för fullmäktige att fastställa nivån på kapitaltillskott till BRG 

för 2022 inklusive nuvarande modells uppdragsersättning alternativt besluta enligt 

den nuvarande modellen med kapitaltillskott samt separat kommunbidrag 

(uppdragsersättning). 

 

Göteborg & Co AB 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  167  181  203  

Resultat efter finansnetto  2  -2  10  

Eget kapital  944  1 090  1 073  

Balansomslutning  1 022  1 241  1 159  

Soliditet  92,3%  87,8%  92,6%  

Medelantalet anställda  118  103  106  
 

Framtidsutsikterna för besöksnäringen är mycket osäker. Det finns en stor 

osäkerhet förknippad med utvecklingen av pandemin och vad som följer i dess spår 

i form av ekonomisk oro, lågkonjunktur och förändrade beteendemönster. 

Smittläget i omvärlden växlar nästan dagligen och samhällen som nyss öppnade 

upp stängs ner igen. Det är stor risk att det internationella resandet kommer 

fortsätta vara mycket lågt även under 2021. Det är omöjligt att förutse när det 

internationella resandet kommer att återupptas på nivåer som börjar likna de som 
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rådde under 2019. God tillgänglighet är avgörande för destinationen Göteborg. 

Återstarten av den internationella flygtrafiken kommer att dröja efter det att 

pandemins effekter avtagit och de stora flygbolagen kommer sannolikt att prioritera 

hårt bland vilka destinationer som man kommer att satsa på.  

Globalt pågår det ett intensivt arbete med att ta fram planer för återhämtning. 

Hållbarhetsfrågor tar stort utrymme i detta arbete. Ökat fokus på hållbarhet bedöms 

öka intresset för Göteborg då staden har en stark position som hållbar destination. 

Det finns dock en påtaglig risk att en långvarig ekonomisk kris inom 

besöksnäringen som drabbar många kulturutövare, arenor, hotell, teatrar, 

nöjesetablissemang, restauranger, föreningar och liknande aktörer resulterar i 

konkurser och nedläggningar vilket kommer att påverka destinationens utbud och 

attraktivitet.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende särskilda budgetposter ges ett 

kommunbidrag (uppdragsersättning) till bolaget. För 2021 beslutades följande 

belopp för Göteborg & Co AB: 119 060 tkr.  

I kapitel 7 (avsnitt 7.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 

bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 

genom koncernbidrag. Efter en värdering i budgetarbetet av genomförd 

konsekvensanalys kan det vara aktuellt för fullmäktige att fastställa nivån på 

kapitaltillskott till Göteborg & Co för 2022 alternativt besluta enligt den nuvarande 

modellen med ett kommunbidrag (uppdragsersättning). 

 Bolag finansierade med koncernbidrag 

Got Event AB 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  122  211  176  

Resultat efter finansnetto  -177  -151  -165  

Eget kapital  40  32  32  

Balansomslutning  302  420  262  

Soliditet  13,2%  7,6%  12,2%  

Medelantalet anställda  182  218  194  
 

Den pågående pandemin har stor påverkan på bolagets verksamhet och ekonomi. 

Under 2020 hanterades de ekonomiska effekterna av pandemin tack vare 

återhållsamhet inom bolaget, statliga stöd, aktieägartillskott och med hjälp av 

hyresrabatt från Higab.   

Stora delar av arenaparken är av äldre karaktär, vilket i kombination med ökade 

förväntningar hos publik och arrangörer samt allt hårdnande konkurrens, ställer 

krav på kontinuerlig utveckling av arenorna. I Göteborgs stads program för 

besöksnäringens utveckling fram till 2030 har destinationen satt ett långsiktigt mål 

att fördubbla turism till 2030 från 2015 års nivåer. Arenorna bidrar till att uppnå 

målet genom att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen och 
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evenemangsstaden Göteborg. För att arenorna fortsatt ska kunna bidra till en 

attraktiv evenemangsstad och bibehålla konkurrenskraften behövs investeringar 

och underhållsåtgärder genomföras i arenorna.   

Långsiktigt kommer den pågående arenautredningen avseende nya inomhusarenor 

som ersättning för Scandinavium och Lisebergshallen att få en betydande påverkan 

på evenemangsområdet och Got Events verksamhet.  

Väsentligt är att alla arenor/anläggningar ägs av Higab och hyrs av Got Event. Det 

innebär att väsentliga investeringar sker inom Higab och därefter får effekt i Got 

Events hyresnivåer. 

I kapitel 7 (avsnitt 7.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 

bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 

genom koncernbidrag. För 2021 beslutades följande belopp för Got Event: 187 070 

tkr. 

 

Göteborgs Stadsteater AB 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  49  68  72  

Resultat efter finansnetto  -108  -115  -114  

Eget kapital  36  33  26  

Balansomslutning  68  61  67  

Soliditet  52,3%  54,0%  38,8%  

Medelantalet anställda  173  188  187  
 

För verksamheten är utvecklingen av pandemin med restriktioner i samhället och 

viljan att gå på teater när samhället öppnar upp igen de viktigaste frågorna. Detta 

tillsammans med ombyggnationen av teaterhuset på Götaplatsen.   

Under 2020 blev bolaget uppsagt från lagerlokalerna på Ringön. Bolaget har 

därefter ingått ett avtal med GöteborgsOperan och Folkteatern om lagerlokaler, 

verkstad och repsalar i Torslanda. Samarbetet innebär en ökad hyreskostnad med 

1,7 mnkr per år. En koordinering av kostymer, rekvisita och scenograf mellan 

verksamheterna kommer på sikt att leda till besparingar som gör att bolaget 

beräknar att efter tre år kunna täcka den ökade hyreskostnaden.  

I kapitel 7 (avsnitt 7.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 

bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 

genom koncernbidrag. För 2021 beslutades följande belopp för Stadsteatern: 125 

910 tkr + 6 000 tkr (halvårseffekt 2021 på ökningen av koncernbidraget med totalt 

12 mnkr som gäller fullt ut från och med 2022).  Det ökade koncernbidraget om 12 

mnkr avser att täcka ökad hyra till följd av investeringen samt ökade 

nettodriftskostnader.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 26 att uppdra till styrelsen för 

Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern) att överta Stora Teatern från 

kulturnämnden. Kulturnämnden fick samtidigt i uppdrag att beräkna de 

kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom 
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kulturnämndens budget och erforderliga beslut angående finansiering beslutades 

ske i ordinarie budgetprocess. Stadsteatern och kulturnämnden har i sin samverkan  

inte nått en grundläggande samsyn kring en kostnadsneutral nivå för Stora Teaterns 

finansiering varför nämndens och styrelsens bedömningar går isär och Stadsteatern 

har lämnat ett eget äskande. Se 6.1.3 Stora Teatern. 

 Övriga bolag 

Göteborgs Stadshus AB (koncernmoderbolag) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Nettoomsättning  30  30  28  

Resultat efter finansnetto  -355  -332  -331  

Eget kapital  13 362  13 475  13 759  

Fritt eget kapital  12 862  12 247  12 785  

Balansomslutning  20 532  20 035  19 431  

Lån  4 974  4 781  3 953  

Soliditet  67,2%  67,3%  70,8%  

Medelantalet anställda  13  15  14  
 

Koncernmoderbolaget utvecklar succesivt formerna för stadens ägarstyrning. 

Under 2020 infördes avkastningskrav i flera av bolagens ägardirektiv samt 

uppföljnings-/jämförelsemått på produktivitet och effektivitet i ägardirektiven för 

de bolag som inte styrs mot avkastningskrav.  Tillsammans med tydligare krav på 

avkastning på insatt kapital från ägaren kommer bolagssektorns förutsättningar för 

att möta kraven få ett ökat fokus i ägarstyrningsprocessen under 2021.  

Koncernens investeringsvolymer inom främst bostäder och teknisk infrastruktur 

tillsammans med avkastningskrav och tillkommande verksamheter ställer krav på 

moderbolagets fortsatta samordningsarbete i syfte att skapa förutsättningar för 

måluppfyllelse och utnyttjande av synergier inom koncernen.  

Bolagets filial, Gothenburg European Office, kommer under året fortsätta sitt 

arbete med att påverka EU:s institutioner, profilera Göteborg och skapa kontaktytor 

för nya EU-projekt utifrån inriktning som beslutats av kommunfullmäktige.  

Stadshus ska i enlighet med ägardirektivet svara för resultatutjämning inom 

Stadshuskoncernen.  

Koncernens skattebelastning ska i första hand ske i Stadshus. 
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Bostäder (Framtidenkoncernen) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  6 673  5 830  5 693  

Resultat efter finansnetto  714  717  487  

Eget kapital  11 529  10 952  10 354  

Balansomslutning  37 746  33 407  30 948  

Avkastning totalt kapital  2,7%  3,0%  2,5%  

Justerad soliditet  62,8%  64,2%  64,3%  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
(efter underhåll)  1 911  1 758  1 427  

Bruttoinvesteringar  3 804  3 202  2 533  

Lån  22 190  18 750  17 018  

Medelantal anställda  1 083  1 019  1 046  
 

Koncernens fokusområden är:  

• Nyproduktion  

• Varsam renovering  

• Utvecklingsområden  

Övriga målområden är:  

• Nöjda hyresgäster  

• Attraktiv arbetsgivare  

• God ekonomi & effektiv verksamhet  

Koncernens mål för perioden 2021 - 2023 är att färdigställa 3 000 bostäder. 

Produktionen planeras för att under treårsperioden 2024 - 2026 kunna uppgå till 4 

200 bostäder.  

Enligt Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv skall den ekonomiska styrningen 

inriktas mot en justerad soliditet (redovisat eget kapital i förhållande till 

balansomslutningen, enligt IFRS = marknadsvärderade tillgångar) lika med eller 

överstigande 50 procent och en direktavkastning (driftsnetto i förhållande till 

förvaltningsfastigheternas marknadsvärde vid årets ingång) överstigande 3,0 

procent samt en belåningsgrad (räntebärande skulder i relation till 

förvaltningsfastigheternas marknadsvärde) understigande 30 procent. Utfall per 

2020-12-31 är: justerad soliditet 63 procent, direktavkastning 3,2 procent och 

belåningsgrad 20 procent.   

Vid jämförelse med andra fastighetsbolags värden för år 2019 ligger dessa värden i 

intervallet: justerad soliditet 36-70 procent och belåningsgrad 29-54 procent. En 

svårighet att jämföra totalavkastning i Framtidenkoncernen med andra bolag är 

bland annat beroende på strukturen på fastighetsbeståndet, det vill säga fördelning 

mellan bostäder och lokaler, samt det långsiktiga förvaltningsperspektivet. I 

dagsläget är Bostadsbolaget ansluten till MSCI branschindex medan 
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Familjebostäder och Poseidon kommer att ansluta sig till MSCI under 2021 och 

Framtidenkoncernen kommer därmed kunna göra jämförande analyser från och 

med våren 2022.  

Enligt den långsiktiga prognosen (till 2031) kommer kassaflödet efter underhåll 

och investeringar i befintligt bestånd och övriga investeringar att minska per år de 

närmaste åren, för att sedan öka gradvis. Det är bland annat en följd av att 

satsningarna i särskilt utsatta områden som tidsmässigt är prognosticerade under 

första delen av perioden. Merkostnaden för satsningarna kommer att sätta negativ 

press på resultatet, Framtidenkoncernen bedömer dock att den negativa påverkan 

ryms inom koncernens finansiella strategi avseende soliditet och belåningsgrad och 

krav i ägardirektivet avseende direktavkastning, under förutsättning att räntan är 

inom förväntade nivåer. Långtidsprognosen visar på en justerad soliditet i 

intervallet 61-57 procent och belåningsgrad på 22-28 procent. Koncernens egen 

bedömning är att den vid utgående period 2031 kommer att generera en 

direktavkastning överstigande 3 procent. Den största risken i koncernens 

långsiktiga prognos är ränterisk och dess påverkan på räntekostnaderna, dels med 

anledning av eventuellt höjda räntenivåer, dels på grund av en ökad lånevolym. 

Ökade räntenivåer påverkar också efter hand avkastningskraven på fastigheterna, 

vilket är avgörande faktor vid fastställande av fastighetsvärdet.  

Satsningen i särskilt utsatta områden innehåller utökade driftskostnader och 

investeringar i nyproduktion. Koncernen säger sig ha beredskap för 3,5 mdkr i 

ökad drift och underhåll vilket ska finansieras genom prioritering i befintligt 

bestånd och genom ökat kassaflöde. Vidare säger sig koncernen ha beredskap för 

cirka 7,5 mdkr för investeringar, varav 1,25 mdkr avser investeringar i befintligt 

bestånd och ska finansieras genom omprioriteringar och ökat kassaflöde, och 6,25 

mdkr avser tillkommande nyproduktion och ska finansieras till 70 procent med 

lånat kapital (4,4 mdkr). 

Flerårsplan (mnkr) 2021 2022 2023 2024 

Bruttoinvesteringar 3 421 3 692 3 614 4 066 

Upplåningsbehov 1 850 1 961 1 784 2 125 

Självfinansieringsgrad, % 15% 11% 14% 13% 

Justerad soliditet, % 62% 61% 61% 60% 

Belåningsgrad, % 21% 22% 23% 24% 
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Kollektivtrafik (Göteborgs Stads Kollektivtrafik koncernen) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  1 437  1 373  1 394  

Resultat efter finansnetto  31  32  50  

Eget kapital  471  484  457  

Balansomslutning  803  815  1 189  

Avkastning totalt kapital  3,8%  3,2%  4,9%  

Soliditet  58,7%  59,4%  38,4%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  77  62  180  

Bruttoinvesteringar  16,0%  164  12  

Medelantalet anställda  1 454  1 443  1 441  
 

Verksamheterna GS Buss AB och GS Trafikantservice AB är i en 

avyttringsprocess i enlighet med beslut i kommunfullmäktige våren 2020.  

Bedömningen är att efterfrågan på spårvagnstrafik på sikt kommer att fortsätta öka, 

detta framförallt på grund av miljöaspekter och den stadsutveckling som Göteborg 

står inför. Pandemin har dock medfört att kollektivtrafikresandet kortsiktigt har 

minskat. Genom Västtrafik AB:s delägande i Göteborgs Spårvägar AB samt 

förändringar i organisering av spårvagnsverksamheten möjliggörs att möta behoven 

av att förstärka och utveckla kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där 

spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv 

kollektivtrafik i staden. 

 

Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  806  755  760  

Resultat efter finansnetto  32  28  23  

Eget kapital  970  975  1 037  

Balansomslutning  2 652  3 008  2 924  

Soliditet  36,6%  32,4%  35,5%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  651  595  601  

Bruttoinvesteringar  670  867  602  

Lån  1 216  1 429  1 372  

Medelantalet anställda  88  90  88  
 

GSL:s uppdrag har utökats till att inte bara förse stadens verksamheter med viktiga 

verktyg såsom fordon, transporter, leasinglösningar och transporter utan också till 

att faktiskt driva utvecklingen av detta. Cirkulär ekonomi är en av strategierna i 

förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram (beslut under 2021) och som 
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GSL föreslås driva. Detta ligger i linje med bolagets arbete med bilpooler och att 

samordna maskinparken samt att återbruka möbler. Samtidigt ska bolaget utveckla 

förutsättningar, för Staden, att nå satta mål kring fossil-fria transporter. 

 

Försäkrings AB Göta Lejon 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  155  135  127  

Resultat efter finansnetto  5  -25  -6  

Eget kapital  168  158  184  

Balansomslutning  397  358  318  

Soliditet  42,3%  44,2%  57,9%  

Medelantalet anställda  12  15  13  
 

Göta Lejon AB har fortsatt fokus på att vidareutveckla bolagets leverans av stöd i 

riskhantering och försäkringslösningar till förvaltningar och bolag i staden. Detta 

handlar främst om att säkerställa leverans av en kostnadseffektiv 

försäkringslösning samt rätta tjänster och tydlighet i kommunikationen med 

kunderna. En viktig framtidsfråga är på vilket sätt Göta Lejon kan bidra till att 

utveckla och förstärka stadens arbete med riskhantering. Ett väl fungerande 

riskhanteringsarbete i staden reducerar inte bara kostnaden för skador utan ger även 

basen till ett kostnadseffektivt återförsäkringsprogram. Omvärldsfaktorer såsom 

ökande vattenskador på grund av mer extremt väder, ökad risk för terrorbrott samt 

social oro är faktorer som behöver tas hänsyn till i bolagets framtida verksamhet. 

IT-relaterade risker är också ett område som bolaget följer utvecklingen av, både ur 

ett försäkringsperspektiv och hur dessa risker kan hanteras.  

Göta Lejon ser en risk för höjda återförsäkringspremier vilket kommer att påverka 

Göta Lejons premier till sina kunder. 

 

Boplats Göteborg AB 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  38  25  26  

Resultat efter finansnetto  9  0  3  

Eget kapital  16  9  9  

Balansomslutning  47  36  27  

Soliditet  33,3%  24,4%  32,4%  
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  9  -1  4  

Medelantalet anställda  19  15  12  
 

Bolagets intäkter kommer huvudsakligen från de bostadssökandes köavgifter.  
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Kommunfullmäktige har fastställt nivån på köavgift till 200 kr/år.  Bolaget gör för 

2020 ett bra resultat. Detta var det första året efter gjorda förändringar i 

verksamheten och med den höjda nivån för köavgiften. Det faktum att bolaget gör 

ett bra resultat och att även prognosen för 2021 visar på bra resultat (dock inte lika 

högt resultat som för 2020) indikerar att utvecklingen bör följas för att se om det 

finns utrymme för framtida sänkning av köavgiften. 

 

Renova koncernen (Regionalt bolag) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  1 397  1 440  1 315  

Resultat efter finansnetto  22  106  53  

Eget kapital  620  626  544  

Balansomslutning  2 022  1 965  1 837  

Avkastning totalt kapital  1,7%  6,2%  3,6%  

Soliditet  30,7%  31,9%  29,6%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  177  208  199  

Bruttoinvesteringar  213  325  211  

Lån  945  915  904  

Medelantalet anställda  789  767  750  
 

Lokalisering av anläggningar och fordon kommer att vara en prioriterad fråga de 

kommande åren. I takt med att staden och regionen växer blir det allt viktigare att 

hitta lämpliga platser för Renovas verksamhet. Framkomligheten bedöms fortsatt 

medföra utmaningar. För att klara de klimatutmaningar som samhället står inför 

behöver även avfallsbranschen fortsatt utvecklas. Mer avfall behöver hanteras 

högre upp på avfallstrappan men ännu mer måste göras för att minska uppkomsten 

av avfall. Arbete bedrivs tillsammans med olika intressenter i syfte att åstadkomma 

nödvändiga beteendeförändringar. Flera av koncernens anläggningar utnyttjas nära 

taket av befintlig kapacitet. En viktig uppgift är därför att identifiera och utveckla 

ökad kapacitet där det kommer att behövas.  

Koncernen har de senaste åren visat positiva resultat och med beaktande av 

investeringsbehov de kommande åren kan utrymme för utdelningsmöjligheter 

beaktas. 
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Gryaab AB (Regionalt bolag) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  372  369  362  

Resultat efter finansnetto  16  -3  4  

Eget kapital  86  86  86  

Balansomslutning  1 371  1 442  1 511  

Avkastning totalt kapital  2,1%  1,3%  1,8%  

Soliditet  6,3%  6,0%  5,7%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  108  98  105  

Bruttoinvesteringar  23  32  27  

Lån  1 196  1 281  1 348  

Medelantalet anställda  110  112  103  
 

Vid årsskiftet till 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det omfattar 

något skärpta krav på utsläpp och nya krav i form av mängden utsläpp. 

Miljötillståndet sträcker sig till 2036, och anger tydliga förväntningar på strängare 

reningskrav därefter. Genom flera utredningsvillkor ställer Länsstyrelsen krav på 

Gryaab att redovisa hur en anläggning som klarar betydligt strängare krav efter år 

2036 ska utformas. Bedömningen är att nuvarande anläggning, Ryaverket, då 

kommer att ha nått sin maxkapacitet. Därför har Gryaab nu startat 

utbyggnadsprojektet Nya Rya. Projektet omfattar en kapacitetsökning genom nya 

anläggningsdelar på angränsande mark samt anpassningar i processen på dagens 

verk. Målet är att det befintliga reningsverket tillsammans med kompletterande 

anläggningsdelar kan ta hand om avloppsvattnet från våra ägarkommuner med 

sikte på 2055. Gryaab kan då också uppfylla krav från tillsynsmyndigheten och 

bidra till att uppfylla vattenkvalitetsnormen.  

I och med de stora investeringarna kommer finansieringsfrågan behöva finnas på 

dagordningen, förhållandet kapitaltillskott från ägarna kontra upplåning. Gryaabs 

investeringar ska ses i ett sammanhang där kretslopp och vattennämnden är 

Göteborgs Stads huvudman och att såväl investeringar i ledningsnät med mera hos 

huvudmannen som Gryaabs investeringar ligger till grund för de avgifter som 

kommuninvånare i framtiden ska betala. Andelen kapitalkostnader i framtida 

avgifter bedöms öka väsentligt och den samlade verksamheten bedöms bli mycket 

räntekänsligare. 
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Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab, Regionalt bolag) 

Flerårsöversikt  2020  2019  2018  

(mnkr)        

Rörelseintäkter  65  63  60  

Resultat efter finansnetto  1  0  0  

Eget kapital  17  17  17  

Balansomslutning  109  105  104  

Soliditet  15,8%  15,8%  16,0%  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  16  9  12  

Bruttoinvesteringar  4  11  5  

Medelantalet anställda  34  28  27  
 

För Grefab är miljöfrågorna viktiga i den framtida utvecklingen. Arbetsinsatserna 

bedöms öka framöver och åtgärder krävs för att säkerställa en önskvärd reduktion 

avseende miljöpåverkan från verksamheten. Löpande åtgärder krävs avseende 

exempelvis spolplattor, oljeavskiljning, föroreningar i mark och sediment och 

båtbottenfärger. 

 Stadshuskoncernens budget  

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick Göteborgs Stadshus i uppdrag att ta fram 

en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och 

finansiering med givet lånetak. 

Stadshuskoncernens budget baseras på Delårsrapport mars 2021 för Resultat efter 

finansnetto 2021, bolagens långtidsplan 2022 – 2024 (se ovan under respektive 

underkoncern/bolag) och den 10-åriga investeringsprognosen 2021 – 2031 med 

investeringar, upplåningsbehov, avskrivning-/nedskrivningskostnader och 

räntekostnader samt en utdelning till kommunen med 540 mnkr per år (för år 2021 

är den beräknad till 450 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-04-22) och 

bedömd skatt om 220 mnkr per år. Koncernens lån finns i ovanstående 

balansräkning redovisade både under långfristiga och kortfristiga skulder. 

Nyupplåningen ingår i långfristiga skulder. Anläggningstillgångar minskas med 1 

000 mnkr/år i bedömda utrangeringar/avyttringar (utan rearesultat). Eventuella 

avyttringar av fastigheter eller bolag ingår inte. 
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Stadshuskoncernens budget      

RESULTATRÄKNING (mnkr) 2021 2022 2023 2024 

Intäkter 18 986 19 200 19 400 19 800 

Rörelsekostnader -13 564 -13 444 -13 447 -13 456 

Avskrivningar/Nedskrivningar -3 421 -3 620 -3 725 -3 990 

Rörelseresultat 2 001 2 136 2 228 2 354 

Finansnetto -648 -624 -675 -727 

Resultat efter finansnetto 1 353 1 513 1 553 1 626 

     

BALANSRÄKNING (mnkr) 2021 2022 2023 2024 

Anläggningstillgångar 67 123 70 425 76 170 80 835 

Anläggningstillgångar, nyinvesteringar 4 885 7 497 6 318 6 774 

Omsättningstillgångar 6 800 6 800 6 800 6 800 

Tillgångar 78 808 84 722 89 288 94 409 

     

Eget kapital 22 380 23 673 25 006 26 412 

Eget kapital, utdelning -450 -540 -540 -540 

Avsättningar 6 000 6 000 6 000 6 000 

Långfristiga skulder 37 663 41 465 46 750 50 491 

Långfristiga skulder, nyupplåning 3 802 5 285 3 741 4 022 

Kortfristiga skulder 9 413 8 840 8 331 8 024 

Skulder och eget kapital 78 808 84 722 89 288 94 409 

     

Soliditet 1) 28,5% 28,3% 28,1% 28,2% 

Avkastning totalt kapital 2) 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Avkastning eget kapital 3) 5,2% 5,7% 5,6% 5,6% 
 

1) Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (summa skulder och eget kapital) 

2) Rörelseresultat i förhållande till genomsnittliga totala tillgångar (ränteintäkter försumbara här) 

3) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

I anslutning till redovisad budgetunderlag väcks sannolikt både frågan om 

direktavkastning (utdelning) och kapitalstruktur. I avsnitt 4.2.6 om bolagens 

avkastningskrav etcetera och i avsnitt 4.6.1.3 Bolagens kapitalstruktur redogörs för 

förutsättningar och nuläge. Utifrån beskrivningarna lämnas utvecklingsmöjligheter 

enligt nedan. 

Direktavkastning 

Ett grundläggande ramverk, motsvarande Göteborgs Stads riktlinje för god 

ekonomisk hushållning, med fastställda principer för totalavkastning, avkastning 

och direktavkastning skulle kunna tjäna som vägledning för en långsiktigt hållbar 

och förutsägbar direktavkastning samt utgöra ett ramverk för Stadshuskoncernens 

finansiella samordning. Ett uppdrag att utreda förutsättningarna för och ta fram ett 

långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen kan ställas till 

Göteborgs Stadshus AB. 

Kapitalstruktur 

Ett systematiskt arbete med kapitalstrukturen i respektive bolag skapar styreffekter 

och förväntas bidra till ett bättre nyttjande av kapitalet. Genom en effektiv och 



   

 

 

Förutsättningar för budget 2022–2024 290 (291) 

Göteborgs stad   2021-05-19 

  

ändamålsenlig kapitalstruktur som är anpassad till respektive bolags risk- och 

behovsnivå kan synergier på koncernnivå uppnås. Ett sådant uppdrag att 

genomföra en genomlysning och föreslå förändringar av bolagens kapitalstruktur 

kan ges till Göteborgs Stadshus AB. 

 Lånetak per bolag  

Som framgår i avsnitt 4.6 Skuldutveckling och finansieringsstrategi ska 

kommunfullmäktige i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för 

finansverksamheten besluta om årligt lånetak, dels för kommunen totalt, dels för 

respektive bolag/koncern. I tabellen nedan framgår förslag till lånetak. Med 

utgångspunkt i bolagens fleråriga investerings- och skuldutvecklingsplaner, och 

därefter inlämnade skuldprognoser under april 2021 har stadsledningskontoret 

beräknat respektive bolags/koncerns bedömda utgående skuld per 2022-12-31 och 

förslag till lånetak. Vid eventuella förändringar av tillåtna investeringsramar i 

budgeten föreslås även nivån på lånetaket ändras. Hänsyn behöver även tas till 

eventuella oförutsedda skuldförändringar under 2021. Föreslaget lånetak kan 

därmed behöva justeras i slutet av budgetprocessen. I tabellen framgår även förslag 

till totalt låne- och borgenstak för Göteborgs Stad.  

 

 

  

Bolag, mnkr

Skuld 2020-12-

31

Skuldföränd

ring 2021

Skuldförän

dring 2022

Skuld 2022-

12-31

Kredit 

utrymme

Förslag lånetak 

2022 Lånetak 2021

Göteborgs Stadshus AB 4 974             42             552         5 568     5 800 5 400         

Göteborg Energi koncern 3 341             332           500         4 173     4 400 4 500         

Liseberg AB 1 303             224           724         2 251     2 500 1300 (1700)*

Got Event AB -                  -            -           -          60 60 60              

Älvstranden 2 310             -            100         2 410     2 500 2 900         

Framtiden koncern 22 190          2 095       1 961      26 246   1 300 29 000 26 500       

Göteborgs Hamn AB 845                322           953         2 120     2 300 2 100         

Higab AB 4 348             491           150         4 989     100 5 300 5 200         

Göteborgs Stads Leasing AB 1 216             28             30            1 274     1 400 1 500         

Gryaab AB 1 196             14 -            35            1 217     1 300 1 400         

Renova koncern 944                282           280         1 506     1 600 1 600         

Grefab -                  -            -           -          12 12 12              

Spårvägen -                  -            -           -          100 100 -              

Summa 42 667          3 802       5 285      51 754   1 572 56 272 51 172       

Kommunens låne- och 

borgensramar, mnkr

Skuld 2020-12-

31

Skuldföränd

ring 2021

Skuldförän

dring 2022

Skuld 2022-

12-31

Förslag låne- och 

borgenstak 2022

Låne- och 

borgenstak 

2021

Kommunens nettolåneskuld 6 307             3 200       3 200      12 707     

Total extern skuld 50 019          7 002       5 485      62 506   64 500 64 500       

borgensåtaganden 9 000 9 000         

 - varav till kommunens bolag 8 000 7 000         

Förutsättningar för lånetaket beskrivs i avsnittet Skuldutveckling och finansieringsstrategi .

Föreslagna lånetak har efter beräkning av förväntad skuld påförts en buffert. Vid skuld under 100 mnkr har ingen avrundning skett.

*Lisebergs lånetak 2021 föreslås höjas till 1700 mnkr (i samband med ärende delårsrapport mars 0261/21).

Kolumnen Kreditutrymme  inkluderar de internkreditsutrymmen vissa bolag har som en form av rörelsekredit.  
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Bilagor 

 

1. Verksamhetsnomineringar från nämnder 

2. Kommentarer till befolkningsutvecklingen 

3. Förslag till taxor och avgifter välfärd och utbildning 2022 

4. Taxor och avgifter för stadsutvecklingsnämnderna   

5. Avgifter och priser, kulturnämnden 

6. Förslag till ny resursfördelningsmodell socialnämnder 

7. Nämndernas samlade nomineringar avseende investerings- och 

exploateringsvolymer 

8. Bolagsstyrelsernas investeringsplaner 

9. Enkät SCB:s medborgarundersökning 2021 

10. Beslut i kulturnämnden 2021-04-19: Delredovisning av uppdrag - 

kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet 

inom kulturnämndens budget 

 


