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1 Inledning 
Stadsledningskontoret redovisade till kommunstyrelsen i maj månad Förutsättningar för 
budget Göteborgs stad 2022 – 2024. I processbeskrivningen enligt nedanstående bild 
skall kontoret i augusti uppdatera budgetförutsättningarna med anledning av ny 
skatteprognos. Utöver ny skatteprognos redovisas i detta underlag bland annat även en 
uppdaterad bedömning av pensionskostnaderna samt av försörjningsstödets utveckling. 
Kommunfullmäktiges beslutade, 2019-02-21 § 10, att SKR:s skatteprognos per augusti 
skall utgöra underlag i arbetet med budget och flerårsplaner. Detta kompletterande 
underlag utgör därmed den sista uppdateringen av stadsledningskontorets förutsättningar 
för budget 2022–2024. 
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2 Uppdaterade ekonomiska 
förutsättningar 

 Skatteprognos per augusti 
I detta avsnitt redovisas en uppdaterad prognos avseende stadens skatteintäkter baserat på 
SKR:s prognos den 26 augusti. Tabellen nedan visar SKR:s bedömningen av den 
procentuella skatteunderlagsutvecklingen för riket i april samt den uppdaterade 
bedömningen från SKR i augusti för åren 2021–2024. 

Skatteunderlagstillväxt riket 
(procent) 

2021 2022 2023 2024 

SKR augusti 3,7 3,6 3,4 3,1 

SKR april 3,2 4,2 3,3 3,1 

 
Jämfört med den prognos som SKR publicerade i april räknar de nu med högre 
skatteunderlagstillväxt år 2021, medan utvecklingen 2022 justerats ned. År 2023 och 
2024 ligger utvecklingen i linje med prognosen från april. SKR konstaterar att rekylen på 
arbetsmarknaden och den positiva effekten på lönesumman helt enkelt kommit tidigare än 
förväntat. Sammantaget innebär den uppdaterade prognosen att nivån på skatteintäkterna 
år 2021 är något högre än i aprilprognosen. År 2022 till år 2024 är skatteintäkterna något 
lägre än bedömningen som gjordes i vårens budgetförutsättningar. I sammanhanget är 
dock förändringarna relativt små. 

Uppdaterad bedömning LSS-utjämningen 
Stadsledningskontoret konstaterade i budgetförutsättningar i maj att det preliminära 
utfallet av LSS-utjämningen 2022 indikerade att stadens bidrag skulle öka kraftigt i 
förhållande till tidigare år. Prislapparna och totalkostnaden i beräkningen från april 
baserades på uppskattningar utifrån preliminära uppgifter från räkenskapssammandraget 
även om detta inte var färdiggranskat av SCB. Sett till att det totala antalet individer som 
fått LSS-beslut i staden ligger i linje med tidigare års utveckling, menade dock 
stadsledningskontoret att det fanns en övervägande risk att uppdaterade beräkningar 
skulle innebära att stadens bidrag skulle justeras ned. Stadsledningskontoret inarbetade av 
den anledningen en något försiktigare ökning av bidraget, i nivå med tidigare års 
utveckling, i budgetförutsättningarna. 

Med anledning av Räkenskapssammandragets publicering den 16/6 så publicerades också 
en uppdaterad prognos över LSS-utjämningen i juni. Stadsledningskontoret konstaterar 
att den uppdaterade bedömningen visserligen innebär att prognosen över stadens utfall är 
något nedreviderat i förhållande till beräkningen från april, dock inte alls i den 
utsträckning som fanns skäl att tro. Eftersom SKR också skriver att avvikelsen mellan 
den uppdaterade prognosen och de beräkningar som SCB kommer publicera 1 oktober 
bör bli ganska små har stadsledningskontoret justerat upp stadens bidrag i LSS-
utjämningen i enlighet med den uppdaterade prognosen.  

Uppdaterad PKV 
I samband med den nya skatteunderlagsprognosen har SKR redovisat en uppdaterad 
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bedömning av det sammanvägda indexet för kostnadsutvecklingen inom kommunal 
verksamhet (PKV). I nedanstående tabell framgår uppdaterat PKV för åren 2021–2024 
samt den tidigare bedömningen som redogjordes för i budgetförutsättningarna i Maj. 

Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) 

2020 2021 2022 2023 2024 

SKR augusti 1,7 2,2 2,2 2,0 2,8 
SKR april 1,7 2,1 2,1 2,0 2,8 

 

Sammanställning skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för staden 
I nedanstående tabell framgår den uppdaterade bedömning av stadens skatteintäkter 
inklusive utjämning och generella statsbidrag. Sammantaget kan konstateras att det 
endast sker ytterst marginella förändringar av de samlade intäkterna år 2022 till år 2024. 
Som ovan beskrivits har skatteintäkterna reviderats ned något under perioden 2022 och 
framåt. Denna neddragning vägs dock i stort sett upp av att bidraget i LSS-utjämningen 
samtidigt har justerats upp.  

Mnkr (skattesats 21,12) 2021 2022 2023 2024 

Kommunalskatteintäkter 30 880 31 774 32 903 34 003 
Kommunalekonomisk utjämning m m     
Inkomstutjämning 2 537 2 881 3 120 3 338 
Kostnadsutjämning -1 178 -1 218 -1 361 -1 507 
LSS-utjämning 209 289 292 295 
Kommunal fastighetsavgift 884 903 913 923 
Regleringsbidrag 1 734 1 372 950 816 
Införandebidrag 56    
 
TOTALT 35 122 36 001 36 817 37 868 

Enligt budgetförutsättningar maj 2021 35 055 36 005 36 820 37 885 
Differens mot budgetförutsättningarna maj 67 -4 -3 -17 

 

 Resultatutjämningsreserv 
I Förutsättningar för budget som överlämnades i maj lämnade stadsledningskontoret en 
information om möjlig användning av resultatutjämningsreserven baserat på SKR:s 
skatteunderlagsprognos per april. Utifrån SKR:s uppdaterade skatteunderlagsprognos per 
augusti lämnar stadsledningskontoret här uppdaterad information om möjlig användning 
av RUR.  

Disponering RUR 2021 2022 2023 2024 
Skatteunderlagsutveckling 10-årigt snitt för riket 
(procent) 

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

Årlig underliggande skatteunderlagsutveckling 
riket (procent) 

4,0 3,6 3,0 3,1 

Differens (procent) 0,0 -0,4 -0,9 -0,8 
Möjlig användning i procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning 

- 0,8 1,8 1,6 

Möjlig användning (Mnkr) - 288 663 606 
Enligt budgetförutsättningarna i maj 420 - 736 606 
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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. 

 Försörjningsstödet  
I det underlag som kommunstyrelsen erhöll i maj framgår av avsnitt 4.3.7 den bedömning 
som stadsledningskontoret gjorde av de förväntade kostnaderna för försörjningsstöd 2022 
och framåt. 

Socialnämnderna lämnade i mars en prognos på 940 mnkr avseende nettokostnaden för 
försörjningsstöd 2021. Om man från det exkluderar 29 mnkr, den del av 
försörjningsstödet från SN Centrum som finansieras med schablonersättning, uppgick 
nämndernas beräknade nettokostnad till 911 mnkr. Prognosen förutsatte en något lägre 
ökningstakt för resten av året än den för perioden januari till mars. Stadsledningskontoret 
bedömde i vårens förutsättningar för budget att prognosen var välavvägd. 

Efter det har situationen förbättrats och de tre senaste månaderna, maj till juli, har 
nettokostnaden för försörjningsstöd minskat något jämfört med motsvarande månader 
förra året. Årskostnaden för försörjningsstöd, exklusive för personer i introduktion, 
uppgår nu till cirka 895 mnkr beräknat på den senaste 12-månadsperioden (augusti 2020 
till juli 2021). 

I budget 2021 finns även 100 mnkr avsatt kommuncentralt som en extra beredskap för 
ökade kostnader för försörjningsstöd. I tabellen nedan redovisas nämndernas tilldelning 
2021, SN Centrums del som finansieras med schablonmedel, den kommuncentrala 
beredskapen samt nuvarande årskostnad. 

  Ram 2021 Nuv årskostnad Skillnad 
Nämndernas ram enligt resursfördelning 878 895 17 
SN Centrum, introduktion 29 29 0 
Totalt inkl introduktion 907 924 17 
Beredskap för ökade kostnader 100     
Totalt inkl kommuncentral beredskap 1 007 924 -83 

 

I den grundmodell för resursfördelning till socialnämnderna som stadsledningskontoret 
lämnade i vårens budgetförutsättningar uppgick den del som beräknades för 
försörjningsstöd till 891 mnkr för 2022, vilket i stort sett är i nivå med den nuvarande 
årskostnaden på 895 mnkr. Vilket enligt kontorets bedömning innebär att detta inte 
behöver justeras. 

Beträffande den del av försörjningsstödet som utgår för personer i introduktion ser vi 
ännu inte den förväntade minskning i kostnader som det minskade flyktingmottagandet 
borde ha lett till. Det finns därför en risk att den del av schablonmedlen som 
stadsledningskontoret föreslagit ska tilldelas SN Centrum för 2022, 18 mnkr, inte fullt ut 
kommer att finansiera SN Centrums kostnader. 
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Inför 2022 ser vi nu en utveckling med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. 
Däremot så ökar antal långtidsarbetslösa vilket kan få en negativ påverkan på 
försörjningsstödet om det leder till ett ökat antal personer som utförsäkras från A-kassan. 
Det kan därför vara klokt att även för 2022 budgetera en central beredskap för ökade 
kostnader för försörjningsstöd i storleksordningen 50-100 mnkr. Kontoret menar att en 
sådan beredskap även rymmer om en avvikelse uppstår för den delen som finansierar 
introduktionsersättning. 

 Pensionskostnader 
Stadsledningskontorets bedömning av pensionskostnadernas utveckling baseras på 
beräkningar från KPA. KPA har i augusti lämnat en uppdaterad bedömning av 
utvecklingen de kommande åren. Enligt den uppdaterade prognosen kommer kostnaderna 
år 2022 bli cirka 75 mnkr lägre än enligt den tidigare bedömningen som lämnades i 
budgetförutsättningarna i maj. Framför allt är det kostnaderna för den förmånsbestämda 
ålderspensionen som har justerats ned. Bedömning för 2023 och 2024 är i nivå med de 
beräkningar som lämnades i maj.  
 
Förändrad KP-avgift 
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. När budgetförutsättningarna överlämnades i maj hade det ännu inte kommit 
några uppgifter om KP-avgiften för år 2022, därför utgick beräkningarna då från 
oförändrad nivå i förhållande till 2021. SKR har nu lämnat preliminära uppgifter som 
innebär en sänkning av KP-avgift med 0,4 procent år 2022. Sänkningen kommer, enligt 
stadsledningskontorets beräkning, för nämnderna samlat innebära minskade kostnader 
med cirka 65 mnkr år 2022. Kommuncentralt kommer pensionskostnaderna då öka med 
motsvarande belopp när nämndernas finansiering av stadens pensionskostnader minskar. 
 

Pensionskostnader inkl 
löneskatt, Mnkr 

Budget 
2021 

Bedömning 
2022 

Bedömning 
2023 

Bedömning 
2024 

Avgiftsbestämd ålderspension 1 005 1 020 1 035 1 085 

Löpande pensionsutbetalningar 605 610 620 625 
Skuldförändring FÅP 450 480 560 750 

Övriga pensionskostnader 40 40 40 40 
Summa pensionskostnader 2 100 2 150 2 255 2 500 
Enligt budgetförutsättningarna i 
Maj 

2 100 2 225 2 255 2 500 

Pensionsavgift nämnder -1 425 -1 410 -1 460 -1 510 
Enligt budgetförutsättningarna i 
Maj 

-1 425 - 1475 -1 525 -1 575 

Kommuncentral 
pensionskostnad 

675 740 795 990 

Enligt budgetförutsättningarna i 
Maj 

675 750 730 925 
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Differens - 10 -65 -65 

3 Övriga frågor 
Under detta avsnitt redovisas diverse övriga frågor/underlag som kan utgöra relevant 
information för det politiska budgetarbetet som komplement till det underlag som 
överlämnades i maj månad.  

 Finansieringsbehov Gothenburg European 
Office (GEO) 

I förutsättningar för budget 2022-2024 angavs att Gothenburg European Office (GEO) 
framåt planerar sin verksamhet mot en finansieringsnivå på 5 mnkr. 

Efter det att Förutsättningar för budget 2022-2024 lämnats har GEO arbetat för att 
ytterligare minska sina kostnader genom att teckna avtal om en flexibel lokallösning.  

Avtalet kommer innebära en lägre fast hyreskostnad och rörliga kostnader för gästplatser, 
seminarietillfällen mm. För 2022 tillkommer flyttkostnader samtidigt som det råder viss 
osäkerhet kring en samarbetspartners finansiering varför finansieringen av GEO för 2022 
bedöms till 4,6 mnkr. 
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