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Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 
2023–2024 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till stadens budget för år 2022 samt flerårsplaner 
för 2023–2024 inklusive taxor och avgifter. 

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

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från M, L, C och KD i skrivelse 
den 26 oktober 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2022–2024 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de 
olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges i 
budgetyrkandet samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen 
som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2022 fastställs till 21:12 öre per 
skattekrona. Förslag till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som underlag för den 
fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2022 till 21:12. 

--- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

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

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

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

Ledamöterna från V anmälde att de inte deltog i beslutet. 

Karin Pleijel (MP) anmälde att hon inte deltog i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) anmälde att han inte deltog i beslutet. 

Kommunfullmäktige 

Handling 2021 nr 221 
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Vid omröstning i huvudvotering röstade Hampus Magnusson (M), Emmyly Bönfors (C), 
tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall 
till budgetförslaget från M, L, C och KD. 

Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall till 
budgetförslaget från S. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstod från att rösta. 

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

 
Göteborg den 27 oktober 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Förslag till Budget 2022–2024
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 
2022–2024 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de 
olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges nedan 
samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under år 2022 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. Förslag 
till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som underlag för den fortsatta 
planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2022 till 21:12. 

Väsentliga områden i budgeten 

• Budget 2022–2024 är finansierad och beräknad efter stadens beslutade finansiella
mål för god ekonomisk hushållning enligt specifikation.

• Samtliga uppdrag givna i budget 2022–2024 ska genomföras innan 2022 utgång
om ingen annan tidsrymd är angiven.

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

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

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

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet) 

• Grundersättningen från och med 1 april 2022 utgår för utförd brukartid och
fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 540 kr
per timma inklusive momskompensation med 7 kr per timma.

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs
Stad fastställs till 533 kr per timma att gälla från och med 1 april 2022.

• Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1
april 2022 med 1,5%.

Kommunstyrelsen 

Yrkande  
Särskilt yttrande 
2021-10-26 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna  
2.1.1 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (5) 
   
   

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym  

Göteborgs Stad finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna 
externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen och sker via stadens 
finansfunktion.  

• Göteborgs Stad samlade lånevolym under 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.  

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

• Göteborgs Stad (org. Nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå i borgen för 
Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 8,0 miljarder kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

• Samlad lånevolym under 2022 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:  
 

Bolag/koncern  Lånevolym   
Göteborgs Stadshus AB    5 800 mnkr  
Göteborg Energi koncern    4 400 mnkr  
Liseberg AB  2 500 mnkr  
Got Event AB         60 mnkr  
Älvstranden    2 500 mnkr  
Framtiden koncern  29 000 mnkr  
Göteborgs Hamn AB    2 300 mnkr  
Higab AB    5 300 mnkr  
Göteborgs Stads Leasing AB    1 400 mnkr  
Gryyab AB    1 300 mnkr  
Renova koncernen    1 600 mnkr  
Grefab         12 mnkr  
Spårvägen 100 mnkr 

 

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

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2022 till 
följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp:  
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BRG (Business Region Göteborg)     42 549 tkr  
Göteborgs Stadsteater AB   159 340 tkr (avrundat) 
Got Event AB    189 870 tkr  
 

Hanteringen av kulturinstitutionerna sker i samverkan med Västra Götalandsregionen 
(VGR). Dialog ska fortsatt ske med Västra Götalandsregionen gällande 
medfinansieringen av kulturinstitutionerna.  

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

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag 
inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive GEO, 
motsvarande 28 670 tkr under 2022.  

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 
Gothenburg European Office (GEO) med 4 600 tkr under 2022.  
 

Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av 
fastigheter  

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

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

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

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

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

Fastställande av ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd 

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

• Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2022 enligt bilaga 
14. 
 

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

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

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler  

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

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

Fastställande av utdelning från Stadshus AB, internränta och indexkompensation  

• Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 220 000 tkr för 2022. 
Utdelningen får ej finansieras genom lån.  

• Internräntan fastställs till 1,00 procent för 2022.  
• Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till 1,5 procent för 2022.  

 

Kommunstyrelsens befogenheter  

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

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

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

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

Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvirera medel från kommuncentrala 
budgetposter  

• I specifikation avseende kostnader kommuncentralt anges vilka nämnder som 
har rätt att rekvirera medel inom ramen för det angivna ändamålet under 2022 
och upp till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i 
nämnd och därefter sker utbetalning.  
 

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

• Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2022 i enlighet med 
bilaga 1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022.  
 
Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem              
                               (pedagogisk omsorg) 
Bilaga 2  Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak 

tillhandahåller boende 
Bilaga 3                  Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social 

resursförvaltning 
Bilaga 4                  Taxa för barn i feriehem och barnkolonier 
Bilaga 5  Avgifter inom musik- och kulturskolor 
Bilaga 6  Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 

(inklusive habiliteringsersättning) 
Bilaga 7  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 

beslut enligt SoL 
 

Specifikationer 

Bilaga 8  Investeringsramar  
Bilaga 9  Exploateringsvolymer, investeringar och  
                               koncernbidrag/finansiell samordning  
Bilaga 10  Kommuncentrala kostnader 
Bilaga 11                Särskilda satsningar 2022  
Bilaga 12 Förtydligande av text, uppdrag och indikatorer 
Bilaga 13 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
* Tabellerna ersätter tabellerna på sida 19 i den tryckta budgeten  
Bilaga 14 Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2022 



   
 
 
 

 

Förslag till taxor och avgifter inom välfärds- och utbildningsområdet 
 
Enligt kommunallagen får kommunerna ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de 
tillhandahåller. För de tjänster eller nyttigheter som kommunerna är skyldiga att 
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Avgifterna får inte vara 
högre än kommunens självkostnader och de ska fastställas i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. 
Särskilda regler för avgifter finns föreskrivna i skollagen, socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningarna reglerar bland annat 
vilka avgifter som får tas ut och högsta tillåtna nivåer för avgifter (maxtaxa).  
 
Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)  
Bilaga 2 Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller 

boende 
Bilaga 3 Avgifter rådgivningsverksamhet inom socialnämnd Centrum 
Bilaga 4 Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende 
Bilaga 5 Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialnämnd Centrum 
Bilaga 6 Avgift för barn i feriehem och barnkolonier 
Bilaga 7 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL 
 
I ovanstående taxor (bilagorna 1 – 5) finns ”konstruktioner”, exempelvis där avgifterna i 
taxan är kopplade till belopp som meddelas av statlig myndighet, prisbasbelopp, index mm. 
Vissa av dessa ”styrande” belopp som gäller för 2022 är inte klara och underlag för räkna ut 
avgifterna 2022 saknas. För dessa taxor innebär kommunfullmäktiges beslut att 
konstruktionen av avgiften fastställs, vilket medför att beräkningen av de faktiska avgifterna 
för 2022 verkställs när dessa underlag är klara.  
Avgiftsbilagorna (6 – 7) innebär att kommunfullmäktige beslutar om faktiska avgifter från 
och med 2022. 
  



   
 
 
 

Bilaga 1.  
Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  
(familjedaghem) från och med 2022-01-01  
  

% av bruttoinkomst 
Information om högsta 
månadsavgift 2021* 
(kr) 

Barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

  

Barn 0-2 år   
Barn 1, yngsta barnet 3,0 1 510 kr 

Syskonavgift barn 2 2,0 1 007 kr 

Syskonavgift barn 3 1,0 503 kr 

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

  

Barn 1, yngsta barnet 2,0 1007 kr 

Syskonavgift barn 2 1,0 503 kr 

Syskonavgift barn 3 1,0 503 kr 

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

  

Barn 1, yngsta barnet 2,0 1107 kr 

Syskonavgift barn 2 1,0 503 kr  

Syskonavgift barn 3 1,0 503 kr 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift   

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

  

Barn 1, yngsta barnet 1,0 503 kr 

Syskonavgift barn 2 1,0 200 kr  

Syskonavgift barn 3 1,0 200 kr 

Från och med barn 4 debiteras ingen avgift   

   

Skolbarn med morgon- och/eller 
lovomsorg 

1,0 200:- 

* Beloppen avser 2021 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten som 
revideras av skolverket senast den 1 december inför kommande år. 
 
Anvisningar  
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas ut 12 månader per år. 

 
Så här beräknas avgiften i taxan 
Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst 
före skatt). 
Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 
januari 2020 50 340 kr per månad.  
Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg 
påverkar avgiften oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet. 
Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”. 
I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till 
båda hushållen om båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då 
platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift 
utifrån hushållets bruttoinkomst. 



   
 
 
Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen 
avgift. 
Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift. 
För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. 
Barn i familjehem räknas inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt 
ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 
För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För 
placering 15 timmar per vecka eller mindre betalas ingen avgift. 
Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande. 
Allmän förskola 
Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria. 
När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös 
För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
föräldraledig eller arbetslös betalas halv avgift. 
För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
föräldraledig eller arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under 
juni och augusti månad betalas halv avgift. 
För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
arbetslös betalas hel avgift. 
För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är 
arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti 
månad betalas hel avgift. 
Vid längre tids sjukdom 
Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a 
kalenderdagen till och med sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas. 
Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader 
Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till 
avgiftsbefrielse för de dagar väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen 
innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas för de antal dagar förseningen varat. 
Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid avgiftsbefrielse. 
Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala 
förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborg. 
 
 
 
 
  



   
 
 
Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 
beslut enligt SoL fr o m 2022-01-01  
Område Avgift 
Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård 

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL 

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

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

Boendestöd Avgiftsfritt 

Ledsagning Avgiftsfritt 

Avlösning i hemmet  Avgiftsfritt 

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

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

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

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad 

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

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen 

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL 

 
Avgifter för kost 

 

Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service 

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

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

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

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

 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 65 år och äldre  

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL 

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 64 år eller yngre 

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

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

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL 

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

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

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

63 % av prisbasbeloppet per månad 

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



   
 
 
Bilaga 3.  
Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  
fr o m 2022-01-01 
 
 
LSS-verksamhet 

 
Belopp 

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

 
48 % av prisbasbeloppet per månad 

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 65 år 

 
63 % av prisbasbeloppet per månad 

Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS 
 

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

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

Lunch/middag utan dessert vid daglig 
verksamhet 

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

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

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

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

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen  
§§ 43-45 
 

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

Enligt statens beslut om assistansersättning. 

 

Bilaga 4 
Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller 
boende fr o m 2022-01-01 
 
Boendeavgifter, hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende 
 

 
Kostnad 

Boende som inte omfattas av hyreslagen  
 

156 kr/dygn per biståndsbeslut*) 
 

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

Kost- frukost (kr/dygn) 
 

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

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

 

*) Beloppet avser 2021 års nivå. Detta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är 
klar. 
 
  



   
 
 
Bilaga 5 

Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialnämnd Centrum fr o m 
2022-01-01 
Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och 
avrundas till närmast hela 5 kronor.  
 

Verksamhet Information om avgift/tillfälle i 2021 
års prisnivå *) 

Familjerådgivning  

Individuella samtal 260 kr 

Parsamtal 385 kr 

Gruppsamtal (per individ) 260 kr 

Gruppsamtal (per par) 385 kr 

Respons  

Individuella samtal 260 kr 

Parsamtal 385 kr 

Gruppsamtal (per individ) 260 kr 

Gruppsamtal (per par) 385 kr 

Samverkansavtal 645 kr 

Kriscentrum för män  

Individuella samtal 250 kr 

Individuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation 

Avgiftsfritt 

Kriscentrum för kvinnor  

Individuella samtal 250 kr 

Individuella samtal i ärenden som primärt rör 
våld i nära relation 

Avgiftsfritt 

KAST (Köpare av sexuella tjänster)  

Individuella samtal 250 kr 

*) Beloppen avser 2020 års nivå. Dessa kommer att räknas om med förändring i OPI.. 
 
  



   
 
 
Bilaga 6 
Avgift för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2022-01-01 

 
Bruttoinkomst (kr /månad) 

 
Avgift kronor per barn och dag 

  1 barn 2 barn 3 barn 
   -  7 000 33 28 24 

7 001  - 12 000 43 35 30 
12 001  - 17 000 64 51 43 
17 001 -  70 60 49 

 

Bilaga 7 
Avgifter inom kulturskolan fr o m 2022-01-01  

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

  



Specifikation investeringsramar 
Bilaga 8  

 

Fastighetsnämnden Budget Plan Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nyinvestering 452 367 247 259 228 376 383 267 275 283 
Reinvesteringar 67 48 56 51 64 54 63 58 66 61 
Investeringsinkomster 0 0 -1 0 0 

     

Politiska justeringar                
Upprustning ridsportsanläggningar  25            25           25              25      
Investeringsnominering netto  510 440 327 335 317 430 446 325 341 344            

Idrotts- och föreningsnämnden Budget Plan Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 365  284 509 562 613 1 087 400 400 400 400 
Reinvesteringar 187 132 191 236 155 80 150 150 150 150 
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 

     

Politiska justeringar                
Kviberg Park Sporthall till Elitidrottsarena               3           
Investeringar netto 552 419 700 798 768 1 167 1 069 511 194 145 
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Kretslopp- och vattennämnden Budget Plan Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vatten- och avlopp                
Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 747 740 605 680 875 866 795 709 770 714 
Reinvesteringar 180 175 195 147 168 351 347 363 383 384 
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 

     

Investeringar netto 927 915 800 827 1 043 1 217 1 142 1 072 1 153 1 098 

Avfall           
     

Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 41 20 36 54 119 65 12 10 10 10 
Reinvesteringar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 

     

Investeringar netto 42 21 37 55 119 66 13 11 11 11 

Skyfall (nytt investeringsområde)           
     

Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 0 10 20 30 40 80 150 300 500 500 
Reinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 

     

Investeringar netto 0 10 20 30 40 80 150 300 500 500 
Investeringar netto Kretslopp och vattennämnden 969 946 857 912 1 202 1 363 1 305 1 383 1 664 1 609            

Lokalnämnden Budget Plan Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 1 700 2 000 2 300 2 300 2 100 2 100 2 100 2 000 2 000 2 000 
Reinvesteringar 885 865 1 255 1 530 1 525 1 635 1 635 1 630 1 635 1 635 
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 

    

Investeringar netto 2 585 2 865 3 555 3 830 3 625 3 825 3 825 3 730 3 725 3 725 
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Park- och naturnämnden Budget Plan Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 198 100 90 89 93 93 93 93 93 93 
Reinvesteringar 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 

     

Politiska justeringar                
Jubileumsbadet 60              
Investeringar netto 213 115 105 105 109 109 109 109 109 110            

Trafiknämnden  Budget Plan Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investeringsnominering nämnd:                
Nyinvestering 1 493 1 173 1 966 1 532 1 677 1 761 1 676 1 800 1 698 1 828 
Reinvesteringar 525 568 553 727 638 669 706 671 652 651 
Investeringsinkomster -562 -385 -663 -441 -544 -360 -350 -545 -644 -639 
Investeringar netto 1 456 1 356 1 856 1 818 1 770 2 060 2 032 1 927 1 727 1 578 

 
Totalt investeringar Nämnder 6 285 6 142 7 400 7 798 7 791 8 874 8 636 7 685 7 260 7 010 

 



Specifikation exploateringsvolymer, investeringar och koncernbidrag/finansiell   
samordning 
Bilaga 9 

 

Exploateringsvolymer (mnkr) 
Fastighetsnämnden 

          
2021 2022 2023 2024 2025 

Exploateringsinkomster 1 250 2 410 1 910 2 960 1 100 

Exploateringsutgifter -1 420 -1 740 1 350 -1 460 -1 120 

Exploateringsnetto -170§ 670 560 1 500 -20 

        

Utbyggnad VA  2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomster anslutningsavgifter VA 56 58 61 64 70 

Utgifter utbyggnad VA -185 -191 -186 -169 -174 

Exploateringsnetto -129 -133 -125 -105 -104 
 
 
Investeringar bolag 2022 2023 2024   

Investering bolag 10 547 9 308 10 144   

Nyupplåningsbehov bolag 5 113 3 741 4 023   
 
 
Koncernbidrag 2022 
Business region Göteborg AB 42 549 

Göteborgs Stadsteater AB 159 339 

Got Event AB 189 870 

 
 

Koncernledningsarvode/finansiell samordning                            2022 

Göteborgs Stadshus AB  28 670 

Stadshus AB, Brysselfilialen GEO 4 600 

FreeText
-

Stamp
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Bilaga 10   

 

Kommuncentrala kostnader    

 
Beredskap för särskilda ändamål   
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital 200 000 
Försörjningsstöd extra beredskap 100 000 
Beredskap ökade kostnader enligt finansieringsprincipen 20 600  

 
Totalsumma beredskap för särskilda ändamål 320 600  

 
Budgeterade kostnader för särskilda ändamål  
Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra) 2 000 
Revisorskollegiet  37 060 
Tillköp kollektivtrafiken (VGR) 187 200 
Indexering infrastrukturella avsättningar 6 700 
Bidrag politiska partier 30 730  
Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartillskott) 3 000 
Lindholmen science park Visual Arena 3 200 
Johanneberg science park (aktieägartillskott) 2 000 
Göteborgs Symfoniker bidrag 2 500 
Win Win Gothenburg sustainability award 1 500 
Kommunövergripande avgifter 61 100 
Nordic Safe Cities 110 
Räddningstjänsten brandvatten 3 980 
Medlemsavgift Räddningstjänsten 373 100 
Pensioner räddningstjänsten 71 000 
Samordningsförbundet 15 700 
Pensionskostnader 2 150 000 
Finansiering via intern pensionsavgift (nämnder) -1 410 000 
Klimatanpassning 10 000 
Sommarlovskort 30 000 
Evakuerings- och omställningskostnader 170 000 
Batterifabrik 2 500 
Jubileumsparken 9 800 
Göteborg Filmstudios 1 000 

Summa budgeterade kostnader för särskilda ändamål 1 764 390 
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Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse  
Medel som hanteras genom beslut av Göteborg & Co 

 

Jubileumsplanen Göteborg 400 år  10 000 
Trygghetspaket (100 mnkr)   

LOV 3 områden (Avropas av kommunstyrelsen)  50 000 
Klottersanering (Avropas av trafiknämnden)  7 000 
Lokala trygghetsöverenskommelser med näringslivet (Avropas av kommunstyrelsen)  5 000 
Förstärkt kamerabevakning (Avropas av trafiknämnden)  5 000 
Förebyggande trygghetsarbete (Avropas genom gemensamt beslut i socialnämnderna)  28 000 
Uppsökarverksamhet (Avropas genom gemensamt beslut i socialnämnderna)  5 000 

Näringslivsfrämjande åtgärder (15 mnkr)   
Avropas av Göteborg & Co 8 000 
Avropas av BRG 6 000 
Avropas av Trafiknämnden 1 000 

Medel som hanteras genom redovisning i kommunstyrelsens uppföljningsrapporter   
Ny organisation för stadsutveckling  30 000 
Stadsutveckling Valhalla/evenemangsområdet 10 000 
Borgerliga vigslar  2 100 
Personal- och kompetensförsörjning 45 000 
Extern visselblåsarfunktion 700 

Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp- och vattennämnden   
Dagvatten och skyfall  5 000 
Utökad skattefinansiering för kretslopp och vattennämndens skyfallsarbete 5 500 
Kretslopp och vatten västsvenska paketet  2 000 
Skattekollektivets eventuella övertagande av ekonomiskt ansvar för nedlagda 
deponier 1 000 

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden som fördelar medlen mellan 
berörda nämnder  

Enkelt avhjälpta hinder  20 000 
Medel som hanteras genom beslut av Socialnämnd Centrum  

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder 3 000 
Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden 
        Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder  18 000 
Medel som hanteras genom beslut av Miljö- och klimatnämnden 
        Klimatkontrakt  700 
Summa poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelse  268 000 
  
Totalsummering kommuncentrala kostnader 2 352 990 

  



Särskilda satsningar 2022 
Bilaga 11 

 

Särskilda satsningar 2022  
  

Byggnadsnämnden  År 2022 

Förstärkt arbete med tillsyn 3 000 

Förstärkt avdelning för bygglovshantering 2 000 

Stärkta förutsättningar för mindre detaljplaner och exploatörsdrivna 
detaljplaneprocesser i glesbygden 
  

2 000 

Strategiansvariga miljö- och klimatprogrammet 1 500 

Fastighetsnämnden År 2022 

Förstärkt arbete med boendecoachning 1 500 

Utökade resurser för ekonomi och genomförbarhet 3 100 

Förskolenämnden År 2022 

Språksatsning för personal 10 000 

Grundskolenämnden År 2022 

Utökad satsning Elevator (Skolakuten) 6 000 

Särskilda undervisningsgrupper 30 000 

Tidiga insatser i grundskolan 10 000 

Upprustning skolgårdar 6 000 

Idrott- och föreningsnämnden År 2022 

Anslag för återetablerad ledartillförsel 3 000 

Extra stöd till föreningslivet 5 000 

Kompensation för höjda hyror inom ridsporten 3 000 

Drift av Skytteskolan 2 100 

Kviberg park sporthall till elitidrottsarena 350 

Driftskostnader 28 800 
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Kulturnämnden År 2022 

Unesco City of literature 1 000 

Fortsatt satsning bibliotek i utsatta områden 10 000 

Miljö- och klimatnämnden År 2022 

Minskad omfattning av livsmedelsbedrägerier 1 000 

Taxa avseende alkoholtillsyn och serveringstillstånd  5 000 

Miljödata  1 500 

Utveckling av indikatorer kopplat till miljö- och klimatprogrammet 1 000 

Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning År 2022 

Första jobbet 5 000 

Göteborgsjobb  5 000 

Lärlingsutbildningar 5 000 

Yrkesutbildningar med språkstöd 10 000 

Nämnden för Intraservice  År 2022 

Hantering geografisk data stadengemensamt digitaliseringsprojekt 3 000 

Nämnden för Demokrati- och medborgarservice År 2022 

Medborgarkontor Sydväst 2 000 

Regnbågshus 1 500 

Överföring av ekonomiska ansvaret för Teckenspråksforum 1 635 

Park- och naturnämnden År 2022 

Utveckling av smart teknik 1 400 

Driftskostnader  2 000 

Städ i utsatta områden 2 500 

Tillkommande ytor 1 200 

Utegym 500 



Särskilda satsningar 2022 
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Råttsamordnare 1 000 

Värdeskapande stadsutveckling, parker i utsatta områden 6 000 

Tillgängliggöra toaletter i Skärgården 1 000 

 
Socialnämnd Centrum År 2022 

Förstärkt arbete med Skolfam 3 000 

Utökad bemanning socialsekreterare  4 000 

Insatser mot våld i nära och hedersförtryck 5 000 

 
Trafiknämnden År 2022 

Driftskostnader 62 000 

Städ i utsatta områden  2 500 

Ökad satsning fraktbidrag 3 000 

Sommargågator 4 000 

Utökat underhåll cykelbanor 10 000 

Strategiansvariga miljö- och klimatprogrammet  1 500 

Pilotområde för verkställande av cykelprogram  20 000 

 
Utbildningsnämnden År 2022 

Förstärkning av utbildningarnas kvalitet 35 000 

Center för skolutveckling  5 000 

 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd År 2022 

Mobilt arbetssätt 22 000 

Ökad livskvalitet  6 000 

Lönesatsning undersköterskor 12 000 

Broddar 500 



Specifikation förtydligande av text, uppdrag och indikatorer 
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Förtydligande av text, uppdrag och indikatorer 
 

• Följande text ska in efter andra stycket under rubriken “Styrning, ledning, ekonomi” 
på sidan 15 i den tryckta versionen:  
De mål som fullmäktige formulerar i denna budget utgör också verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en samlad analys av dessa utifrån 
de målvärden som satts.  
 

• Följande text under Miljö- och klimatnämnden (sidan 80 i den tryckta versionen):  
Inom ramen för miljö- och klimatprogrammet ska nämnden inrätta ett referensråd för 
miljö- och klimatprogrammet som ska ersätta Fossilfritt Göteborg.  
Ersätts med:  
Miljö- och klimatnämnden ska under året inrätta ett klimatråd i enlighet med en bred 
politisk överenskommelse. Fossilfrigruppen under kommunstyrelsen avvecklas.  
 

• Följande text under Miljö- och klimatnämnden (sidan 83 i den tryckta versionen) 
stryks:  
Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, inom ramen för miljö- och 
klimatprogrammet, inrätta ett referensråd för miljö- och klimatprogrammet som ska 
ersätta Fossilfritt Göteborg.  
 

• Följande text under Trafiknämnden läggs in som nytt stycke mellan det första och 
andra stycket på sidan 128 i den tryckta versionen (efter stycket som avslutas “...i 
samband med uppdateringen av trafikstrategin.” och innan stycket som påbörjas “I 
syfte att stärka arbetet med måluppfyllnad för cykelprogrammet...”):  
Göteborgs stad har ambitiösa mål med cykling i staden och har därför tagit fram 
Cykelprogrammet. I strategin beskrivs hur cyklingen ska tredubblas och tre av fyra 
göteborgare ska tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad. Trots kraftig utbyggnad av 
pendelcykelstråken ser vi dock att måluppfyllnaden varit svag. Verkställigheten i 
programmet behöver således öka. I det arbetet behöver trafiknämnden ta fram en karta 
över befintliga cykelvägnätet där det tydligt går att se på vilka sträckor som 
cykelprogrammets standarder uppfylls och ej. Kartan ska löpande uppdateras och 
innehålla information om planerade projekt och prioriteringsordning. Detta krävs för att 
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, i synnerhet vid skolor och förskolor.  
 

• Följande text under Utbildningsnämnden (sidan 137 i den tryckta versionen):  
Utbildningsnämnden får i uppdrag att bygga ut profilklasserna så att elever med 
särskilda talanger och behov, såväl praktiska som inom naturvetenskap och humaniora, 
får möjlighet att utveckla dessa.  
Ersätts med:  
Utbildningsnämnden får i uppdrag att verka för fler spetsutbildningar så att elever med 
särskilda talanger och behov, såväl praktiska som inom naturvetenskap och humaniora, 
får möjlighet att utveckla dessa.  
 

• Följande text under Nämnden för äldre samt vård och omsorg (sidan 143 i den digitala 
versionen): Det är väl känt att utevistelse, sociala aktiviteter och kulturupplevelser har 
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stor betydelse för människors välbefinnande. Det är därför av särskild vikt att nämnden 
dels arbetar för förbättrade utomhusmiljöer i anslutning till stadens vård- och 
omsorgsboenden, dels arbetar för att skapa förutsättningar för ökad och regelbunden 
utevistelse för omsorgstagarna. Därutöver är det av särskild vikt att nämnden fortsätter 
arbeta aktivt för att möjliggöra sociala aktiviteter och kulturupplevelser för dem som bor 
på vård- och omsorgsboenden. Det behövs även ett digitalt lyft inom äldreomsorgen 
som möjliggör sådant som övriga samhället många gånger tar för givet. Det handlar 
exempelvis om tillgången till kultur och nöjen genom olika typer av streamingtjänster 
men också saker som BankID och tillgången till digital brevlåda. Nämnden ska pröva 
möjligheten att i större utsträckning erbjuda stöd för att tillgängliggöra digitala tjänster 
för omsorgstagarna på stadens vård- och omsorgsboenden.  
 
Det är väl känt att utevistelse, sociala aktiviteter och kulturupplevelser har stor 
betydelse för människors välbefinnande. Det är därför av särskild vikt att nämnden dels 
arbetar för förbättrade utomhusmiljöer i anslutning till stadens vård- och 
omsorgsboenden, dels arbetar för att skapa förutsättningar för ökad och regelbunden 
utevistelse för omsorgstagarna. Därutöver är det av särskild vikt att nämnden fortsätter 
arbeta aktivt för att möjliggöra sociala aktiviteter och kulturupplevelser för dem som bor 
på vård- och omsorgsboenden. Resurser avsätts för att genom sådana åtgärder bidra till 
ökad livskvalitet.  
Ersätts med: Det behövs även ett digitalt lyft inom äldreomsorgen som möjliggör sådant 
som övriga samhället många gånger tar för givet. Det handlar exempelvis om tillgången 
till kultur och nöjen genom olika typer av streamingtjänster men också saker 
som BankID och tillgången till digital brevlåda. Nämnden ska pröva möjligheten att i 
större utsträckning erbjuda stöd för att tillgängliggöra digitala tjänster för 
omsorgstagarna på stadens vård- och omsorgsboenden. 
 
Det är väl känt att utevistelse, sociala aktiviteter och kulturupplevelser har stor 
betydelse för människors välbefinnande. Det är därför av särskild vikt att nämnden dels 
arbetar för förbättrade utomhusmiljöer i anslutning till stadens vård- och 
omsorgsboenden, dels arbetar för att skapa förutsättningar för ökad och regelbunden 
utevistelse för omsorgstagarna. Därutöver är det av särskild vikt att nämnden fortsätter 
arbeta aktivt för att möjliggöra sociala aktiviteter och kulturupplevelser för dem som bor 
på vård- och omsorgsboenden. Resurser avsätts för att genom sådana åtgärder bidra till 
ökad livskvalitet.  
 

• Följande text under Socialnämnder (sidan 117 i den tryckta versionen): I detta arbete 
ska socialnämnderna få i uppdrag att korta tiden för utredningar om barn med oro från 
maxgränsen i lagen om två månader till en månad.   
Ersätts med: I detta arbete ska socialnämnderna få i uppdrag att korta tiden för 
utredningar om barn med oro från maxgränsen i lagen om fyra månader med en 
månad.  
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• Följande text under Bostäder (sidan 159): Framtiden AB får i uppdrag att ingå i 
samarbeten mellan olika aktörer för att göra utpekade platser mer attraktive genom 
exempelvis BID och inkubatorer.  
Ersätts med: Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att ingå i samarbeten mellan olika 
aktörer för att göra utpekade platser mer attraktive genom exempelvis BID och 
inkubatorer.  
 

• Följande text under Bostäder (sidan 159): Framtiden AB får i uppdrag att fortsätta ta 
tillvara på de goda exempel för ökad trygghet som finns i Gårdstensmodellen för att på 
sikt implementera i andra utanförskapsområden.  
Ersätts med: Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att fortsätta ta tillvara på de goda 
exempel för ökad trygghet som finns i Gårdstensmodellen för att på sikt implementera i 
andra utanförskapsområden.  

 
• Följande text under Bostäder (sidan 159): Framtiden AB får i uppdrag att säkerställa att 

det är våldsutövaren som krävs flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta  
Ersätts med: Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att säkerställa att det är 
våldsutövaren som krävs flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta  
 

• Följande text under Näringsliv (sida 165): Business Region Gothenburg får i uppdrag att 
särskilt satsa på stärkt företagsklimat för nystartade företag inom innovativa sektorer.  
Ersätts med: Business Region Göteborg får i uppdrag att särskilt satsa på stärkt företags-
klimat för nystartade företag inom innovativa sektorer.  
 

• Följande text under Turism, kultur & evenemang (sida 171 i den digitala 
versionen): Got Event får i uppdrag att utveckla konferens och möten för personer med 
intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande kulturevenemang 
(exempelvis fimfestivalen, WoW, Bokmässan och E-sport). 
Ersätts med: Göteborg & Co får i uppdrag att utveckla konferens och möten för 
personer med intresse för högteknologisk innovation i samband redan existerande 
evenemang (exempelvis fimfestivalen, WoW, Bokmässan och E-sportsevenemang)  

 
  
Följande förändringar görs i indikatorerna: 
 

• Följande indikatorer under Arkivnämnden (sida 36): 1.4.2, 1.4.3, 1.6.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2.  
Ersätts med: 1.6.1, 1.6.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2.      
 

• Följande indikatorer under Fastighetsnämnden (sida 46): 1.4.2, 2.1.5, 2.3.1, 2.3.2, 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2.  
Ersätts med: 1.4.2, 2.1.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 
3.3.1, 3.3.2.  
 

• Följande indikatorer under Idrotts- och föreningsnämnden (sida 67): 1.4.1, 1.5.4, 1.5.5, 
1.6.1, 1.6.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2  
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Ersätts med: 1.4.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.1, 1.6.2, 3.1.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2 

• Följande indikatorer under Kretslopp- och vattennämnden (sida 71): 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.3.5, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.3.5, 3.1.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2

• Följande indikatorer under Lokalnämnden (sida 80): 1.4.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2
Ersätts med: 1.4.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1,
3.3.2

• Följande indikatorer under Park- och naturnämnden (sida 115): 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 2.3.1, 2.3.5, 2.4.5, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2.
Ersätts med: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.3.1, 2.3.5, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2.

• Följande indikatorer under Göteborgs Stadshus AB (sida 152): 1.4.2, 1.6.1, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4

• Följande indikatorer under Energi (sida 154): 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.5, 3.1.2, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2.
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 3.3.1, 3.3.2.

• Följande indikatorer under Bostäder (sida 159): 1.4.2, 1.6.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
3.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 3.3.5, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5,
3.3.1, 3.3.2

• Följande indikatorer under Lokaler (sida 161): 1.4.2, 1.6.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.2.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.3.1, 3.3.2,
3.2.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4

• Följande indikatorer under Näringsliv (sida 165): 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 2.1.3,
3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4
Ersätts med: 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 2.1.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4

• Följande indikatorer under Hamn (sida 168): 1.4.2, 1.4.3, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2,
3.4.3, 3.4.4.
Ersätts med: 1.4.2, 1.4.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4.

• Följande indikatorer under Turism, kultur & evenemang (sida 171): 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1,
1.6.2, 2.1.3, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2
Ersätts med: 1.4.2, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2, 2.1.3, 3.3.1, 3.3.2
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• Följande indikatorer under Interna Bolag (sida 172): 1.4.2, 1.6.1, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 3.3.1, 3.3.2

• Följande indikatorer under Boplats Göteborg AB (sida 173): 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 3.1.5,
3.3.1, 3.3.2
Ersätts med: 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 3.3.1, 3.3.2



Övergripande mål 1.0 – Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför 

Övergripande 
verksamhets
mål 

Indikator Specifikation 2022 2023 2024 2030 

1.1 Göteborg har en 
förskola och skola 
som skapar goda 
och jämlika 
uppväxtvillkor 

1.1.1 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med förskolan 

Hur fungerar förskolan, andel nöjda (%) Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.1.2 Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan 

Antal 5 5 5 5 

1.1.3 Elever i åk 3 som deltagit i alla 
ämnesprov i SV, SV2 och MA 

Hemkommun, genomsnitt andel (%) 73 74 75 80 

1.1.4 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med grundskolan 

Hur fungerar grundskolan, andel nöjda 
(%) 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.1.5 Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser) 

Hemkommun, andel (%) 73 74 75 80 

1.1.6 Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

Hemkommun, andel (%) 76 77 78 80 

1.1.7 Elever i åk 9 behöriga till 
gymnasieskolan 

Andel, hemkommun (%) 85 85 86 90 

1.1.8 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg 
i skolan 

Positiva svar, andel (%) 86 86 87 90 

1.1.9 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min 
skola som helhet 

Positiva svar, andel (%) 68 71 74 80 

1.1.10 Gymnasieelever med examen 
inom 4 år 

Hemkommun, andel (%) 71 73 74 80 

1.1.11 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med gymnasieskolan 

Hur fungerar gymnasieskolan, andel 
nöjda (%) 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.1.12 Andel som går vidare till jobb Genomsnitt 55 56 57 90 
1.1.13 Barn 1-5 inskrivna i förskola och 
pedagogisk omsorg 

Andel (%) 87 87 87 90 

1.1.14 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med kommunala 
vuxenutbildningen 

Hur fungerar kommunala 
vuxenutbildningen, andel nöjda (%) 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.1.15 Elever på SFI som klarar minst 
två kurser 

Av nybörjare två år tidigare, andel (%) 42 43 45 60 

1.2 Göteborg 
genomför tidiga 

1.2.1 Långvarigt försörjningsstöd Antal hushåll 7600 7500 7400 6000 
1.2.2 Andel (%) ej återaktualiserade 0-12 år, hela Göteborg, andel (%) 61 58 56 48 

Följande tabeller i den trycka budgeten på sida 174-183 ersätts med nedanstående tabeller:  



sociala insatser som 
skapar likvärdiga 
livschanser för alla 

1.2.3 Verkställda vräkningar/avhysningar 
som berör barn 

Antal barn/100 000 invånare 1,6 1,4 1,2 0,5 

1.2.4 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med skola och omsorg 

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta 
personer 

Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023 

- 

1.2.5 Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid 
på sin dagliga verksamhet 

Andel (%), enheter i Göteborg 85 86 87 95 

1.3 Göteborg har en 
värdig äldreomsorg 
med trygghet och 
självbestämmande 

1.3.1 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg 
 

Helhetssyn, andel (%) 81 83 85 90 

1.3.2 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg  

Helhetssyn, andel (%) 81 83 85 90 

1.3.3 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg 

Trygghet, andel (%) 81 83 85 90 

1.3.4 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg 

Besväras ofta av ensamhet (%) 18 17 15 10 

1.3.5 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg 

Besväras av ensamhet kommun, andel 
(%) 

50 48 45 30 

1.3.6 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg 

Möjlighet att påverka tider, andel (%) 61 63 65 70 

1.3.7 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg 
 

Möjlighet att påverka tider, andel (%) 52 55 57 70 

1.3.8 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med äldreomsorgen 
 

Hur fungerar äldreomsorgen, andel 
nöjda (%) 
 

Fler 
nöjda än 
2021 

Fler 
nöjda än 
2022 
 

Fler 
nöjda än 
2023 
 

- 
 

1.4 Göteborg 
präglas av en god 
samverkan mellan 
stad, akademi, 
civilsamhälle och 
näringsliv 

1.4.1 Fritidsvaneundersökningen – Andel 
unga som är med i en förening, klubb 
eller grupp 

Aggregerat, andel (%) 62 
K 61  
M 64 
 

64 
K 63  
M 65 
 

66 
K 65 
M 67 

80 
K 80 
M 80 
 

1.4.2 Företagsklimat enligt Svenskt 
Näringsliv 

Rankning 
 

170 
 

155 
 

130 
 

80 
 

1.4.3 European Regional Innovation 
Scoreboard 

Sammanfattat omdöme 150 125 100 50 

1.5 Göteborg är en 
levande kultur-, 
idrotts och 
evenemangsstad för 
både boende och 
besökare 

1.5.1 Antal sysselsatta inom 
turismberoende branscher 
 
 

Regional nivå, totalindex 145 147 149 160 

1.5.2 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med utbud på stadens bibliotek 

Vad tycker du om bibliotekens utbud, 
sammanvägd andel nöjda (%) 
 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.5.3 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med det lokala kultur- och 
nöjeslivet i kommunen 

Vad tycker du om det lokala kultur- och 
nöjeslivet i kommunen, andel nöjda (%) 
 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.5.4 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med öppettiderna vid 

Andel nöjda (%) Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 



kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar 
 

 

1.5.5 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med möjligheten för invånare att 
nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar 
 

Andel nöjda (%) 
 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.5.6 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med utbudet av allmänna 
träningsplatser utomhus i kommunen 
 

Andel nöjda (%) 
 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

- 

1.6 Göteborg är en 
jämlik stad med 
gemenskap och 
tillit 

1.6.1 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med förtroende, kommunens 
anställda arbetar för kommunens bästa 

 Högre än 
2021 
 

Högre än 
2022 
 

Högre än 
2023 
 

- 

1.6.2 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med förtroende, Allmänt sett, 
tycker du att man kan lita på människor 

Genomsnitt Högre än 
2021 
 

Högre än 
2022 
 

Högre än 
2023 
 

- 

 

  



Övergripande mål 2.0 – Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 
 

Övergripande 
verksamhets
mål 

Indikator Specifikation 2022 2023 2024 2030 

2.1 Göteborg tar 
ansvar för 
kommande 
generationers 
livskvalitet 

2.1.1 Vattendrag med god ekologisk 
status 

Andel (%) 12 15 20 100 

2.1.2 Sjöar med god ekologisk status Andel (%) 45 46 50 100 
2.1.3 Utsläpp av växthusgaser per 
invånare och år inom Göteborgs 
geografiska område (inkluderar både 
utsläpp från den handlande och icke 
handlande sektorn) 

Ton koldioxidekvivalenter per invånare 
och år 

3,2 2,9 2,6 1,1  

2.1.4 Insamlat hushållsavfall totalt Kg/person 345 335 325 250 

2.1.5 Areal skyddad natur Hektar Minst 13 
600  

Minst 
13900  

Minst 
14200  

Minst 
16200 

2.1.6 Sammanhängande stadsbebyggelse 
(eller motsvarande benämning i 
kommande översiktsplan) med en 
kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 
mikrogram per kubikmeter 

Andel (%) Årlig 
ökning 
 
 

Årlig 
ökning 
 
 

Årlig 
ökning 

Uppdate
ras i 
linje 
med 
miljö- 
och 
klimatpr
ogramm
et 
 

2.1.7 Bostäder med en bullerexponerad 
bostadsfasad som överskrider 60 dBA i 
ekvivalent ljudnivå som har tillgång till 
en ljuddämpad sida underskridande 50 
dBA i ekvivalent ljudnivå.  

Andel (%) Årlig 
ökning 
 
 

Årlig 
ökning 
 
 

Årlig 
ökning 
 
 

Uppdate
ras i 
linje 
med 
miljö- 
och 
klimatpr
ogramm
et 
 

2.2 Göteborg är en 
stad med hållbar 
mobilitet och god 
framkomlighet 

2.2.1 Genomsnittlig hastighet för 
stombusstrafiken 

I centrala staden, under rusningstrafik, 
km/h 

18,4 18,6 18,8 20 

      
2.2.3 Trafikutveckling,  
Färdmedelsfördelning för alla resor i 
Göteborg 

Till fots 
 
Cykel 

22 
 
8 

22 
 
8 

22 
 
8 

23 
 
10 



 
Kollektivt 
 
Bil 

 
25 
 
45 

 
26 
 
44 

 
27 
 
43 

 
30 
 
37 

2.2.4 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med möjligheterna att på ett 
enkelt sätt använda kollektivtrafiken för 
dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, 
skola eller annan sysselsättning. 

 Högre än 
2021 
 

Högre än 
2022 
 

Högre än 
2023 
 

- 

2.3 Göteborg är en 
trygg och välskött 
stad 

2.3.1 Antal särskilt utsatta områden Antal 5 5 5 0 
 

2.3.2 Andel av befolkningen (16–84 år) 
som upplever att oron för att utsättas för 
brott påverkar livskvalitén i stor 
utsträckning  

NTU 9 8 7 4 

2.3.3 Anmälda våldsbrott Per 100 000 invånare 1 250 1 230 1210 900 
2.3.4 Anmälda brott om skadegörelse Per 1 000 invånare 26 25 23 17 
2.3.5 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med åtgärder mot skadegörelse 
eller annan förstörelse som uppkommer, 
t.ex. klotter, övergivna fordoninkö 

 Högre än 
2021 
 

Högre än 
2022 
 

Högre än 
2023 
 

- 

2.4 Göteborg byggs 
attraktivt, tätt och 
varierat 

2.4.1 Nettoinflyttning till kommunen Antal 3000 3000 3000 - 
2.4.2 Nybyggnation: småhus Antal 500 500 500 - 
2.4.3 Antal färdigställda bostäder Antal 5 000 5 000  5000 - 
2.4.4 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med utbudet av caféer och 
restauranger i kommunen 

 Högre än 
2021 

Högre än 
2022 

Högre än 
2023 

- 

2.4.5 SCB medborgarundersökning, 
nöjdhet med boende och boendemiljö 

Närhet till livsmedelsaffärer 
 
 
Närhet till skola och barnomsorg 
 
 
Närhet till hälso-och sjukvård 
 
 
Att det finns parkeringsmöjligheter 

Högre än 
2021 
 
Högre än 
2021 
 
Högre än 
2021 
 
Högre än 
2021 

Högre än 
2022 
 
Högre än 
2022 
 
Högre än 
2022 
 
Högre än 
2022 

Högre än 
2023 
 
Högre än 
2023 
 
Högre än 
2023 
 
Högre än 
2023 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

      
 

  



Övergripande mål 3.0 – Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 
 

Övergripande 
verksamhets
mål 

Indikator Specifikation 2022 2023 2024 2030 

3.1 Göteborg har en 
budget i balans och 
långsiktigt hållbara 
finanser 

3.1.1 Kommunen ska ha ett resultat om 
2% 

Andel (%) över rullande tioårsperiod 4,3 4,2 4,3 - 

3.1.2 Egenfinansieringsgraden av 
investeringar bör över en rullande 
tioårsperiod uppgå till minst 50% 

Andel (%) 101 91 84 - 

3.1.3 Soliditet 15% Andel (%) 15 15 15 15 
3.1.4 Stadens exploateringsverksamhet 
ska vara i balans över 10 år 

 108 113 127 - 

3.1.5 Staden ska ha god ekonomisk 
hushållning i verksamheten 

 Enligt 
ärendet 

Enligt 
ärendet 

Enligt 
ärendet 

Enligt 
ärendet 

3.2 Göteborgarna 
får valuta för 
pengarna och en 
välfärd med hög 
kvalitet 

3.2.1 Effektivitetstal kommunal 
grundskola 

Ranking (låga värden visar goda 
resultat) 

210 200 180 100 

3.2.2 Personal i direktkontakt med 
invånare i förhållande till stadens totala 
personalstyrka 

Andel (%) 73 74 75 75 

3.2.3 Kostnad individ- och 
familjeomsorg  

Kr/invånare 7 200 7 100 
 

7000 5 000 

3.2.4 Kostnad äldreomsorg Kr/invånare 10 400 10 350 10 300 9 000 
      

3.3 Göteborg är en 
attraktiv 
arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor 

3.3.1 Medborgarengagemang (HME) 
totalt kommunen 

Totalindex 81 81 82 85 

3.3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt 

Andel (%) 8,1 8,0 7,8 7,0 

3.4 Göteborg har ett 
attraktivt och 
innovativt 
näringsliv i 
internationell 
toppklass 

3.4.1 Företagsklimat enligt Svenskt 
Näringsliv 

Rankning 170 155 130 80 

3.4.2 European Regional Innovation 
Scoreboard 

Regional nivå, totalindex 142 143 144 150 

3.4.3 Företagsklimat enligt Öppen 
jämförelse 

Insikt – Totalt, NKI 77 78 79  85 

3.4.4 Nyregistrerade företag Antal per 1 000 invånare 9,4 9,5 9,6 10.6 
3.5 Göteborg är en 
stad där alla som 
kan jobbar och 
försörjer sig själva 
och därmed bidrar 
till det 
gemensamma 

3.5.1 Antal hushåll som någon gång 
under året uppburit försörjningsstöd 

Antal per 1 000 invånare 0-64 år 29 28 27 25 

3.5.2 Andel (%) 16-64 år arbetslösa av 
registrerad arbetskraft 

 4,8 4,3 4,0 3,0 

3.5.3 Andel (%) 18-24 år arbetslösa av 
registrerad arbetskraft 

 5,5 5,0 4,5 3,5 

 



Specifikation finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Bilaga 13 
*Tabellerna ersätter tabellerna på sida 19 i den tryckta budgeten 

 

Målvärden enligt budgetförslag för god ekonomisk hushållning 
  

Finansiella inriktningar god ekonomisk hushållning Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Resultatets andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 2,0% 2,6% 2,8% 

Egenfinansieringsgraden av investeringar  47% 45% 47% 

Exploateringsverksamheten ska över en rullande tioårsperiod vara i 
balans* 108% 113% 127% 

Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet 15% 15% 15% 

   
    

Budgetförslagets utfall på de långsiktiga inriktningarna för god ekonomisk hushållning 

Finansiella inriktningar god ekonomisk hushållning 2022 2023 2024 

Resultat bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 2 procent av 
kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 4,3% 4,2% 4,3% 

Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande 
tioårsperiod uppgå till minst 50 procent 101% 91% 84% 

Exploateringsverksamheten ska över en rullande tioårsperiod vara i 
balans 108% 113% 127% 

Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet 15% 15% 15% 



 
Specifikation resursfördelningsmodell Socialnämnder 2022 
Bilaga 14 
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Förslag till beslut angående budget 2022 och 
flerårsplaner 2023-2024 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Skattesats och budget  

 Socialdemokraternas förslag till budget 2022 fastställs i sin helhet inklusive de mål,
riktlinjer, uppdrag, ekonomiska ramar och bilagor som anges samt att skattesatsen
fastställs till 21:12.

 Socialdemokraternas förslag till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som
underlag för den fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för
2021 till 21:12.

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym 

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

 Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2022 får uppgå till maximalt 64,5
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
majoritetsägda bolags externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 8,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Fastställande av Göteborgs Stadshus ABs bemyndigande att lämna kapitaltillskott till 
helägda bolag  

 Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott
avseende 2022 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna
belopp:

BRG, Business Region Göteborg AB 41 920 tkr 
Göteborgs Stadsteater AB   151 740 tkr 
Got Event AB  189 070 tkr 

Kommunstyrelsen 

Yrkande  
Reviderat 2021-10-27 

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

 Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga 
bolag inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet 
motsvarande maximalt 28 230 tkr under 2022.  

 
 Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga 

bolag inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, 
exklusive GEO, motsvarande maximalt 5 900 tkr under 2022.  
 

 
Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)  
 
LOV i hemtjänst och dagligverksamhet avvecklas i och med detta budgetbeslut. Tills det 
att avveckling har skett gäller följande: 
 

 Grundersättningen från och med 1 april 2022 utgår för utförd brukartid och 
fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 540kr 
per timma inklusive momskompensation med 7 kr per timma.  

 
 Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs 

Stad fastställs till 533kr per timma att gälla från och med 1 april 2022.  
 

 Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 
april 2022 med 2,1 % 

 
Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av 
fastigheter 
 

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

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

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

 Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende 
sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är 
detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med 
byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta egendomen inte 
behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där 
detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan 
överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m2 per ärende.  
 

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

 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.  

 
Fastställande av utdelning från Stadshus AB  

 

 Utdelningen från Stadshus AB fastställs till 490 000 tkr för 2022. 

Fastställande av internränta och index för ekonomiska ramar 
 

 Internräntan fastställs till 1,0 procent för 2022.  
 

 Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till 2,1 % för 2022. 
 

Tillämpning av 30/70 regeln som ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd 

 Det är de fyra socialnämnderna som inom fastställda ekonomiska ramar har 
ansvar för försörjningsstödet. I det fall nämnds kostnader för försörjningsstöd 
överstiger den del av kommunbidraget som avser att täcka kostnaderna för 
försörjningsstöd med mer än en procent av nämndens totala kommunbidrag enligt 
det årliga budgetbeslutet ska en särskild reglering göras av ansvarsfördelningen 
mellan nämnden och kommunen centralt. För den del som överstiger en procent 
belastas kommunen centralt med 70 procent och nämnden med 30 procent. 
Understiger kostnaden för försörjningsstöd nämndens budgeterade kostnad 
beviljas nämnden behålla hela skillnaden. 

 

Reglering av överskott och underskott för specificerade ekonomiska ramar för 
Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden  
 

 Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämnden 
transfereringar” och ”Överförmyndarnämnden arvode” nollställs dessa i samband 
med stadens årliga bokslut.  
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Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler  
 

 Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 

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

2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens 
tekniska bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning) 

3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där 
skolor i socialt utsatta områden prioriteras 

 Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 

1. Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning 

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

3. Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. 
Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras. 

 

Framställningar från nämnder och styrelser 

 Samtliga framställningar från nämnder och styrelser som har gjorts i samband 
med budgetprocessen 2022 anses härmed vara hanterade i och med detta 
budgetbeslut.  
 

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

Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2022i enlighet med bilaga 1-7 
till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022. 

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

Bilaga 2  Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak tillhandahåller 
boende 

Bilaga 3          Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning 

Bilaga 4          Taxa för barn i feriehem och barnkolonier 

Bilaga 5 Avgifter inom musik-och kulturskolor 

Bilaga 6 Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  
(inklusive habiliteringsersättning) 

Bilaga 7 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL 
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Övriga bilagor 

Andra bilagor som tillhör budgetbeslutet enligt nedan: 

Bilaga 8 Satsningar i urval 

Bilaga 9 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Bilaga 10 Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2022 



 

 Förslag till taxor och avgifter inom välfärds- och utbildningsområdet  
 

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

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

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

I ovanstående taxor (bilagorna 1 – 5) finns ”konstruktioner”, exempelvis där avgifterna i 
taxan är kopplade till belopp som meddelas av statlig myndighet, prisbasbelopp, index mm.  
Vissa av dessa ”styrande” belopp som gäller för 2022 är inte klara och underlag för räkna ut 
avgifterna 2022 saknas. För dessa taxor innebär kommunfullmäktiges beslut att 
konstruktionen av avgiften fastställs, vilket medför att beräkningen av de faktiska avgifterna 
för 2022 verkställs när dessa underlag är klara.   

 

Avgiftsbilagorna (6 – 7) innebär att kommunfullmäktige beslutar om faktiska avgifter från 
och med 2022.  

 

 

 

   



  
Bilaga 1.   
Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg   
(familjedaghem) från och med 2022-01-01   
    

% av bruttoinkomst  
Information om högsta  
månadsavgift 2022*  
(kr)  

Barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg (familjedaghem)  

    

Barn 0-2 år      
Barn 1, yngsta barnet  3,0  1 510 kr  
Syskonavgift barn 2  2,0  1 007 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  503 kr  
Barn 3-5 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år  

    

Barn 1, yngsta barnet  2,0  1 007 kr  
Syskonavgift barn 2  1,0  503 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  503 kr  
Barn 6-9 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller sex år  

    

Barn 1, yngsta barnet  2,0  1 007 kr  
Syskonavgift barn 2  1,0  503 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  503 kr  
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift      
Barn 10 – 13 år  
Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år  

    

Barn 1, yngsta barnet  1,0  503 kr  
Syskonavgift barn 2  1,0  200 kr  
Syskonavgift barn 3  1,0  200 kr  
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift      
      
Skolbarn med morgon- och/eller 
lovomsorg  

1,0  200 kr  

* Beloppen avser 2021 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten 
som revideras av skolverket senast den 1 december inför kommande år.   

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

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

Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 
januari 2021 50 340 kr per månad.   

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

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



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

Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift.  

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

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

Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande.  

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

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

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

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

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

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

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

  
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 



  
Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 
beslut enligt SoL fr o m 2022-01-01   
Område  Avgift  

Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och 
hemsjukvård  

Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL  

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

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

Boendestöd  Avgiftsfritt  

Ledsagning  Avgiftsfritt  

Avlösning i hemmet   Avgiftsfritt  

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

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

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

Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och 
omvårdnad  

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

Boendeavgift, boende som inte omfattas av 
hyreslagen  

Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL  

 
Avgifter för kost  
Helpension i äldreboende och bostad med särskild 
service  

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

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

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

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

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

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL  

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende 
personer 64 år eller yngre  

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

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

Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL  

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

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

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

63 % av prisbasbeloppet per månad  

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

 

 



  
Bilaga 3.   
Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  fr 
o m 2022-01-01  
  

  
LSS-verksamhet  

  
Belopp  

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

  
48 % av prisbasbeloppet per månad  

Garantibelopp i bostad med särskild service, 
personer under 65 år  

  
63 % av prisbasbeloppet per månad  

Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS  
  

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

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

Lunch/middag utan dessert vid daglig 
verksamhet  

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

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

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

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

Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen  
§§ 43-45  
  

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

Enligt statens beslut om assistansersättning.  

  

Bilaga 4  
Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller 
boende fr o m 2022-01-01  
  
Boendeavgifter, hem som i huvudsak  
tillhandahåller boende  
  

  
Kostnad  

Boende som inte omfattas av hyreslagen   
  

156 kr/dygn per biståndsbeslut*)  
  

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

Kost- frukost (kr/dygn)  
  

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

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

  

*) Beloppet avser 2021 års nivå. Detta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är 
klar.  



  
    

Bilaga 5  

Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning fr o 
m 2022-01-01  
Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och 
avrundas till närmast hela 5 kronor.   
  

Verksamhet  Information om avgift/tillfälle i 2021 
års prisnivå *)  

Familjerådgivning    

Individuella samtal  260 kr  

Parsamtal  385 kr  

Gruppsamtal (per individ)  260 kr  

Gruppsamtal (per par)  385 kr  

Respons    

Individuella samtal  260 kr  

Parsamtal  385 kr  

Gruppsamtal (per individ)  260 kr  

Gruppsamtal (per par)  385 kr  

Samverkansavtal  645 kr  

Kriscentrum för män    

Individuella samtal  250 kr  

Individuella samtal i ärenden som primärt 
rör våld i nära relation  

Avgiftsfritt  

Kriscentrum för kvinnor    

Individuella samtal  250 kr  

Individuella samtal i ärenden som primärt 
rör våld i nära relation  

Avgiftsfritt  

KAST (Köpare av sexuella tjänster)    

Individuella samtal  250 kr  

*) Beloppen avser 2021 års nivå. Dessa kommer att räknas om med förändring i OPI.  
  
    
Bilaga 6  
Avgift för barn i feriehem och barnkolonier fr o m 2022-01-01  



  
  

Bruttoinkomst (kr /månad)  

    

  
Avgift kronor per barn och dag  

1 barn  2 barn  3 barn  

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

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

Bilaga 7  
Avgifter inom kulturskolan fr o m 2022-01-01   

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

  

 



 

Kommentar till Förslag till taxor och avgifter inom Välfärds- och 
Utbildningsområdet  
  

Förslag till taxor och avgifter inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområde att gälla från och 
med 2021-01-01 framgår av särskilt PM Taxor och avgifter inom välfärds- och 
utbildningsområdet. I detta PM återfinns 7 bilagor. Nedan lämnas en redogörelse för vilka 
förändringar som föreslås inom respektive bilaga.   
  
Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)   
Regeringen har aviserat att inkomsttaket i maxtaxan är indexreglerat. Beloppet fastställs av 
Skolverket och inkomsttaket kommer att förändras årligen. Högsta månadsavgift är beräknad på 
den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten och ändras när Skolverket ändrar inkomsttaket.   
  
Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, beslut enligt SoL 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22, § 17 om en ny taxa inom äldreomsorg och 
funktionshinderverksamhet. I samband med beslut om budget för 2020 beslutade 
kommunfullmäktige att höja timtaxan inom hemtjänsten till 10% av belopp enligt 8 kap 5 § p 1 
SoL.   

Kommunfullmäktige har vidare 2020-12-10 (§ 19, 1426/19) beslutat att införande av en ny taxa 
för kommunal hälso- och sjukvård pausas tills det finns bättre förutsättningar för införandet av 
en sådan.  
  
I taxan finns en konstruktion för den avgift som gäller för helpension inom särskilt boende, 
äldreboende och bostad med särskild service enligt SoL. Konstruktionen innebär att avgiften för 
helpension bestäms som summan av en råvarudel (livsmedelskostnad som meddelas av  
Socialstyrelsen) och en tillagningsdel som årligen omräknas enligt SCB:s omsorgsprisindexindex 
(OPI).   
  
De livsmedelskostnader som meddelas av Socialstyrelsen är indelade i olika åldersklasser.  I 
stadens taxa ligger livsmedelskostnaden i åldersklassen 75 år och äldre som grund för avgiften 
för helpension.  I de av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaderna har åldersklassen 75 år 
och äldre tidigare motsvarat ca 90 procent av samma kostnad för åldersklass 61-74 år. Från och 
med 2020 har nivån för personer 75 år och äldre satts lika som för personer i den lägre 
åldersklassen. För att undvika att avgiften för helpension höjs utöver årlig omräkning har 
avgiften 2021 därför fastställs med bibehållande av principerna i kommunfullmäktiges beslutade 
taxa. Dvs med utgångspunkten att livsmedelskostnader för personer i åldersklass 75 år och äldre 
uppgår till 90 procent av livsmedelskostnaderna för personer i åldersklassen 65-74 år. 
Förändringen i de av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaderna medför att 
konstruktionen av Göteborgs Stads taxa för helpension i särskilt boende behöver utredas.  
  
Bilaga 3. Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet  
För heldag, 0,24% av prisbasbeloppet (114 kr/dag år 2021)  
För halvdag, 0,168% av prisbasbeloppet (80 kr/dag år 2021)  
Heldagsersättning betalas ut för ett deltagande på 5 timmar eller mer per dag  

  



 

Bilaga 4. Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende 
Maxbeloppen för boendeverksamheten vid Socialförvaltning Sydväst ligger kvar på samma nivå 
sedan 2004. Anledningen är att nivån redan är hög.   
  
Beslut om socialt boende verkställs på boendeverksamheten vid socialförvaltning Sydväst och 
genom köp av privata utförare. Avgifterna i taxan gäller per biståndsbeslut. Boendeavgiften för 
boende som inte omfattas av hyreslagen revideras med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet.  
  
Regler i taxan för hantering av avgifter för personer som saknar eller har låg inkomst och därför 
inte har ekonomiska förutsättningar att betala avgift saknas. Stadsledningskontoret bedömer att 
en översyn av taxan bör genomföras och att förslag till styrande dokument för politiska 
ställningstagande bör tas fram.  
  
Bilaga 5. Taxa för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning Inga 
förändringar är föreslagna.  
  
Bilaga 6. Avgift för barn i feriehem och barnkolonier  
Taxan ligger kvar på samma nivå sedan 2004. De flesta som beviljas feriehem har inte möjlighet 
att betala någon avgift. – Liten intäkt för kommunen.   
  
Bilaga 7. Avgift inom kulturskolan  
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2020 att höja avgiften till 
300 kr per elev och termin, dock max 500 kr per familj och termin.   
  

  

 



Bilaga 8 - Satsningar i urval, tkr 2022
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadslyft 1 500
Studentbostadslyft 2 000
Satsning på klassisk kvartersstad 1 500

Fastighetsnämnden
Förstärkning ytterliggare trygghetsbostäder 4 000

Förskolenämnden
Kvälls- och nattomsorg 10 000
Pedagogiska måltider 10 000

Grundskolenämnden
Systematiserat arbete med Skolan som arena 25 000
Screening psykosocial hälsa och narkotika 2 000

Idrott- och föreningsnämnden
Idrotts- och föreningslyft i särskilt utsatta områden 10 000
Ökad lokalbidrag samt förmedling av lokaler 10 000
Lokalt återstartsstöd till idrotts- och föreningslivet 7 000

Miljö- och klimatnämnden
Tillståndskontroller och motverka oseriösa aktörer 3 000
Stärka arbetet med miljö och klimatprogrammet & klimatkontraktet 6 000

Park- och naturnämnden
Renare och snyggare Göteborg 20 000

Trafiknämnden
Trygghetskameror 7 500
Trygghet i kollektivtrafiken 10 000
Ökat vägunderhåll 10 000

Utbildningsnämnden
Anti-narkotikaåtgärder 2 500

Socialnämnderna
Socionomer på grundskolor i utsatta och särskilt utsatta områden 25 000
Hedersteamen 7 000
Utökning av familjehemssekreterare 6 000
Uppsökande av unga vuxna utan gymnasieexamen 7 000
Satsning på elever i familjehem (Skolfam) 6 000
Utökade hembesök 3 500
Åtgärder för att minska nyrekrytering till gäng 50 000
Avhopparverksamhet 25 000
Brottsförebyggande råd 1 000

130 500



Äldre samt vård- och omsorgsnämnd
Äldrelyft - ökad bemaning 100 000
Kompetenslyft 30 000

Lön och villkorsförbättringar – utöver index 2022 2023 2024
Central låglönesatsning 20 000 20 000 20 000
Socialnämnder 10 000 15 000 20 000
Äldre samt vård- och omsorgsnämnd 25 000 30 000 35 000
Nämnden för funktionsstöd 20 000 25 000 30 000
Förskolenämnden 15 000 20 000 25 000
Totalt 90 000 110 000 130 000



Bilaga 9 - Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Målvärden enligt budgetförslag för god ekonomisk hushållning

Finansiella inriktningar god ekonomisk 
hushållning

Målvärde 
2022

Målvärde 
2023

Målvärde 
2024

Resultatets andel av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning

1,6% 1,9% 2,1%

Egenfinansieringsgraden av investeringar 45,0% 44,9% 46,1%

Exploateringsverksamheten ska över en rullande 
tioårsperiod vara i balans

108% 113% 127%

Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 
procent inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsåtagandet

15% 15% 15%

Budgetförslagets utfall på de långsiktiga inriktningarna för god ekonomisk hushållning

Finansiella inriktningar god ekonomisk 
hushållning

2022 2023 2024

Resultat bör över en rullande tioårsperiod uppgå till 
minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning

4,3% 4,1% 4,2%

Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en 
rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent

100% 91% 84%

Exploateringsverksamheten ska över en rullande 
tioårsperiod vara i balans

108% 113% 127%

Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 
procent inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsåtagandet

15% 15% 15%



Bilaga 10 Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2022

SN
Barn och 

unga Vuxna
Försörjnings-

stöd Övrig IFO
Fritid och 

kultur
Nordost 40,4% 32,9% 40,6% 39,1% 33,3%
Centrum 16,1% 25,0% 19,2% 20,4% 20,5%
Sydväst 16,4% 15,6% 13,4% 13,8% 19,1%
Hisingen 27,1% 26,4% 26,8% 26,7% 27,1%
Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

SN
Barn och 

unga Vuxna
Försörjnings-

stöd Övrig IFO
Fritid och 

kultur

Basnivå och 
särskilda 

satsningar

Staden-
övergripande 

uppdrag Totalt
Nordost 733 654 325 432 356 667 137 943 76 624 10 094 0 1 640 410
Centrum 292 808 247 228 168 890 71 972 47 092 35 563 363 124 1 226 680
Sydväst 297 295 154 401 117 441 48 796 44 008 18 063 65 077 745 080
Hisingen 492 157 260 909 234 977 94 201 62 392 14 163 0 1 158 800
Totalt 1 815 915 987 970 877 975 352 912 230 116 77 881 428 202 4 770 970
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  Ärende nr 2.1.6  Kommunstyrelsen 27 oktober 2021  Yrkande 27 oktober 2021 

Förslag till Budget 2022–2024 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Demokraternas förslag till budget 2022–2024 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer och 
uppdrag som anges.  Förslag till flerårsplaner för åren 2023 - 2024 fastställs som underlag för den 
fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2022 till 21:12. 

Väsentliga områden i budgeten 

• Budget 2022–2024 är finansierad och beräknad efter stadens beslutade finansiella
mål för god ekonomisk hushållning enligt specifikation.

• Samtliga uppdrag givna i budget 2022–2024 ska genomföras innan 2022 utgång om
ingen annan tidsrymd är angiven.

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

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

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

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet) 
• Grundersättningen från och med 1 april 2022 utgår för utförd brukartid och

fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 540 kr
per timma inklusive momskompensation med 7 kr per timma.

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för
Göteborgs Stad fastställs till 533 kr per timma att gälla från och med 1 april
2022.

• Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1
april 2022 med 1,5%.
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Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym 
Göteborgs Stad finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa 
upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen och sker via stadens finansfunktion. 

• Göteborgs Stad samlade lånevolym under 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. 

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

• Göteborgs Stad (org. Nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå i borgen för 
Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 8,0 miljarder kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
• Samlad lånevolym under 2022 per bolag/koncern får uppgå till maximalt: 

 
 

Bolag/koncern Lånevolym 
Göteborgs Stadshus AB 5 800 mnkr 
Göteborg Energi koncern 4 400 mnkr 
Liseberg AB 2 500 mnkr 
Got Event AB 60 mnkr 
Älvstranden 2 500 mnkr 
Framtiden koncern 29 000 mnkr 
Göteborgs Hamn AB 2 300 mnkr 
Higab AB 5 300 mnkr 
Göteborgs Stads Leasing AB 1 400 mnkr 
Gryyab AB 1 300 mnkr 
Renova koncernen 1 600 mnkr 
Grefab 12 mnkr 
Spårvägen 100 mnkr 
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Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s bemyndiganden 
att lämna kapitaltillskott till helägda bolag 
Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2022 till följande 
helägda dotterbolag med nedan angivna belopp 

BRG (Business Region Göteborg)   41 920 tkr 
Göteborgs Stadsteater AB                        158 340 tkr (avrundat) 
Got Event AB                                               189 870 tkr 
 

Hanteringen av kulturinstitutionerna sker i samverkan med Västra Götalandsregionen 
(VGR). Dialog ska fortsatt ske med Västra Götalandsregionen gällande 
medfinansieringen av kulturinstitutionerna. 

 

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

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag 
inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive 
GEO, motsvarande 28 670 tkr under 2022. 

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera 
Gothenburg European Office (GEO) med 2 600 tkr under 2022. 
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Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden 
vid köp och försäljning av fastigheter 
• Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för 

fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom 
då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. 

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

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

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

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

 

Fastställande av ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd 
• Det är de fyra nya socialnämnderna som, inom fastställda ekonomiska ramar, har 

ansvar för försörjningsstödet. 
 

Fastställande av resursfördelningsmodell avseende 
socialnämnderna 
• Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2022 enligt bilaga 13. 
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Reglering av över- och underskott för specificerade 
ekonomiska ramar för Fastighetsnämnden och 
Överförmyndarnämnden 

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

 

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i 
verksamhetslokaler 

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

 
• Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 

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

 

Fastställande av utdelning från Stadshus AB, internränta och 
indexkompensation 

• Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 610 000 tkr för 2022. 
Utdelningen får ej finansieras genom lån. 

• Internräntan fastställs till 1,00 procent för 2022. 
• Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till 2,1 procent för 2022. 
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Kommunstyrelsens befogenheter 
• Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta 

beslut om de poster som regleras i budget under kommuncentrala medel 
enligt specifikation i bilaga. 

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

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

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

 

Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvirera medel från 
kommuncentrala budgetposter 
 

• I specifikation avseende kostnader kommuncentralt anges vilka nämnder som har 
rätt att rekvirera medel inom ramen för det angivna ändamålet under 2022 och upp 
till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i nämnd och 
därefter sker utbetalning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (7) 

Fastställande av taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden 
för äldre samt vård och omsorg, nämnden för funktionsstöd, 
grundskolenämnd och förskolenämnd 
• Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2022 i enlighet med bilaga

1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2022.

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

Bilaga 2 Boendeavgifter, behandlingshem och hem som i huvudsak 
tillhandahåller boende 

Bilaga 3 Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social 
resursförvaltning 

Bilaga 4     Taxa för barn i feriehem och barnkolonier 
Bilaga 5     Avgifter inom musik- och kulturskolor 
Bilaga 6 Kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet 

(inklusive habiliteringsersättning) 
Bilaga 7 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – 

beslut enligt SoL 
Bilaga 8 Resursfördelningsmodell socialnämnder 2022 
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Förslag till stadsrevisionens budget 2022 

Till kommunfullmäktige 

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

Stadsrevisionen har överlämnat ett budgetunderlag till fullmäktiges presidium för beslut 
om budget för 2022 samt flerårsplaner för 2023 och 2024. 

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

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

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

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

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

• Redovisningen enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser har fullgjorts.

Revisorerna har formulerat följande övergripande mål för stadsrevisionen 
2022–2024: 
• Stadsrevisionen ska vara oberoende, publik och tydlig.

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

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

Kommunfullmäktige 
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Av stadsrevisionens underlag framgår att omfattning och inriktning i den planerade 
revisionen för 2022–2024 ska uppfylla lagstiftningens krav och leva upp till god 
kommunal revisionssed. Revisorerna ska bedriva ett väl underbyggt revisionsarbete till 
stöd för fullmäktiges ansvarsprövning av nämnderna och kommunstyrelsen. 
Granskningen baseras på en analys av de risker som utgör hot eller hinder för att 
kommunfullmäktiges mål och verksamheternas uppdrag ska kunna uppfyllas. Riskerna 
värderas utifrån väsentlighetskriterier. Inom kommunal revision omfattar 
väsentlighetsbegreppet inte bara verksamheternas ekonomiska och finansiella 
förhållanden, utan också principfrågor som i olika avseenden utmärker kommunal 
verksamhet. 

Av underlaget framgår vidare en beskrivning av stadsrevisionens granskning avseende 
intern styrning och kontroll, ändamålsenlighet, upphandling och inköp, 
förtroendekänsliga område samt god ekonomisk hushållning och finansiella risker. En 
beskrivning ges av stadsrevisionens arbetssätt och om de dialoger som förs med stadens 
nämnder och styrelser. En redovisning i sammandrag angående utfall för år 2020 samt 
budget för år 2021 efter beslut i kommunfullmäktige framgår också av underlaget. 

Som regel beräknas ett nollresultat, det vill säga att kommunbidraget motsvarar 
kostnaderna för revisionen av kommunstyrelse och nämnder. Stadsrevisionen har 
budgeterat ett negativt resultat för perioden 2022–2024 vilket är hänförligt till kostnader 
för planerad lokalutveckling för att anpassa lokalerna till verksamhetens behov. 
Investeringskostnaden är beräknad till cirka 1 500 tkr. Finansieringen planeras att 
genomföras med ett hyrestillägg fördelat på tre år. Förutsättning för genomförandet är att 
lokalanpassningen finansieras genom att utnyttja det egna kapitalet under dessa tre år med 
cirka 500 tkr per år. Det innebär att det budgeterade resultatet, enligt stadsrevisionens 
sammanställning, visar ett negativt resultat på 500 tkr per år. 

Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker stadsrevisionens framställan. Presidiet föreslår 
att stadsrevisionen för år 2022 tilldelas ett kommunbidrag om 38 352 tkr och i 
flerårsplaner med 39 091 tkr för år 2023 och med 39 597 tkr för år 2024. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Stadsrevisionen tilldelas ett kommunbidrag för år 2022 på 38 352 tkr  
och i flerårsplaner med 39 091 tkr för år 2023 och med 39 597 tkr för år 2024. 

 

Göteborg den 20 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

Anneli Rhedin Pär Gustafsson Håkan Eriksson Åse-Lill Törnqvist 
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