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Handling 2022 nr 215 
 

Fastställande av skattesats för år 2023 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L, D och KD den 2 november 2022 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Skattesats för år 2023 lämnas oförändrad och kvarstår på 21:12 kr. 

 - - - - 

Vid behandlingen i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar. 
 
Daniel Bernmar (V) yrkade avslag på yrkande från M, L, D och KD  
den 2 november 2022. 
 
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L, D och KD  
den 2 november 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla yrkandet från M, L, D och KD 
den 2 november 2022. 
 
 
 
Göteborg den 9 november 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 

Axel Josefson 

Christina Hofmann 
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Nytt yrkande angående – Fastställande av 
skattesats för år 2023 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Skattesatsen för år 2023 lämnas oförändrad och kvarstår på 21:12 kr. 

Yrkande 
I oktober presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos. Den sammanvägda prisförändringen, kostnadsutvecklingen inom 
kommunal verksamhet (PKV), bedöms ligga på 6%. Under den här mandatperioden har 
staden uppvisat goda ekonomiska resultat samtidigt som avsättningar kunnat göras till 
resultatutjämningsreserven. 
 
Många är oroade inför den stigande inflationen och privatekonomin. Ökade kostnader 
leder till en allt högre oro över att klara sin egen ekonomi. På nationell nivå har förslag 
om bland annat ett högkostnadsskydd för höga elpriser lagts fram för att skydda svenska 
hushåll och företag. På kommunal nivå har vi bland annat lagt fram förslag om att 
underlätta för företagare. I det långsiktiga har det den här mandatperioden pådrivits ett 
effektiviseringsarbete för att dämpa kostnadsutvecklingen, i syfte att på sikt lätta på 
skattetrycket. Kostnadsutvecklingen för Göteborgs Stad mellan åren 2013–2020 uppgick 
till en procent per år, i jämförelse med kommunsektorn där utvecklingen begränsades till 
ca 0,3 procent. På lång sikt innebär det höga kostnader som överstiger de intäkter som 
staden får. Det sätter press på att kommunen behöver prioritera det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns olika sätt att göra det. För att möjliggöra detta kan det handla 
om att minska administration, sälja av icke strategiska fastigheter och avveckla 
verksamhet som konkurrerar med näringslivet. Det kan handla om att ge fler möjligheten 
till ägt boende och sluta bedriva verksamheter som en kommun inte ska driva. 
 
I jämförelse med Stockholm och Malmö har Göteborg högst totalskatt av storstäderna. 
Sverige har redan världens fjärde högsta skattetryck, där inkomstskatten är den som slår 
mest mot hushållen. Göteborgarna behöver en ledning av staden som värnar om 
skattemedel och har grundprincipen att göteborgarna ska få valuta för sina skattepengar. 
Som sätter den kommunala kärnverksamheten först – och inte höjer kommunalskatten. I 
november månad kommer kommunfullmäktige att anta den budget som styr Göteborg för 
år 2023. Göteborgarna förtjänar att behålla mer i plånboken och behöver på sikt få lägre 
skattetryck. Dock så är 2023 ett tufft år, med ökade kostnader till följd av inflation, löner 
och nytt pensionsavtal. Men fram till dess att stadens medborgare kan få ett lägre 
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skattetryck, kommer vi se till att kommunalskatten inte höjs. Därför föreslår vi en 
oförändrad skattesats på 21:12 kronor. 
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