
 

Stadsledningskontoret 

  
  

 

Förutsättningar för 
budget Göteborgs Stad 
2023 – 2025, 
komplettering i augusti 
2022 
Underlag överlämnat till det politiska 
budgetarbetet 

2022-09-12 
 
 
 
 

 



 

Stadsledningskontoret 

  
  

Innehållsförteckning 
1 Uppdaterade ekonomiska förutsättningar .................................. 1 

Skatteprognos per augusti ................................................................. 1 

Resultatutjämningsreserv ................................................................... 3 

Pensionskostnader ............................................................................. 3 

Justering fördelning mellan NOS-nämnderna ..................................... 5 

 

 



   
 

 

Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2023 – 2025, komplettering i augusti 2022 1  
Underlag överlämnat till det politiska budgetarbetet  
Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2022-09-12 

1 Uppdaterade ekonomiska 
förutsättningar 

Skatteprognos per augusti 
I detta avsnitt redovisas en uppdaterad prognos avseende stadens skatteintäkter baserat på 
SKR:s prognos den 25 augusti. Jämfört med den prognos som SKR publicerade i april 
räknar de nu med högre skatteunderlagstillväxt under samtliga år utom 2023. Det främsta 
skälet till den starkare utvecklingen är att lönesumman är uppreviderad. Beslut om höjd 
garantipension samt en högre inflation har även lett till en upprevidering av 
pensionsinkomsterna under kommande år vilket också får stor påverkan skatteunderlaget. 

Nedan redogörs för Sveriges kommuner och regioners (SKR) uppdaterade 
skatteunderlagsprognos per augusti jämfört med den bedömning som gjordes i april och 
som lämnades i vårens budgetförutsättningar 

Procentuell 
förändring  

2021 2022 2023 2024 2025 

SKR april 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 
SKR augusti 5,3 4,9 4,7 4,4 4,5 
Differens 0,3 0,6 -0,3 0,7 0,9 

 

Nedan redogörs för den ackumulerade skatteunderlagstillväxten enligt vårens prognos 
och enligt den nu uppdaterade bedömningen. 

Ackumulerat  2021 2022 2023 2024 2025 

SKR april 5,0 9,5 15,0 19,2 23,5 
SKR augusti 5,3 10,5 15,6 20,7 26,1 
Differens 0,3 1,0 0,6 1,5 2,6 

 

Samtidigt som den uppdaterade prognosen innebär en rejäl ökning av den nominella 
skatteunderlagstillväxten jämfört med föregående bedömning är det viktigt att konstatera 
att de priser och löner som påverkar kommuners och regioners kostnader nu också stiger 
snabbare än på mycket länge. SKR konstaterar att trots den nominella uppväxlingen så 
urholkas kommunsektorns köpkraft drastiskt de kommande åren. Allra mest påtaglig blir 
detta år 2023.  

Lön- och prisutveckling  
Nedan redogörs för de revideringar som Konjunkturinstitutet (KI) och Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) gjort per augusti i förhållande till de uppgifter som 
lämnades i budgetförutsättningarna. De senare byggde på Konjunkturläget Mars (KI) 
respektive Ekonomirapporten maj (SKR). 
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Procentuell förändring 2021 2022 Diff 2023 Diff 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 
(SKR)  

2,6 2,8 0,1 3,1 0,1 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 
(KI) 

2,6 2,5 0,0 3,0 0,0 

Konsumentpris, KPIF (SKR) 2,4 7,1 1,8 4,5 2,0 

Konsumentpris, KPIF (KI) 2,4 7,2 2,0 3,4 0,6 

Konsumentprisindex, KPI (SKR) 2,2 7,7 2,5 4,5 2,0 

Konsumentprisindex, KPI (KI) 2,2 7,9 2,6 4,8 2,2 

 
SKR har även reviderat det sammanvägda indexet för kostnadsutvecklingen inom 
kommunal verksamhet (PKV). 

Procentuell förändring 2021 2022 2023 2024 2025 

Personalkostnad* 2,0 2,0 6,6 4,2 1,6 

Övrig förbrukning 4,5 6,0 3,8 2,7 2,7 

Sammanvägd prisförändring 2,7 3,2 5,8 3,7 1,9 

(Maj 2022) (2,7) (2,9) (5,0) (2,7) (2,7) 
* Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering 
 

Sammanställning skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för staden 
I nedanstående tabell framgår den uppdaterade bedömning av stadens skatteintäkter 
inklusive utjämning och generella statsbidrag. Sammantaget innebär SKR:s uppdaterade 
skatteunderlagsprognos per augusti högre intäkter för staden de kommande åren i 
förhållande till den bedömningen som lämnades i vårens budgetförutsättningar. År 2023 
är skillnaden 183 mnkr. År 2024 och år 2025 är skillnaden 425 mnkr respektive 763 
mnkr.  

Mnkr (skattesats 21,12) 2022 2023 2024 2025 

Kommunalskatteintäkter 32 876 34 349 35 850 37 615 
Kommunalekonomisk utjämning m m     
Inkomstutjämning 2 772 3 000 3 307 3 489 
Kostnadsutjämning -1 177 -1 376 -1 507 -1 623 
LSS-utjämning 297 403 408 412 
Kommunal fastighetsavgift 911 940 960 980 
Regleringsbidrag/avgift 1 619 902 882 666 
 
TOTALT 37 298 38 218 39 900 41 539 

Enligt budgetförutsättningar maj 2022 36 924 38 035 39 475 40 776 
Differens mot budgetförutsättningar maj 2022 374 183 425 763 
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Resultatutjämningsreserv 
I bokslutet för 2021 finns 5,3 mdkr avsatt i resultatutjämningsreserven. Utifrån SKR:s 
uppdaterade skatteunderlagsprognos per augusti lämnar stadsledningskontoret här 
uppdaterad information om möjlig användning av RUR. Stadens riktlinjer fastslår att 
Resultatutjämningsreserven endast får disponeras om utvecklingen av årets 
skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren 
(enligt SKR:s beräkningar). Storleken på disponeringen får maximalt uppgå till 
motsvarande dubbla värdet som skatteunderlagsutvecklingen understiger det tioåriga 
genomsnittet. Det vill säga om skatteunderlagets utveckling understiger det tioåriga 
genomsnittet med 0,1 procent får ett belopp motsvarande 0,2 procent av stadens 
skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning disponeras. Medel från RUR 
får i ovan angivna situationer användas endast för att täcka ett negativt 
balanskravsresultat. 

Den uppdaterade skatteunderlagsprognosen från SKR ger ökade möjligheten att använda 
RUR under 2023. År 2024 och år 2025 försvinner möjligheten att använda RUR. 

Disponering RUR 2022 2023 2024 2025 
Skatteunderlagsutveckling 10-årigt snitt för riket 
(procent) 

4,2 4,3 4,3 4,4 

Årlig underliggande skatteunderlagsutveckling 
riket (procent) 

5,4 3,7 4,4 4,5 

Differens (procent) 1,2 -0,6 0,1 0,1 
Möjlig användning i procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning 

- 1,2 - - 

Möjlig användning (Mnkr) - 459 - - 
Enligt budgetförutsättningarna i maj - 76 395 571 

 
Enligt förarbetena bör beslut om kommande års reservering/disponering fattas i 
samband med fullmäktiges budgetbeslut och att den slutliga 
reserveringen/disponeringen sedan fastställs i samband med årsredovisningen. Det 
finns inget i lagen som hindrar att man även omprövar sina beslut om 
reservering/disponering löpande under året. 
 

Pensionskostnader 
Stadsledningskontorets bedömning av pensionskostnadernas utveckling baseras på 
beräkningar från KPA. I vårens budgetförutsättningar konstaterades att 
pensionskostnaderna kommer öka betydligt under kommande år. Dels på grund av 
det nya tjänstepensionsavtalet (AKAP-KR) som börjar gälla från 1 januari 2023, 
dels på grund av ett kraftigt höjt prisbasbelopp.  

KPA har nu gjort en uppdaterad bedömning av pensionskostnaderna för de 
kommande åren. Enligt den uppdaterade bedömningen kommer 
pensionskostnaderna bli betydligt högre år 2023 och år 2024 i förhållande till den 
bedömning lämnades i maj.  
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År 2023 har kostnaderna justerats upp med 530 mnkr i förhållande till vårens 
bedömning. Prisbasbeloppet för 2023 baseras på inflationen juni 2021 till juni 
2022. I de beräkningar som gjordes i våras beräknades inflationen vara 5,8 
procent, men i juni nådde inflationen en toppnotering på 8,5 procent jämfört med 
juni 2021. Eftersom pensionerna värdesäkras med prisbasbeloppet som grund 
innebär det att de kostnadsbedömningar som gjordes under våren nu har reviderats 
upp väsentligt.  

År 2024 har kostnaderna justerats upp med 830 mnkr i förhållande till vårens 
bedömning. Den bedömning över pensionskostnaderna utveckling som lämnades i 
våras innehöll ett antagande om att inflationen skulle dämpas under nästa år och 
att prisbasbeloppet för 2024 skulle räknas upp med endast 2,5 procent. Eftersom 
SKR:s nu har gjort en kraftig uppjustering av inflationsprognosen för kommande 
år har även KPA justerat prisbasbeloppet i pensionskostnadsberäkningen. 
Prisbasbeloppet för 2024 bedöms nu räknas upp med 6,3 procent istället för 2,5 
procent vilket får stort genomslag på pensionskostnaderna.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att pensionskostnaderna historiskt sett visat 
sig svåra att prognostisera. Om de förutsättningar som ligger till grund för denna 
beräkning förändras kan det få stor påverkan på pensionskostnadernas utveckling. 
Den viktigast komponenten i pensionskostnadsberäkningen är 
inflationsantagandet. Eftersom prisbasbeloppet för år 2023 redan är bestämt bör 
prognosen för år 2023 inte kunna förändras allt för mycket i kommande 
bedömningar. Vad gäller efterföljande år är dock förutsättningarna ytterst osäkra. 
Stadsledningskontoret konstaterar att flera bedömare förväntar sig en lägre 
inflationstakt kommande år än vad som ligger till grund för denna beräkning. Att 
inflationsantagandet i KPA:s beräkningar utgår från SKR:s prognos gör dock att 
utgångspunkten för beräkningen av pensionskostnaderna är den samma som den 
som ligger till grund för den skatteunderlagprognos som också redogörs för i detta 
underlag. Det är rimligt då pensionerna samtidigt utgör en inte oväsentlig del av 
skatteunderlaget.  

 

Höjt KP-avgift 2023 
Stadens samlade pensionskostnader hanteras kommuncentralt, men för att få en 
rättvisande bild av kostnaderna ute i verksamheterna belastas nämnderna av en 
pensionsavgift (KP-avgiften) som en del av personalomkostnadspålägget. Kommunen 
följer den nivå på KP-avgiften som rekommenderas årligen av SKR. I maj aviserades en 
kraftig höjning av KP avgiften med 3,5 % år 2023. SKR konstaterar nu att KP avgiften 
kan behöva höjas med ytterligare uppskattningsvis ca 1 procent år 2023. SKR kommer att 
återkomma med ny bedömning senare under hösten, när de har bättre underlag. 

I nedanstående tabell framgår den uppdaterade bedömning av stadens pensionskostnader. 

Pensionskostnader inkl 
löneskatt, Mnkr 

Bedömning 
2022 

Bedömning 
2023 

Bedömning 
2024 

Bedömning 
2025 

Avgiftsbestämd ålderspension 1 045 1 530 1 565 1 585 
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Löpande 
pensionsutbetalningar 

590 660 665 670 

Skuldförändring FÅP 390 1 310 1 570 630 

Övriga pensionskostnader 30 30 30 30 
Summa pensionskostnader 2 055 3 530 3 830 2 915 
Enligt 
budgetförutsättningarna i Maj 

2 040 3 000 3 000 2 950 

Differens mot 
budgetförutsättningar maj 

-15 -530 -830 35 

 

 

Justering fördelning mellan NOS-nämnderna 
I enlighet med vad som beskrevs i Förutsättningar för budget 2023-2025 aviserades att 
det kan komma att ske mindre justeringar i ansvarsfördelning mellan de nya nämnderna 
inom stadsutvecklingsområdet i takt med att organisationerna tar form. Därmed kan det 
även finnas behov av justering de fördelningar som låg till grund för fördelningen av 
investeringsnomineringar och det tekniskt beräknade utgångsläget för 
kommunbidragsramar 2022 i de överlämnade budgetförutsättningarna för 2023-2025.  

I det överlämnade materialet för förutsättningar för budget 2023-2025 baseras 
fördelningen av utgångsläge för kommunbidragsramar och investeringsnomineringar för 
de nya nämnderna inom stadsutveckling på att ansvaret för investeringsprojektet Nya 
Hisingsbron skulle fördelas till Exploateringsnämnden. 

Under det pågående arbetet med ansvarsfördelning inom NOS-projektet är parterna 
överens om att investeringsprojektet som avser Nya Hisingsbron bättre lämpas att redan 
nu fördelas ansvarsmässigt till Stadsmiljönämnden. I förutsättningarna för budget har 
investeringsprojektet så väl som driftbudget för 2022 fördelats till Exploateringsnämnden. 

Förändringen är av teknisk karaktär för att underlätta hanteringen i så väl ekonomisystem 
som projektledningsverktyg då genomförandeprojektet är i en absolut slutfas och i stora 
delar redan har aktiverats och övergått i en förvaltningsfas. Justeringen förändrar således 
inte intentionerna i den ansvarsfördelning som låg till grund för beslutet om de nya 
nämnderna.  

Justering föreslås därför ske så väl för fördelningen av nominerade investeringsramar som 
för ställningstaganden avseende utgångspunkten för kommunbidragsramarna inför budget 
2023. Den ekonomiska förändringen är av lite större karaktär och föreslås därför hanteras 
redan i Budget för 2023 för att skapa goda förutsättningar för hantering redan när de nya 
nämnderna startar. 

Justering av investeringsramar 

Den valda ansvarsfördelningen innebär främst att projektets investeringsutrymme för 
planperioden 2021-2025, som ligger fördelad till Exploateringsnämnden i Förutsättningar 
för budget 2023-2025, justeras över till Stadsmiljönämndens nominerade 
investeringsvolymer. Justering sker med projektets andel av nominerade 
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investeringsramar för inkomster och utgifter och i enlighet med trafiknämndens 
nomineringar med generell neddragning av de samlade årliga nominerade volymerna med 
20 procent under planperioden. 

Investeringsnomineringar 
Hisingsbron (Projektets andel 
av Nominerade ramar  

Utfall 2021 Nominering 
2022 

Nominering 
2023 

Planperiod 
2021-2025 

Projekt Nya Hisingsbron     
Inkomster -353,5 -15,04 0 -368,54 
Utgifter 654,6 270,56 323,76 1248,92 

Netto 301,1 255,52 323,76 880,38 

 

Justering av driftkostnader 

Vad avser kapitalkostnadsvolymerna medför inte den justerade ansvarsfördelningen 
någon förändring då samtliga kapitalkostnader för denna typ av investeringar i grunden 
ska fördelas till Stadsmiljönämnden, vilka ligger till grund för den fördelning som 
föreslås i Förutsättningar för budget 2023-2025. 

I stadsledningskontorets ”tekniska beräkning av utgångsläget för 2022” för den nya 
Exploateringsnämnden ingår trafiknämndens budgeterade kostnader för 
investeringsrelaterade driftkostnader för projekt Hisingsbron. Budgeten består till största 
del av de tillfälliga kostnaderna för rivningskostnader för den gamla brokonstruktionen. 
Lika så består den beräknade utgångspunkten av trafiknämndens icke utnyttjade 
kommunbidragsutrymme för 2022, motsvarande ca 15 mnkr, som avser delar av det 
förstärkta kommunbidraget för 2022 som nämnden erhöll för rivningskostnader men som 
hanterades redan 2021 då riviningen tidigarelades.  

Samtidigt har trafiknämnden i sina verksamhetsnomineringar inarbetat en sänkning av 
behovet avseende rivning av Hisingsbron med -30 mnkr, då denna planeras att 
slutregleras under 2022. 

Totalt ingår därmed ca 45 mnkr för rivningskostnader i exploateringsnämndens tekniska 
beräknade utgångsläget för 2022 i förutsättningar för budget 2023-2025.  

Under de senaste åren har trafiknämnden fått kommunbidragsförstärkningar för de 
tillfälliga rivningskostnaderna, som för 2022 uppgår till ett förstärkt utrymme om ca 45 
mnkr. 

Stadsledningskontoret föreslår därför att den föreslagna justeringen av 
ansvarsfördelningen hanteras genom att exploateringsnämndens ramar redan inför 2023 
regleras ner med detta kommunbidragsutrymme om 45 mnkr. På så sätt regleras så väl 
den tillfälliga kommunbidragsförstärkningen för rivningskostnader fram till 2022, och ger 
motsvarande effekt som om samtliga poster först skulle föras över till Stadsmiljönämnden 
för att regleras inom ramen för den nämndens kommunbidragsramar. Mindre eventuella 
driftskostnader för 2023 och framåt får hanteras mellan nämnderna inom ramen 
nämndernas kommande kommunbidragsramar. 
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Dock kvarstår en rad osäkerheter knutna till ett så stort investeringsprojekt som 
Hisingsbron med eventuella tvister och dylikt, vilka kommer att behöva hanteras över tid 
oberoende om ansvarsjusteringen sker i detta skede eller skulle ske i ett senare skede. 

Genomförs denna justering ska således de verksamhetsnomineringar som avser 
trafiknämndens nomineringar som har fördelats mot exploateringsnämnden revideras med 
den underliggande minskning om 30 mnkr som omhändertas i föreslagen justering ovan. 

Justering av verksamhetsnomineringar enligt nedan: 

Nämnd Nr Nominering 2023 2024 2025 NOS-nämnd 
2023 

Kommentar 

TN 4 Stadsutveckloing – 
ökade 
genomförandekostnader 

-10+30=+20 -4 -4 Exploaterings-
nämnden 

Punkt 4 i 
trafiknämndens 

verksamehtsnominering 
har fördelalts mellan 

exploatering och mark 
utifrån den 

ansvarsfördelning som 
gjorts utifrån 

verksamhetsfördelning 
mellan nämnderna 
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