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1 Inledning 
Stadsledningskontoret redovisade till kommunstyrelsen i maj månad Förutsättningar för 

budget Göteborgs stad 2021 – 2023. I processbeskrivningen enligt nedanstående bild 

skall kontoret två gånger i höst redovisa kompletteringar. Denna gång redovisas 

framförallt en uppdatering avseende skatteprognosen. Utöver det redovisas bland annat en 

uppdaterad bedömning av pensionskostnaderna samt några övriga kompletteringar. 
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2 Uppdaterade ekonomiska 
förutsättningar 

 Skatteprognos per augusti 
I detta avsnitt redovisas en uppdaterad prognos avseende stadens skatteintäkter baserat på 

SKR:s prognos den 24 augusti. 

Tabellen nedan visar SKR:s bedömningen av den procentuella 

skatteunderlagsutvecklingen för riket i april samt den uppdaterade bedömningen från 

SKR i augusti för åren 2019–2023.  

 2019 2020 2021 2022 2023 

SKR april 2,2 0,9 3,5 3,7 3,8 

SKR augusti 2,8 2,4 1,3 3,9 4,0 

 

Jämfört med den prognos som SKR publicerade i april räknar de nu med högre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020, medan utvecklingen 2021 justerats ned. 

Sammantaget innebär det att nivån på skatteintäkterna år 2021 i princip är i nivå med 

beräkningen från april.  

Upprevideringen 2020 beror i huvudsak på att de stora utbetalningarna av 

permitteringslöner i år innebär att lönesumman utvecklas betydligt mer positivt 2020 än 

vad SKR tidigare förutsett. Under 2021 bedöms effekterna av den lägre sysselsättningen 

bli tydliga när stödet för korttidspermitteringar har upphört.  

SKR skriver dock att ”betydande osäkerhet kvarstår” och att ovanstående bedömningar 

fortsatt illustrerar ett tänkbart scenario. Vidare konstateras att ”vissa svårbedömda 

variabler, exempelvis löneutvecklingen – även för den korta sikten – bygger på 

antaganden, då det i nuläget knappast är rimligt att lägga prognoser.” 

Stadsledningskontoret konstaterar vidare att befolkningstillväxten under första halvåret 

2020 har varit betydligt lägre än under de senaste åren (se vidare bilaga 2). Detta till följd 

av framför allt en lägre invandring, men även en högre dödlighet och en högre utflyttning 

till övriga landet. Stadens befolkningsutveckling i relation till övriga kommuner påverkar 

utfallen inom den kommunala utjämningen. Utifrån den lägre befolkningstillväxten i 

Göteborg och i övriga riket under första halvåret 2020 finns även en större osäkerhet än 

tidigare kring utfallen i den kommunala utjämningen kommande år.  

I budgetförutsättningarna som kommunstyrelsen erhöll i maj framgår i kapitel 9 de 

bedömningar som då gjordes avseende skatter, generella statsbidrag och utjämning för 

åren 2020–2023. Stadsledningskontoret har nu uppdaterat bedömningen enligt de 

uppdaterade förutsättningarna. Förutom den uppdaterade bedömningen av 

skatteunderlagets utveckling är prognosen avseende 2020 också justerade utifrån de 

ytterligare generella statsbidrag om 6 mdkr till kommuner och regioner som regeringen 

och samarbetspartierna gav besked om den 18 maj. För Göteborg innebar detta ett 

tillskott på 168 mnkr 2020. 
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Sammantaget innebär SKR:s uppdaterade skatteunderlagsprognos i augusti något 

förbättrade förutsättningar för staden för de kommande åren. Som ovan konstaterats är 

dock osäkerheten stor. 

Den 21 september presenterar regeringen budgetpropositionen för 2021. 

Stadsledningskontoret kommer att återkomma med uppdaterad information om 

statsbidrag när dessa uppgifter finns tillgängliga. 

Mnkr (skattesats 21,12) 2020 2021 2022 2023 

Kommunalskatteintäkter 29 591 30 161 31 442 32 813 

Kommunalekonomisk utjämning m m     

Inkomstutjämning 2 544 2 617 2 759 2 914 

Kostnadsutjämning -1 080 -1 208 -1 377 -1 540 

Införandebidrag 309 56 - - 

LSS-utjämning 188 205 214 217 

Kommunal fastighetsavgift 867 888 898 908 

Regleringsbidrag/generella statsbidrag 1 858 1 276 1 180 1 029 
 
TOTALT 34 276 33 995 35 116 36 341 

Enligt budgetförutsättningar maj 2020 33 591 33 941 34 988 36 155 

Differens mot budgetförutsättningar maj  685 54 128 186 

 

 Resultatutjämningsreserv  
I Förutsättningar för budget som överlämnades i maj lämnade stadsledningskontoret en 

information om möjlig användning av resultatutjämningsreserven baserat på SKR:s 

skatteunderlagsprognos per april. Utifrån SKR:s uppdaterade skatteunderlagsprognos per 

augusti lämnar stadsledningskontoret här uppdaterad information om möjlig användning 

av RUR. Förändringarna i prognosen över skatteunderlagets utveckling de kommande 

åren ökar möjligheten att använda RUR 2021 utifrån stadens regelverk.   

Disponering RUR 2020 2021 2022 2023 

Skatteunderlagsutveckling 10-årigt snitt för riket 

(procent) 

4,0 4,0 3,7 3,7 

Årlig underliggande skatteunderlagsutveckling 

riket (procent) 

2,9 1,3 3,9 4,0 

Differens (procent) -1,1 -2,7 0,2 0,2 

Möjlig användning i procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning 

2,2 5,4 - - 

Möjlig användning Mnkr 754 1 836 0 0 

Enligt budgetförutsättningar maj 1 814 407 210 72 

 

 Pensionskostnaderna  
Stadsledningskontorets bedömning av pensionskostnadernas utveckling baseras på 

beräkningar från KPA. KPA har i augusti gjort en uppdaterad bedömning av stadens 

pensionskostnader. Kostnaderna framgår av tabellen nedan.  
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Enligt den uppdaterade beräkningen kommer kostnaderna år 2021 bli cirka 150 mnkr 

lägre än enligt tidigare beräkning som redogjordes för i budgetförutsättningarna i maj. 

Förklaring är i huvudsak att den uppdaterade beräkningen grundar sig på en lägre ökning 

av prisbasbeloppet år 2021. Samtidigt har SKR tillsammans med KPA och Skandia 

kommit överens om en arbetsgång för att implementera nya livslängsantaganden i 

pensionsskuldsberäkningen med målet att de ska kunna implementeras 2021. En justering 

av livslängsantagandena får effekt på pensionsskulden och en engångseffekt på 

resultaträkningen året då de implementeras. För Göteborgs del blir effekten troligen i 

storleksordningen 100 – 175 mnkr. Utifrån detta menar Stadsledningskontoret att 

bedömningen avseende pensionskostnadernas utveckling som lämnades i vårens 

budgetförutsättningar kan kvarstå.   

Pensionskostnader inklusive löneskatt Mnkr 2021 2022 2023 

Avgiftsbestämd ålderspension 1 005 1 035 1 075 

Löpande pensionsutbetalningar 605 605 605 

Skuldförändring FÅP 450 720 760 

Övriga pensionskostnader 40 40 40 

Summa pensionskostnader 2 100 2 400 2 480 

Effekt förändrat livslängdsantagande 150   

Enligt budgetförutsättningar i Maj 2 250 2 350 2 480 

Differens mot budgetförutsättningar Maj 0 -50 0 

 

I stadsledningskontorets budgetförutsättningar i Maj beskrevs resultateffekten av en 

övergång till fullfondsredovisning. Stadsledningskontorets kan konstatera att den 

reviderade bedömningen avseende prisbasbeloppets utveckling och ett förändrat 

livslängsantagande även får effekt på ansvarsförbindelsen och därmed på resultatet vid en 

eventuell övergång till fullfondsredovisning. I enlighet med vad som konstaterades i 

vårens budgetförutsättningar blir redovisningen mera känslig med fullfondsredovisning 

och förändringar av till exempel livslängdsantaganden, får betydligt större resultateffekt 

än vid redovisning enligt den så kallade blandmodellen. 

 Uppdaterad bedömning försörjningsstöd 
I Förutsättningar för budget 2021–2023 beskrev stadsledningskontoret att det var ytterst 

svårbedömt hur länge covid-19 skulle påverka samhällsekonomin och sysselsättningen 

och därmed kostnaderna för försörjningsstöd. I beräkningsunderlaget har kontoret 

inarbetat 865 mnkr till de fyra socialnämnderna, vilket motsvarar 2019 års kostnadsnivå. 

Kontoret utlovade även en uppdaterad bedömning under augusti. 

Läget är fortfarande mycket svårbedömt. Hittills i år har det inte skett någon dramatisk 

utveckling vad gäller kostnaderna för försörjningsstöd. Från en viss minskning av 

kostnaderna jämfört med 2019 under början av året, ser vi nu en ökning under juni och 

juli med 7 respektive 4 procent. Antal hushåll som beviljats försörjningsstöd har ökat med 

cirka 500 mellan mars och juli, varav 125 är barnfamiljer. Åldersgruppen 18-24 år står för 

cirka 40 procent av den totala ökningen. Ökningen är en följd av både fler inledda 

ärenden och färre avslutade ärenden. 
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Det som främst påverkar utvecklingen av försörjningsstödet är hur sysselsättningen och 

arbetslösheten utvecklas. Under vecka 33 var det enligt arbetsförmedlingens statistik 

cirka 23 300 öppet arbetslösa i Göteborg, vilket var en ökning med knappt 10 000 

personer jämfört med motsvarande vecka 2019.  

Vid finanskrisen 2008 ökade utbetalningarna av försörjningsstöd med 200 mnkr första 

året och med ytterligare 100 mnkr andra året. Antal personer varslade från företag 

belägna i Göteborg är för tiden mars till juli högre än under de fem första månaderna 

under finanskrisen, vilket skulle kunna indikera en minst lika stor påverkan på 

försörjningsstödskostnaderna som då. Vi ser dock tecken på en relativt snabb 

återhämtning av ekonomin. Om inte den pågående pandemin leder till något ytterligare 

bakslag under hösten finns det därför ändå skäl att tro att påverkan denna gång kan bli 

något lägre. Det är dock realistiskt att ha en beredskap för ökade kostnader med minst 

100 mnkr 2021. Om dessa medel ska fördelas till socialnämnderna, helt eller delvis, eller 

reserveras kommuncentralt är en ekonomistyrningsfråga som måste vägas in i den 

politiska beredningen avseende den totala ekonomistyrningen. Till exempel spelar det roll 

om en ansvarsfördelning för ökade/minskade kostnader ska tillämpas eller inte. 

 

 I beräkningsunderlaget ej fördelade resurser 
i arbetet med ny nämndsorganisation  

I beräkningsunderlaget i Förutsättningar för budget 2021-2023 (avsnitt 9) var det några 

enheter/uppgifter där det var osäkert vilken nämnd som skulle ha det ekonomiska 

ansvaret för dem. Resurser motsvarande totalt 33 mnkr var därför ej fördelade till någon 

nämnd. Utifrån det fortsatta arbetet med ny nämndsorganisation föreslår 

stadsledningskontoret nu följande fördelning: 

Enhet/uppgift Nuvarande nämnd Föreslagen nämnd 
Belopp 
(tkr) 

Teckenspråksforum Social resursnämnd SN Centrum 1 611 

Utvecklingsmedel Social resursnämnd SN Centrum 12 743 

Förvaltarenhet Social resursnämnd SN Centrum 6 600 

Utvecklingsenhet Social resursnämnd SN Centrum 1 073 

Enheten för kontrakt och uppföljning Kommunledningen 
Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 8 900 

    Nämnden för funktionsstöd  1 600 
 

Teckenspråksforum föreslås få en placering tills vidare i Socialnämnd Centrum i 

avvaktan på fortsatt utredning om en eventuell överföring till Nämnden för konsument 

och medborgarservice. 

Enheten för kontrakt och uppföljning föreslås få en placering till Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden med undantag för resurs för nivåbedömning av daglig verksamhet som 

föreslås föras till Nämnden för funktionsstöd. 
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 Ny bedömning schablonmedel  

I Förutsättningar för budget som överlämnades 2020-05-20 lämnade 

stadsledningskontoret en prognos för statsbidragen i form av schablonersättning för 

insatser för vissa utlänningar (förordning 2010:1122). 

Migrationsverket har nu lämnat en ny prognos för antalet asylsökande som innebär ett 

lägre mottagande. Stadsledningskontoret har därför gjort en ny prognos för de förväntade 

statsbidragen (se tabell nedan). 

 2021 2022 2023 

Prognos lämnad i förutsättningar 
för budget i maj  

163 150 150 

Ny uppdaterad prognos  153 130 123 
 

Som en följd av den sänkta prognosen föreslår kontoret en lägre fördelning till 

nämnderna 2021. I fördelningen ingår i likhet med förslaget i maj en fördelning av 39 

mnkr av tidigare års ej fördelade medel. Skillnaden mot underlaget som lämnades i maj 

framgår av rödmarkerad text och siffror i nedanstående tabell. 

Nämnd  Fördelning 2020  Förslag 2021 
(mnkr) 
budgetförut-
sättningar maj 

Nytt förslag 2021 

Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning  

41  41  39 

Fastighetsnämnden  1,5  4  4 

Förskolenämnden  22  19  18 

Grundskolenämnden  43  37  35 

Kommunledning  1,5  1  1 

Nämnden för konsument- och 
medborgarservice  

1  1  1 

Försörjningsstöd (tidigare SDN 
+SRN) Enligt beräkningsunderlaget 
SN Centrum 

35  31  29 

Social resursnämnds uppdrag 
enligt reglementet, kapitel 2 rubrik 
Integration, Enligt 
beräkningsunderlaget SN Centrum 

41  39  37 

Utbildningsnämnden  28  24  23 

Stadengemensamma insatser, 
Utbildningsnämnden  

6  5  5 

Totalt  220  202  192 
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 Uppdatering SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet 

Stadsledningskontoret lämnade i budgetförutsättningarna 2021-2023 en uppgift om 

SKR:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för åren 2019-2023. 

SKR har per den 24 augusti uppdaterat sin bedömning av den kommunala 

prisutvecklingen. Kontoret lämnar därför nu nya uppdaterade uppgifter. 

Procentuell förändring 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Övrig förbrukning** 2,9 1,5 1,4 1,8 2,1 

Sammanvägd prisförändring 2,7 1,9 1,8 2,0 2,1 

Sammanvägd prisförändring, maj 2,6 1,9 2,0 1,8 2,6 

Förändring  0,1 0,0 -0,2 0,2 -0,5 

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inklusive förändring i arbetsgivaravgifter  
** 50 procent lönekostnadsförändring och 50 procent KPIF 
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3 Uppdaterade bedömningar från 
nämnder  

 Uppdatering Bergsjöns kulturhus 
Stadsledningskontoret lämnade i budgetförutsättningarna för 2020-2022 en kalkyl för 

driftskostnaderna för Bergsjöns kulturhus med en beräknad driftskostnad på 18,2 mnkr 

från och med 2021. 

Kulturhuset beräknas nu att kunna starta upp under våren 2022. Under 2021 beräknas 

kulturnämnden ha en kostnad på cirka 1 mnkr för projektledning med mera. 

Kulturförvaltningen gör idag ingen annan bedömning av helårskostnaderna än de som 

gjordes inför budgetförutsättningarna för 2020-2022, men det finns stora osäkerheter i 

kalkylen, bland annat för leasingkostnader och hyra. En ny kvalitetssäkrad kalkyl behöver 

därför tas fram till budgetförutsättningarna för 2022-2024. Nedan följer en uppdaterad 

bedömning i förhållande till den som lämnades i budgetförutsättningarna för 2020-2022. 

 Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 

Enligt 2020 års budgetförutsättningar 0 18,2 18,2 - 

Ny bedömning  1,0 12,0 18,2 

Differens  -17,2 -6,2 - 
Förändring jämfört med 2020 års 
kommunbidragsram   1,0 12,0 18,2 

     
  

 Uppdatering Bedömning Sjöfartsmuseet  
I budgetförutsättningar inför 2020-2022 gjordes en beskrivning av ökade kostnader för 

om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet. Kommunfullmäktige gav kulturnämnden i 

uppdrag att beräkna kostnader för upprustning av bland annat Sjöfartsmuseet Akvariet, 

och beslutade 2017 beslut om investeringsram för om- och tillbyggnad om 100 mnkr 

exklusive externa bidrag. 2019-03-28 § 14 beslutade kommunfullmäktige om att revidera 

investeringsramen till 136 mnkr på grund av ändrade förutsättningar. Beslutet innebär att 

kulturnämndens driftkostnader ökar ytterligare med 2,4 mnkr till totalt 10,9 mnkr/år. 

I 2020 års budget avsattes 0,8 mnkr till kulturnämndens kommunbidrag.  

Kulturnämnden har i sin verksamhetsnominering reviderat kostnaderna för om- och 

tillbyggnad av Sjöfartsmuseet enligt nedanstående: 
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Mnkr 2020 2021 2022 2023 

Beräknad drifts- och underhållskostnad i 

budgetförutsättningar 2020-2022 

0,8 11,7 10,9 10,9 

Nu uppdaterad drifts- och  

underhållskostnad 

0,8 4,2 10,9 10,9 

Förändring jämfört med 2020 års  

kommunbidragsram 

 +3,4 +10,1 +10,1 

 

 Uppdatering Bedömning Jubileumsparken  
I Budgetförutsättningar 2020-2022 gjordes en beskrivning av framtida driftkostnader för 

Jubileumsparken utifrån kommunfullmäktiges investeringsbeslut om 347 mnkr. Framtida 

årliga driftkostnader var beräknade till 15 mnkr. I investeringsbeslutet ingick, utöver den 

kommunala nettoinvesteringen 141 mnkr, 206 mnkr finansierade med 

exploateringsbidrag och avgiftsfinansierade ledningsarbeten. 

I budgetunderlag 2020-2022 beskrevs driftskostnaderna för första etappen, som 

inkluderade drift av nya hamnbadet. Driftkostnaderna för 2021 angavs till 9,5 mnkr, 2022 

14 mnkr och för 2023 och framåt 15 mnkr. 

Park- och naturnämnden beslutade 2020-06-22 § 120 dnr PON 0395/20 att fortsätta med 

planering och byggnation av en första deletapp av Jubileumsparken inom ramen för 

aktuell budget på 141 mnkr. Upphandlingen av det nya hamnbadet beslutades avbrytas på 

grund av osäkerheten i hela området Frihamnen. 

Inför 2020 års budget avsattes 3,5 mnkr kommuncentralt eftersom fördelning per ansvarig 

nämnd inte var klarlagd. Park- och naturnämnden har gjort framställan till 

kommunstyrelsen att ianspråkta de 3,5 mnkr för 2020, ärendet är anmält till 

kommunstyrelsens sammanträde den 30 september. Inför 2021 och framåt har ansvaret 

för drifts- och underhållskostnaderna ännu inte klarlagts, varför drifts- och 

underhållskostnaderna även fortsättningsvis avsätts via kommuncentral beredskap för 

särskilt ändamål som senare fördelas per ansvarig nämnd.  

Park- och naturnämnden har utifrån beslut att avbryta upphandlingen av det nya 

hamnbadet reviderat drift- och underhållskostnaderna enligt nedanstående: 

Mnkr 2020 2021 2022 2023 

Beräknad drifts- och underhållskostnad i 

budgetförutsättningar 2020-2022 

3,5 9,5 14,0 15,0 

Nu uppdaterad drifts- och  

underhållskostnad 

3,5 4,5 13,3 13,3 

Förändring jämfört med 2020 års  

kommuncentral kostnadspost 

 +1,0 +9,8 +9,8 
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 Uppdaterad bedömning kapitalkostnader TN  

I förutsättningar för budget 2021-2023 presenteras bedömning av beräknade 

kapitalkostnader för kommande år. Trafikkontoret har gjort stadsledningskontoret 

uppmärksamma på att det tidigare inlämnade underlagen var felaktiga.  

De nya uppgifterna innebär ytterligare ökade kapitalkostnader redan 2020, vilket medför 

nivåförändring för 2021 med 40 mnkr och framåt. 

 

I förutsättningar för budget redovisas stadens samlade tillkommande kapitalkostnader för 

2022-2023 som en kommuncentral post. Dessa påverkas inte av nivåförskjutningen redan 

2021, utan ligger kvar med motsvarande ökningstakt som i tidigare inlämnat material. 

Mnkr 2021 2022 2023 

Beräknad 
kapitalkostnadskompensation i 
budgetförutsättningar 2021-2023  

90,3 90,3 90,3 

Ny uppdaterad 
kapitalkostnadskompensation  

130,3 130,3 130,3 

Förändring jämfört med tidigare 
beräkning 

+40 +40 +40 
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4 Övriga frågor 
Under detta avsnitt redovisas diverse övriga frågor/underlag som kan utgöra relevant 

information för det politiska budgetarbetet som komplement till det underlag som 

överlämnades i maj månad.  

 Uppdaterad information gällande MR-
dagarna, med anledning av covid-19  

I budgetförutsättningarna som kommunstyrelsen erhöll i maj lämnades information om 

beräknade kostnader för MR-dagarna 2021. Med anledning av Covid-19 är det nu osäkert 

om arrangemanget kommer genomföras som planerat. Därför lämnas här uppdaterad 

information.  

Nedanstående information om MR-dagarna lämnades i förutsättningar för budget i 

Maj (avsnitt 6.3.28): 

Stadsledningskontoret fick 2018-01-31 i uppdrag av KS att ansöka om värdskap 

för MR-dagarna 2021. Besked att staden, tillsammans med Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen, fått värdskapet för 

MR-dagarna 2021 kom i februari 2019. 

Kostnaderna för MR-dagarna beräknas, för Göteborgs stads del, uppgå till 1 500 

tkr under 2021. Av detta beräknas 1000 tkr vara verksamhetsbidrag i form av 

lokalkostnader för Svenska Mässan. Resterande 500 tkr avser kostnader för 

kompetenshöjande insatser och för att möjliggöra deltagande för verksamheter 

inom staden. 

Kommunstyrelsens samråd, Ungdomsfullmäktige och lokala ungdomsföreningar 

är viktiga aktörer och här kan staden ge stöd för att öka delaktigheten. Under 

2020 och 2021 ska utbildningar hållas utifrån behov som finns bland stadens 

anställda inom MR-området. Dialogmöten och workshops ska genomföras med 

civilsamhälle och andra aktörer, som staden bjuder in till tillsammans med de 

andra värdarna (GU, LST, VGR). Inom staden dockar arbetet an till pågående 

processer, som ungt inflytande, jämlik stad och jubileumsfirandet 2021, där 

samfinansiering kan ske. Vissa riktade satsningar planeras för skolelever för att 

öka kunskapen om mänskliga rättigheter och demokrati. 

Uppdaterad information gällande MR-dagarna, med anledning av covid-19.  

MR-dagarna 2020 är planerade att genomföras i Uppsala i december men eftersom 

pandemin kan påverka genomförandet har MR-dagarna (organisationen som står för MR-

dagarna) bokat in ett alternativt datum i Uppsala 19-21 april 2021. Beslut om 

evenemanget blir framflyttat eller ej tas 3 september, utifrån folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Om arrangemanget i Uppsala flyttas fram till april 2021 kommer det 

att påverka arrangemanget i Göteborg. Vi som står värdar (staden, LST, VGR och GU) 

har ett möte med MR-dagarna 23 september och då kommer en tydligare bild av läget 

presenteras.  

 



   
 

 

Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2021 – 2023, komplettering i augusti 2020 12  

Underlag överlämnat till det politiska budgetarbetet  

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2020-08-26 

 Befolkningstillväxt första halvåret 2020  

Befolkningsökningen under första halvåret 2020 har varit väsentligt lägre än under de 

senaste åren. Detta till följd av framför allt en lägre invandring, men även en högre 

dödlighet och en högre utflyttning till övriga landet, exklusive Göteborgsregionen. 

Den befolkningsprognos som Budgetförutsättningarna 2021-2023 bygger på är därför 

sannolikt överskattad. Detta kan få konsekvenser för såväl skatteintäkterna som 

verksamhetsvolymerna, kostnaderna och den fördelning som finns i 

stadsledningskontorets budgetförutsättningar i våras inom i första hand förskola och 

skola.  

En utförligare beskrivning om befolkningsutvecklingen återfinns i bilaga ”Lägre 

befolkningstillväxt som effekt av Covid-19” 

 Uppdatering kostnadsjämförelser  
I budgetförutsättningarna, avsnitt 9.3, har stadsledningskontoret redovisat 

kostnadsjämförelser med övriga storstäder och den så kallade referenskostnaden för 

verksamheterna inom välfärdsområdet och utbildningsområdet. 

Jämförelserna gjordes för nettokostnaden per invånare 2018. Nu finns publicerat 

preliminära uppgifter för 2019. Kontoret lämnar därför här en uppdatering av 

jämförelsen. 

Nettokostnad per invånare 2019, välfärdsområdet 

  
Individ- och 

familjeomsorg Äldreomsorg 
Funktionsned-
sättning (LSS) 

Göteborg 7 040 9 182 5 907 

Malmö 8 701 9 152 4 935 

Stockholm 3 879 8 133 3 829 

Referenskostnad (Göteborg) 6 441 8 821 5 648 

Skillnad mot referenskostnad 599 361 259 

 

Göteborg har för individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen en högre 

nettokostnad per invånare än vad som kan förväntas med hänsyn till stadens 

befolkningsstruktur, åldersmässigt och socioekonomiskt (referenskostnad). För insatser 

enligt LSS till personer med funktionsnedsättning har Göteborg en högre nettokostnad 

per invånare i förhållande till de insatser som lämnas. 

I förhållande till 2018 har skillnaden minskat inom äldreomsorgen (25 kronor) och för 

insatser enligt LSS (103 kronor). För individ- och familjeomsorgen är skillnaden i stort 

sett oförändrad (+9 kronor) trots att stadens nettokostnad per invånare har minskat med 

160 kronor. Detta beroende på att även den förväntade kostnaden (referenskostnaden) har 

minskat. 

Nettokostnad per invånare 2019, utbildningsområdet 
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  Förskola 

Grundskola inkl 
förskoleklass 

och fritidshem Gymnasieskola 

Göteborg 7 198 12 767 3 128 

Malmö 8 381 13 105 3 432 

Stockholm 8 070 13 892 3 188 

Referenskostnad (Göteborg) 6 975 11 938 3 340 

Skillnad mot referenskostnad 223 829 -212 

 

För förskoleverksamheten hade Göteborg 2019, till skillnad mot 2018, en högre 

nettokostnad per invånare än referenskostnaden. Detta beroende på att Göteborgs 

nettokostnad per invånare har ökat med 263 kronor samtidigt som referenskostnaden har 

minskat med 161 kronor. 

Den största skillnaden mot referenskostnaden finns inom grundskolan inklusive 

förskoleklass och fritidshem. Skillnaden på 829 kronor motsvarar cirka 480 mnkr och är 

en ökning med drygt 300 kronor jämfört med 2018. 

För gymnasieskolan är nettokostnaden fortfarande lägre än referenskostnaden, men 

skillnaden har minskat med knappt 70 kronor jämfört med 2018. 

 

 Lokalnämnden - ny hyressättning  
Lokalnämndens ordförande tog 2020-06-24 ett ordförandebeslut att översända den 

ekonomiska rapporten per maj till kommunstyrelsen med uppmaningen att ta del av 

nämndens arbete med den nya hyressättningen för stadens verksamhetslokaler. 

Informationen ingick i tjänsteutlåtandet kring den ekonomiska majrapporten (Dnr N230 – 

0410/20). Stadsledningskontoret överlämnar därför protokollsutdrag och tjänsteutlåtande 

från lokalförvaltningen i bilaga till dessa budgetförutsättningar.  

 Förvaltnings AB Framtidens strategi för 
utvecklingsområden  

I juni antog styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden en strategi för utvecklingsområden 

(Förvaltnings AB Framtiden 2020-06-15 § 12). Strategin är koncernens övergripande 

styrande dokument för utvecklingsområden och innehåller mål, strategier, insatser och 

metod för arbetet mellan 2020–2030. Strategin syftar till att nå ambitionen i fullmäktiges 

budget 2020 om att ingen del av staden ska finnas på Polisens lista över särskilt utsatta 

områden år 2025. Bolaget menar att strategin är affärsmässigt motiverad mot bakgrund av 

att investeringarna görs för att bibehålla/öka marknadsvärden i befintligt bestånd, skapa 

synergier med befintligt bestånd, bygga på egen mark för att generera ökat kassaflöde, 

bidra till att minska upplevd otrygghet, bredda bostadsutbudet vilket medför ökad 

efterfrågan och attraktivitet.  

Bolaget bedömer att koncernen har möjlighet att göra de ekonomiska prioriteringarna 

som krävs för att genomföra strategin. Satsningen innehåller utökade driftskostnader och 
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investeringar i nyproduktion. Koncernen har beredskap för 3,5 mdkr i ökad drift och 

underhåll vilket finansieras genom prioritering i befintligt bestånd och genom ökat 

kassaflöde. Vidare har koncernen beredskap för cirka 7,5 mdkr för investeringar, varav 

1,25 mdkr avser investeringar i befintligt bestånd och finansieras genom omprioriteringar 

och ökat kassaflöde, och 6,25 mdkr avser tillkommande nyproduktion och finansieras till 

70 procent med lånat kapital (4,4 mdkr). Merkostnaderna kommer att redovisas. 

Merkostnaden kommer att sätta negativ press på resultatet, bolaget bedömer dock att den 

negativa påverkan ryms inom bolagets finansiella strategi avseende soliditet och 

belåningsgrad och krav i ägardirektivet avseende direktavkastning, under förutsättning att 

räntan är inom förväntade nivåer.  

Genom omprioriteringar i befintlig portfölj ryms satsningen inom den långsiktiga 

investeringsprognos som Stadsledningskontoret tidigare redovisat i Förutsättningar för 

budget 2021–2023. 

 

 Konsekvenser av 
koncernbidragsfinansiering av Business 
Region Göteborg AB (BRG) och Göteborg & 
Co AB till den del som idag finansieras via 
uppdragsersättning. 

I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Göteborgs Stad 2020 anges bland 

annat att från och med 2021 ska finansiering av Business Region Göteborg AB (BRG) 

och Göteborg & Co AB ske inom bolagskoncernen via koncernbidrag till den del som 

idag finansieras via uppdragsersättning. 

Göteborgs Stadshus AB har under försommaren låtit göra en extern juridisk utredning. 

En övergång från dagens finansiering via uppdragsersättning till koncernbidrag får, dels 

momsmässiga dels inkomstskattemässiga konsekvenser. En finansiering med 

koncernbidrag bedöms innebära att bolagen kommer att uttagsbeskattas och påföras 

utgående moms för värdet av de tjänster som levereras till Göteborgs Stad. I dagsläget 

innebär detta en ökad kostnad uppgående till mellan 35–40 mnkr årligen givet en 

finansiering motsvarade 2020 års nivå. En övergång till koncernbidrag kan också 

innebära att bolagen inte medges fullt avdrag för ingående moms för den delen som 

finansieras med koncernbidrag. 

Även inkomstskattemässigt bedöms finansiering med koncernbidrag innebära att bolagen 

kommer att uttagsbeskattas för värdet av tjänsterna. På Stadshuskoncernnivå uppstår 

ingen effekt så länge som koncernen har tillräckliga överskott som kan matchas mot det 

ökade koncernbidraget. I det fall tillräckliga skattemässiga överskott saknas minskar den 

positiva inkomstskatteeffekten av koncernbidraget. Emellertid kan det skattemässiga 

underskott som uppstår sparas till kommande år. 

Finansiering via koncernbidrag istället för uppdragsersättning bedöms inte innebära 

någon skillnad ur ett upphandlingsperspektiv men kan få konsekvenser för tillämpningen 
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av de undantag i upphandlingslagstiftningen som BRG tillämpar för det regionala 

samarbetet. 



  2020-08-26 
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Ekonomiuppföljning per maj 2020 

Förslag till beslut 
I Lokalnämnden: 

1. Lokalnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per maj 2020. 

2. Lokalnämnden antecknar informationen om ny hyressättning till protokollet. 

Sammanfattning 
Resultatet per maj uppgår till + 56 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv 

budgetavvikelse för perioden med + 44,6 miljoner kronor. 

 
Årsprognosen jämfört med april månad reduceras från + 2,7 miljoner kronor till + 0,5 

miljoner kronor. 

Samverkan 
Samverkan har skett med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg den 10 

juni 2020 (FSG).  

 

Bilagor 

1. RR lokalnämnden per maj 2020  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-06-08 

Diarienummer N230-0410/20 

 

Handläggare 

Mikael Sandström 

Telefon: 031-365 06 02 

E-post: mikael.sandstrom@lf.goteborg.se  
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Ärendet  
Utfall till och med perioden  

Resultatet per maj uppgår till +56 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv 

budgetavvikelse för perioden med +44,6 miljoner kronor. 

Utöver de tidigare rapporterade positiva avvikelserna gällande mediakostnader, 

lokalhyror och planerat underhåll har för maj månad följande poster tillkommit: 

• Personalkostnader: +7,9 miljoner kronor på grund av vakanser, ersättning av 

sjuklönekostnader samt aktivering av tid. 

• Tillsyn och Skötsel: +3,9 miljoner kronor 

• Övriga kostnader: +3,6 miljoner kronor, bland annat på grund av erhållen 

fastighetsskatt 

• Reparation: 0,9 miljoner kronor 

• Bidrag: +2,8 miljoner kronor 

• Försäkringsersättningar: 0,8 miljoner kronor 

Årsprognos per maj 

Årsprognosen jämfört med april månad reduceras från +2,7 miljoner kronor till +0,5 

miljoner kronor. 

Prognosarbetet har främst lett till ytterligare justeringar av de redan tidigare redovisade 

avvikelserna. Det gäller alltså främst nya prognoser för mediakostnaderna, övriga 

kostnader och personalkostnaderna.   

Känslighetsanalys: 

Kostnadsansvaret för evakueringskostnaderna för Åkeredsskolans evakuering fram till att 

skolan rivs och en ny skola börjar byggas är inte tydliggjord. 

Pågående arbete med ny hyressättning  

Lokalförvaltningen kunde utifrån ett yrkande till kommunstyrelsen daterat den 2020-05-

20 från M, L, C, S konstatera att det fanns behov av vissa förtydliganden kopplade till 

lokalnämndens arbete med nya hyressättningsprinciper och det uppdrag som 

lokalnämnden fått 2020 med koppling till detta arbete. Nedan redovisas de två avsnitt 

som förvaltningen önskar kommentera. Utdragen ur yrkandet är markerade med fetstil: 

Enligt yrkandet har lokalnämnden fått i uppdrag att: 

1) ”… ta fram en ny hyresmodell för utbildningsnämnderna, en modell som skulle 

vara på plats till halvårsskiftet 2020. För denna period avsattes kommuncentrala 

medel. Kommunstyrelsen kan konstatera att det uppdraget inte kommer att vara 

klart till dess, vilket vi beklagar.  Kommunstyrelsen vill understryka att en ny 

modell måste vara på plats till 2021 och att arbetet behöver intensifieras.” 

Uppdraget till lokalnämnden nämner inget om att en ny hyresmodell ska vara framtagen 

under 2020. Uppdraget löd: 

”Lokalnämnden ska tillse att ny kostnadsneutral hyressättning tas fram och träder ikraft 1 

juli 2020 för förskole-, grundskole- och gymnasielokaler”. 

Då det centrala budgetutrymmet som styrdes till lokalförvaltningen för avrop avseende 

under året ibruktagna lokaler halverades, och uppdraget var att införa en kostnadsneutral 

hyressättning from halvårsskiftet, tolkade lokalförvaltningen detta som att 
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finansieringsansvaret skulle övergå från kommuncentralt håll till skolnämnderna från och 

med den 1 juli 2020. Förvaltningen tolkade detta som ett första steg att lämna den 

befintliga hyressättningen varpå ett arbete påbörjades med att se över den befintliga 

modellen och dess principer. 

En ny hyresmodell för stadens verksamhetslokaler kan inte enbart avse skollokalerna utan 

borde rimligtvis också omfatta såväl stadens äldreboenden som boenden för 

funktionshindrade. Vidare justerades inte lokalnämndens kommunbidragsram 2020 för 

varken kompensationen för de lokaler som ibruktagits från och med 2001 till hösten 2017 

eller avseende det finansieringsutrymme som lokalnämnden lämnar ifrån sig till den 

befintliga modellen. Sammantaget kunde uppdraget omöjligen tolkas som att det avsåg 

hela hyresmodellen. Lokalnämnden delar förvaltningens syn på uppdraget och har 

beslutat om en tidplan där nya hyressättande principer och arbetssätt ska börja gälla från 

och med den 1 januari 2022. 

Lokalnämnden kommer i enlighet med sin tolkning av uppdraget att ha genomfört en 

kostnadsneutral hyressättning från och med 1 juli 2020 och avser att från och med detta 

datum debitera respektive skolnämnd de kostnader som annars fortsättningsvis skulle 

burits centralt. Vidare har lokalförvaltningen, utifrån detta resonemang, översänt 

uppgifter om 2021 års hyresnivåer till de berörda skolnämnderna. 

Lokalnämnden bedömer därmed att uppdraget är utfört i tid. 

Utdrag ur lokalnämndens verksamhetsnomineringar inför 2021: 

Ett flertal av nämndens ekonomiska nomineringar är kopplade till den pågående 

översynen av hyressättningsprinciperna inom staden. Övergången från dagens 

hyresmodell som använts sedan 2001 till en självkostnadsbaserad hyressättning måste av 

flera skäl ske i etapper. Lokalnämnden, stadens verksamhetsnämnder och 

kommunstyrelsen sitter fast i hyresmodellens befintliga strukturer och regelverk vilka 

kräver tid för att lösa upp. Förändringarna ska också enligt kommunfullmäktiges budget 

2020 ske i nära dialog med hyresgästerna och förändringarna ska vidare möjliggöra 

långsiktig förutsägbarhet för bägge parter. Arbetet är tidskrävande och bör inte hastas 

fram. Resultatet ska bli hållbart för en lång period. Beslutsprocesserna för att förankra 

nya hyressättande principer kräver också långa ledtider. 

Innan lokalnämndens ekonomi genomlysts, nya hyressättande principer tagits fram i nära 

samverkan med hyresgästerna och fördelningsmodeller förankrats i den tillsatta 

styrgruppen, föreslår därför förvaltningen att övergången sker stegvis med ett slutligt 

införande från och med 1 januari 2022. 

2021 – ett övergångsår avseende ny hyressättning 

Hyressättningen 2021 ska inte betraktas som en ny modell för hyressättning utan är bara 

en övergångshantering utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till lokalnämnden att införa 

kostnadsneutral hyressättning from 1 juli 2020. 

Hyreskostnader för lokalnämndens hyresgäster 

2021 blir ett övergångsår med ökade lokalkostnader för lokalnämndens hyresgäster 

enligt vad som redovisas i bilaga Sammanställning av skolnämndernas lokalkostnader 

2021. 

Det är mycket viktigt att det pågående utvecklingsarbetet med ny hyressättning ges 

fortsatt goda förutsättningar.  
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Detta ges genom att bland annat lokalnämndens befintliga negativa kommunbidragsram 

lämnas orört under 2021.  

En forcerad förändringstakt skulle allvarligt skada det utvecklingsarbete som pågår och 

skapa betydande otydlighet och irritation mellan lokalnämnden och dom som nämnden 

finns till för. Resultatet ska bli hållbart för en lång period. 

2) ”Investeringsrelaterade driftskostnader för evakuering, rivning och utrangering som 

lokalnämnden och utbildningsnämnderna inte är överens om vem som skall bära 

hanteras, i väntan på en ny hyresmodell, genom att pengar avsätts kommuncentralt för 

utbildningsnämnderna att avropa under 2020. 

De investeringsrelaterade driftskostnaderna är projektrelaterade engångskostnader som 

kommer att variera stort mellan åren beroende på vilka projekt som drivs. 

Finansieringen av dessa kostnader ska därför inte ske via hyran eller förväntas bli löst 

genom det pågående hyresarbetet. 

Därför har lokalnämnden lyft frågan till kommunstyrelsen i samband med beslutet om 

lokalnämndens verksamhetsplan samt i ärendet om LN s verksamhetsnomineringar. 

Utdrag ur lokalnämndens verksamhetsnomineringar: 

Investeringsrelaterade driftskostnader – otydligt kostnadsansvar 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021 måste genom tilldelade ramanslag tydligt visa 

på vem som ska bära dessa i förväg svårbedömda kostnader.  

Otydligheten i budget 2020 har lett till betydande effektivitetsförluster hos inblandade 

nämnder och fortsätter göra så tills ansvarsfrågan är besvarad. 

Konsekvenserna av de investeringsrelaterade driftskostnaderna (evakuerings-, rivnings- 

samt nedskrivningskostnader) följer av verksamheternas beställningar men att 

kostnaderna inte kan undvikas är främst en effekt av bristande framförhållning i stadens 

planering i kombination med att staden växer och har brist på byggbar mark. De bör 

därför fortsättningsvis budgeteras och finansieras kommuncentralt. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet beskriver det ekonomiska utfallet för perioden till och med maj 2020 samt en 

årsprognos med fokus på förändringarna sedan den föregående ekonomisk rapporten per 

april månad. 

Ärendet redovisar också nuläget avseende lokalnämndens uppdrag att införa 

kostnadsneutral hyressättning from 1 juli 2020 för skolnämnderna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår lokalnämnden att godkänna den ekonomiska 

uppföljningsrapporten per maj månad 2020 samt motta nulägesrapporten avseende arbetet 

med nämndens uppdrag att införa kostnadsneutral hyressättning from 1 juli 2020 

gentemot skolnämnderna. 

 

Patrick Kristensson   Mikael Sandström 

Direktör    Ekonomichef 
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Befolkningstillväxt första halvåret 2020 

 



LÄGRE BEFOLKNINGSTILLVÄXT 

SOM EFFEKT AV COVID-19 
Årets befolkningsökning kommer sannolikt bara bli 

hälften så stor som den årliga befolkningsökningen 

varit det senaste decenniet. Det innebär att befolk-

ningsprognosen, som gjordes innan Covid-19 var klas-

sad som en pandemi, överskattar årets befolkningstill-

växt. 

SCB har nu publicerat halvårssiffrorna för befolkningsför-

ändringarna i Sveriges kommuner och tillsammans med be-

dömningar från Migrationsverket över arbetskraftsinvand-

ringen, asylinvandringen och antalet utländska studenter så 

är det rimligt att anta att Göteborgs befolkning kommer att 

öka i en betydligt lägre utsträckning än vad som varit fallet 

de senaste 10 åren.  

Flyttningarna till Göteborg från utlandet har minskat kraf-

tigt under 2020 som en följd av stängda gränser och omfat-

tande reserestriktioner i pandemins fotspår. Migrationsver-

ket har skrivit ner sina prognoser över arbetskraftsinvand-

ring, asylinvandring och utrikes födda studenter. De räknar 

emellertid med att förutsättningarna återgår mer till det 

normala efter årsskiftet, även om det i praktiken finns en 

betydande osäkerhet kring detta. 

Ännu är det för tidigt att säga om Coronaviruset får långva-

riga effekter på flyttmönster, födda barn och avlidna perso-

ner. Men vi har vid tidigare ekonomiska lågkonjunkturer 

sett att flyttningarna snabbt påverkats. Det är viktigt att 

noga följa utvecklingen framöver och för kommunens re-

sursåldrar så påverkas framförallt antalet barn i förskolan 

snabbt av förändringar i antal födda och förändrade flytt-

mönster.  

Under årets andra kvartal ökade antalet döda markant som 

en direkt följd av coronaviruset. Sedan juni ligger dödlig-

heten åter på en mer ”normal” nivå. Huruvida dödligheten 

under den resterande delen av året kommer att skilja sig 

mot tidigare år är ännu för tidigt att säga. 

De inrikes flyttningarna fortsatte trots pandemin att öka 

under det första halvåret. Trenderna följer i stort de sen-

aste årens mönster med en hög utflyttning till och en 

ökande inflyttning från Göteborgsregionen. Den ökade ut-

flyttningen till övriga landet är den enda flyttström som 

sticker ut något. Det är tänkbart att fler studenter lämnat 

staden då undervisningen under epidemin varit digital. 
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