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  Inledning och sammanfattning  
 Inledning 

Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet för 
stadens nämnder och styrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna 
och gällande lagstiftning ge svar på de utmaningar staden står inför, ge inriktning 
och ge goda förutsättningar för den verksamhet som bedrivs.   

Kommunfullmäktige fattade inför budget 2020 beslut om en förändrad 
budgetprocess med innebörden att beslutet om budget flyttades till november. Ett 
av skälen var att möjliggöra att Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 
skatteprognos per augusti utgör underlag för budgeten och därmed få en mer 
aktuell bild av det påföljande årets skatteintäkter. Utifrån det beslutet arbetade 
stadsledningskontoret fram en arbetsplan för att möjliggöra ett budgetbeslut i 
november månad. Med utgångspunkt från den beslutade budgetprocessen, har 
stadsledningskontoret i januari tagit fram en arbetsplan för att möjliggöra ett beslut 
om budget 2021–2023 i fullmäktige den 5 november enligt nedan. 
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Vi befinner oss nu i slutet av maj månad vilket innebär att stadsledningskontoret 
enligt arbetsplanen ovan ska leverera det grundläggande underlaget med 
förutsättningar för det politiska budgetarbetet. Med anledning av den nu rådande 
pandemin och de osäkerheter som finns kopplat till konsekvenserna av de beslut 
som tagits på både internationell, nationell, regional och kommunal nivå för att 
förhindra både spridning av smittan och att hantera den aktuella situationen, är 
förutsättningarna för att följa den arbetsplan som tidigare har presenterats i enlighet 
med den process som infördes under förra året starkt påverkade. 

Det är framförallt osäkerheter kring pandemins utveckling framöver samt vilken 
påverkan som de restriktioner och stödåtgärder som beslutats och kommer att 
beslutas både nationellt och internationell, får på den totala samhällsekonomin 
under de närmaste åren som gör att framtagandet av en budget för 2021-2023 blir 
en utmaning. Den stora osäkerheten i omvärldsförutsättningarna medför också att 
de prognoser över förväntade skatteintäkter som redovisas i detta underlag inte kan 
betraktas som just prognoser utan snarare möjliga scenarier av utvecklingen. 

Det blir det politiska budgetarbetet som får överväga vilken form av budget som är 
möjlig att besluta för 2021–2023 utifrån rådande omständigheter. Både vad avser 
detaljeringsgrad och ambitionsnivå. 

SKR har i samband med sin senaste ekonomirapport den 11 maj tryckt på vikten av 
att kommuner och regioner tar sina beslut om budget så sent som möjligt under 
hösten för att kunna få med så aktuella förutsättningar som möjligt  

Utifrån ovanstående överlämnas nu detta samlade underlag. 

Stadsledningskontoret redogör i detta underlag för stadens förutsättningar inför 
kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende budget 2021 - 2023.  

Underlaget syftar till att ge de politiska partierna initiala förutsättningar för att 
genomföra sitt budgetarbete. Underlaget beskriver ett utgångsläge för 
budgetarbetet, så långt stadsledningskontoret kan överblicka. Utifrån rådande 
omständigheter och osäkerheter med anledning av Covid-19 ser 
stadsledningskontoret att det kan uppstå behov av att återkomma med ytterligare 
kompletteringar av underlaget under den pågående budgetprocessen utöver vad 
som tidigare planerats. 

Under 2020 genomförs förändringen av stadsdelsnämndernas organisation och sex 
nya nämnder bildas. I detta underlag har hänsyn tagits till denna förändring så långt 
som möjligt. Stadsledningskontoret kan behöva återkomma efter sommaren med en 
komplettering av underlaget utifrån konsekvenser av genomförandet. 

Det krävs en tillkommande politisk bearbetning och prioritering för att 
åstadkomma slutliga förslag till budget för 2021 - 2023.  

Även andra underlag såsom tex årsredovisning, uppföljningsrapporter för såväl 
staden samlat som för respektive nämnd/bolagsstyrelse utgör relevanta underlag för 
budgetarbetet.  

I enlighet med fullmäktiges beslut om riktlinjer för styrning uppföljning och 
kontroll ska stadens nämnder senast under mars månad varje år inleda ett arbete 
med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med utgångspunkt 
ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnominering ska beslutas i 
april månad. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och 
skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bifoga verksamhetsnomineringarna 
till budgetunderlaget som presenteras i maj månad. Samtliga beslutade 
verksamhetsnomineringar finns bilagda till detta underlag. Stadsledningskontoret 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 11 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

har inte gjort någon beredning av nämndernas verksamhetsnomineringar utan 
överlämnar dem för fortsatt politisk beredning. Samtliga nämnder förutom en 
nämnd (SDN Västra Hisingen) har fattat beslut om verksamhetsnomineringar. 
Eventuella yttranden och yrkanden som inte beslutats, och heller inte beslutats att 
skickas med återfinns inte i bilagan. 

Underlaget består av följande delar: 

Kapitel 1 innehåller inledning och en sammanfattning. 

Kapitel 2 beskriver frågor som långsiktigt kommer att påverka stadens 
förutsättningar. Syftet är i huvudsak att skapa ökade förutsättningar för att förstå 
kommunens utmaningar på lite längre sikt. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
den samhällsekonomiska utvecklingen med stort fokus på konsekvenserna av 
Covid-19.  

Kapitel 3 innehåller information kring frågor kopplade till stadens styrning samt 
lag och avtalsförändringar inom löneområdet. 

Kapitel 4 redovisar de ekonomiska förutsättningarna för staden på ett övergripande 
plan. Här lämnas bedömningar avseende den ekonomiska utvecklingen och 
beskrivning av ekonomistyrningsprinciper för staden. Antaganden som 
stadsledningskontoret gjort avseende befolkningsförändringarnas påverkan på 
berörda nämnders förutsättningar beskrivs också. Där utöver redogörs för de 
framställningar som berörda nämnder gjort avseende kommande 
investeringsvolymer samt bolagens investeringsplanering. 

Kapitel 5 Innehåller lagförslag och övriga förändringar som stadsledningskontoret 
fångat med bäring på budget 2021–2023 

Kapitel 6 beskriver de beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit 
där frågor, av främst ekonomisk karaktär, hänskjutits till att avgöras i 
budgetarbetet. Här hänvisas till när respektive beslutsorgan tagit beslut i frågan 
med datum och beslutsparagraf. Detta för att underlätta för läsaren att ta del av de 
aktuella handlingar som låg till grund för beslutet. 

Kapitel 7 redovisar de formella framställning, som stadsledningskontoret fångat 
upp till dags datum, som nämnder och styrelser gjort som har bäring på 2021 och 
framåt. Nämnders verksamhetsnomineringar återfinns i bilaga. På samma sätt som i 
kapitel 6 hänvisas till när respektive beslutsorgan tagit beslut i frågan med datum 
och beslutsparagraf. 

Kapitel 8 redovisar de formaliafrågor som kommunfullmäktiges slutliga 
budgetbeslut behöver innehålla samt stadsledningskontorets förslag på vad som i 
övrigt bör övervägas att tas med i samband med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. 

Kapitel 9 redovisar förutsättningar för respektive nämnd och bolag. För 
nämnderna lämnas de beräkningstekniska förutsättningarna utifrån 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020, dvs nu gällande budget. Där 
det finns tydliga underlag och förutsättningar har dessa uppdaterats med nya 
bedömningar avseende 2021 – 2023. 

 Sammanfattning 
Osäkerheterna om den samhällsekonomiska utvecklingen är av betydande karaktär 
när detta dokument upprättas. Pandemins utveckling har medfört 
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världsomspännande åtgärder av en omfattning och karaktär som inte tidigare 
skådats och vars konsekvenser i nuläget inte kan överblickas. De prognoser som 
lämnas måste värderas med stor försiktighet och snarare ses som scenario och 
indikationer på möjlig utveckling. I de prognoser om tillväxt som lämnas av olika 
bedömare, till exempel Regeringen, Konjunkturinstitutet och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR), är det framförallt nedåtrisker i prognoserna som dominerar.  

I Göteborgs stad påverkas samtliga bolag och nämnder av effekterna av pandemin. 
Det är dock skillnad på omfattning och när i tid som påverkan sker.  

Stadsledningskontoret menar att det är den mer långsiktiga värderingen av krisens 
effekter som behöver hamna i fokus. I lågkonjunkturens spår kommer kommunens 
utmaningar, som finns sedan tidigare, att bli mer omfattande genom att: 

• Finansieringen av grunduppdraget är otillräcklig 

• Stadsutvecklingen, utbyggnaden av staden, riskerar att försvåras 

• Den sociala hållbarheten prövas och staden riskerar att dras isär åt fel håll  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnade den 11 maj sin ekonomirapport 
med en uppdaterad skatteunderlagsprognos som innebar en kraftig nedrevidering 
av skatteunderlagstillväxten 2020. I förhållande till den skatteunderlagsprognos 
som SKR publicerade i februari så har den underliggande skatteunderlagstillväxten 
dragits ned från 3,0 procent till 1,3 procent år 2020 till följd av pandemin. SKR 
räknar dock i sitt scenario med en relativt stark återhämtning de kommande åren. 
Enligt SKR ligger nedanstående Coronascenarion till grund för kalkylerna.  

• Smittspridningen antas mattas av mot slutet av sommaren 

• Nuvarande restriktioner ligger kvar och trappas av under sommaren 

• Vårdbehoven antas vara förhöjda i riket, men minska under sommaren 

• Inga nya vågor av smittspridning antas ske 

• Samhället återgår till ett mer normalt läge i höst 

Utifrån ovanstående scenario räknar SKR år 2021 med en skatteunderlagstillväxt 
på 3,3 procent och åren därefter en långsamt tilltagande skatteunderlagstillväxt. 
Den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar trots det ett 
par procentenheter lägre än enligt SKR:s prognoser före Pandemin på grund av den 
kraftiga inbromsningen 2020. Samtidigt konstateras att bedömningarna innehåller 
”exceptionellt hög osäkerhet” och att ”vi inte kommer ha någon klar bild över hur 
stora tapp det rör sig om förrän längre fram”. Därför beskriver SKR också att 
beräkningarna för kommande år inte är en prognos i vanlig bemärkelse utan ett 
scenario som endast beskriver ett tänkbart förlopp. Tidigare erfarenheter, till 
exempel från finanskrisen, visar att utvecklingen ofta underskattas. Om detta gäller 
även denna gång kommer vi således se ytterligare försämrad utveckling av 
skatteunderlaget under året vilket leder till ännu lägre skatteintäkter. Det är också 
viktigt att poängtera att en annan utveckling av pandemin under hösten och 
framöver innebär att SKR´s beräkningstekniska scenario inte håller. 

För att, trots all osäkerhet kring den framtida utvecklingen, ändå försöka ge en bild 
av stadens strukturella utmaningar har stadsledningskontoret i bilden nedan, 
tekniskt räknat fram 2020 års verksamhet i 2021 - 2023 års kostnads- och 
finansieringsutveckling. Det som visas är den strukturella utvecklingen vilket 
innebär att stadens realisationsvinster samt utdelning från bolagen är exkluderade. 
Antagande bygger på en genomsnittlig kostnadsutveckling på cirka 4 procent och 
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intäktsutveckling utifrån SKR:s senaste skatteprognos. Kostnadsutvecklingen de 
senaste 10 åren har legat på cirka 5 procent. Det så kallade gapet mellan intäkter 
och kostnader ökar mest 2021 för att sedan fortsätta något till 2023 och då 
motsvara cirka 2,2 mdkr. 

 
Det ansträngda ekonomiska utgångsläget som stadsledningskontoret redogör för i 
detta underlag innebär således stora behov av politiska värderingar och 
avvägningar i budgetarbetet där även budgetens utformning och detaljeringsgrad 
behöver värderas. Stadsledningskontoret har i det ekonomiska utgångsläge som 
presenteras inte spekulerat i förutsättningar som kontoret menar är rena politiska 
avvägningar såsom tex förändrad skattesats, förändring av taxor och avgifter, 
finansiering genom utdelning eller andra alternativa finansieringslösningar, 
förändrade ambitionsnivåer, effektiviseringskrav på verksamheterna etc. 
Stadsledningskontoret har i förutsättningarna för framtagandet av underlaget tagit 
hänsyn till den av fullmäktige beslutade styrningen som finns inom 
ekonomiområdet.  

Som framgår av slutsatserna ovan finns det en mängd frågor och övervägande som 
behöver hanteras i det politiska budgetarbetet.  

Stadsledningskontoret kommer under augusti och september att återkomma med 
uppdaterade förutsättningar för det politiska budgetarbetet baserat på aktuell 
skatteprognos per augusti samt med uppdaterade omvärldsförutsättningar baserat 
på regeringens förslag till budgetproposition för 2021. Med anledning av de 
osäkerheter som finns kopplade till Covid-19 kan stadsledningskontoret behöva 
återkomma med uppdateringar av underlaget vid fler tillfällen än tidigare planerat. 
SKR har också aviserat att de kan komma att uppdatera nuvarande prognos under 
juni månad. Stadsledningskontoret kommer då att informera om eventuella effekter 
av en sådan uppdatering. 
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 Övergripande omvärldsförutsättningar 

 Samhällsekonomisk utveckling  
Omvärldsanalys i spåren av pandemin 
Världsekonomin har bromsat in på grund av pandemin. Tillväxten minskar kraftigt, 
företag slås ut och arbetslösheten ökar. För kommunerna bedöms skatteunderlaget 
minska realt. Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin, och 
förhoppningar om en snabb återhämtning i den globala ekonomin blir svagare.   

Sammantaget kommer detta ytterligare försvåra kommunens framtida utmaningar i 
att utföra grunduppdraget, driva stadsutveckling och utveckla en socialt hållbar 
stad.  

Pandemin bedöms för världsekonomin medföra kraftig påverkan på både 
efterfrågan och utbud av varor och tjänster. Efterfrågan har förändrats och inom 
många områden minskat på grund av restriktioner som införts och på grund av 
ändrade beteenden. Senareläggning av investeringar i ett osäkert läge drar 
ytterligare ner efterfrågan. 

Utbudet har påverkats negativt genom stängda gränser, sjukfrånvaro med minskad 
internationell handel som följd. Svårigheter att importera insatsvaror har skapat 
flaskhalsar och minskad eller stoppad produktion. 

Kraftigaste fallet någonsin för Konjunkturinstitutets barometerindikator 
Konjunkturinstitutet publicerade Barometerindikatorn 23 april. Den bygger på 
undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och 
framtidsutsikterna i ekonomin. 

 
Konjunkturinstitutet skriver: "Barometerindikatorn föll med hela 34 enheter från 
92,5 i mars till 58,6 i april. Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag 
och hushåll, befinner sig nu åtta enheter lägre än den lägsta nivån under 
finanskrisen. Fallet under april är större än något som tidigare har observerats. 
Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast 
föll tjänstesektorn. Där har indikatorn fallit med 37,6 enheter och befinner sig nu 
på rekordlåga 47,8". 
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Utveckling, prognoser och scenarion för BNP  
Den 24 april redovisade Finansdepartementet en uppdaterad makroekonomisk 
lägesbild med ett basscenario där BNP minskar med 4,2 procent under 2020, 
jämfört med 2019, och med en förväntad återhämtning under slutet av året. För 
2021 och de närmaste åren bedöms BNP öka med drygt 3 procent per år. Siffror 
inom parentes avser prognos från januari. 

 
Finansdepartementet redovisar också ett alternativscenario där BNP minskar med 
10 procent med en mer utdragen återhämtningen. En sådan utveckling bedöms inte 
som osannolik. Som jämförelse kan nämnas avbrottet i tillväxt under 2008 då den 
globala finanskriser orsakade en djup nedgång. Sveriges BNP krympte med drygt 4 
procent 2009.  

Enligt Finansdepartementets huvudscenario med en BNP-minskning under 2020 på 
drygt 4 procent bedöms arbetslösheten uppgå till 9,0 procent under 2020 och 2021 
för att därefter minska. I alternativscenariot med en BNP-minskning på 10,0 
procent under 2020 bedöms arbetslösheten uppgå till 13,5 procent för 2020 och 
13,0 procent under 2021. 

IMF redovisade i början av maj World Economic Outlook april 2020 med 
tillväxtprognoser globalt med scenario för Sverige som innebär en minskning av 
BNP under 2020 med -6,8 procent samt att BNP växer med 5,2 procent under 
2021. 
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Enligt IMF:s prognos bedöms världsekonomin minska med 3 procent under 2020 
och växa med 5,8 procent under 2021. En snabb återhämtning ligger till grund för 
antaganden. 

Den 6 maj offentliggjordes EU-kommissionens ekonomiska vårrapport 2020. 
Rapporten spår en djup och ojämn ekonomisk nedgång och en osäker 
återhämtning. Vidare förutses mycket allvarliga socioekonomiska följer. Trots 
snabba och heltäckande politiska insatser både på EU-nivå och nationell nivå 
kommer EU:s ekonomi i år att uppleva en recession av historiska mått. BNP 
prognostiseras att minska för hela EU med 7,4 procent för att under 2021 öka med 
6,1 procent. Rapportens prognos för Sverige förutser en minskning med 6,1 procent 
för 2020 och en ökning under 2021 med 4,3 procent. Medlemsländers ekonomiska 
återhämtning kommer inte bara att bero på hur pandemin utvecklar sig i det landet, 
utan också på landets ekonomiska struktur och förmåga att genomföra 
stabiliserande politiska insatser. Med tanke på det ömsesidiga beroendet mellan 
EU:s ekonomier kommer återhämtningen i vart och ett av medlemsländerna också 
att påverka återhämtningen i övriga medlemsländer. 

Arbetslösheten i EU beräknas, enligt EU-kommissionens ekonomiska vårrapport, 
öka från 6,7 procent för 2019 till 9 procent för 2020 och därefter sjunka igen till 8 
procent för 2021. Rapportens arbetslöshetsprognos för Sverige ligger på cirka 10 
procent för 2020 och 9 procent för 2021. 

Prognoser i rapporten görs utifrån antagandet att nedstängningarna gradvis kommer 
att hävas från och med maj 2020. Osäkerheten som gäller för denna prognos anges 
som exceptionellt hög, med en koncentration av nedåtrisker. 

Vissa medlemsländer antas drabbas mycket hårdare av arbetslöshet än andra. 
Särskilt utsatta är länder där en hög andel av arbetskraften är korttidsanställda och 
länder där en stor del av arbetskraften är beroende av turism. Ungdomar som söker 
sig ut på arbetsmarknaden vid denna period kommer också att få det svårare att få 
sitt första jobb. 

Baserat på statistik från OECD, Eurostat och SCB kan preliminära utfallssiffror 
och estimat för BNP-utveckling redovisas för första kvartalet 2020. Jämfört med 
fjärde kvartalet 2019 minskar BNP-tillväxten i Sverige med 0,3 procent. 
Minskningen för hela EU uppgår till 3,5 procent. Enskilda länder som också 
drabbades tidigt, Spanien, Italien, Frankrike, redovisar minskad tillväxt på mellan 5 
till 6 procent för första kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019. 

I diagram nedan återges skatteunderlagets historiska samvariation med den 
ekonomiska utvecklingen mätt som BNP mellan 1992–2019 (exkl. regel-
förändringar). Variationerna i skatteunderlaget följer i stort variationerna i BNP, 
men ibland med en viss eftersläpning. Bitvis är dock samvariationen svag.  
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Källa: SCBB 

Utveckling och prognoser inköpschefsindex - PMI 
Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för 
den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Sveriges 
inköps- och logistikförbund (Silf) för dels tillverkningsindustrin och dels 
tjänstesektorn. Indextal över 50 i svarspanelen indikerar tillväxt medan ett indextal 
under 50 innebär en nedgång.  

Totalt minskade index för industrisektorn till 36,7 i april och för tjänstesektorn till 
39,0. Dessa nivåer är de lägsta sedan lågkonjunkturåret 2009. Motsvarande 
mätningar görs i flera andra länder och utvecklingen är liknande. 

 
Scenarion för ekonomisk utveckling i kommuner och regioner 
(Ekonomirapporten maj, SKR) 
Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges ut två gånger 
per år och belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och 
förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. 

Bedömningar i Ekonomirapporten maj 2020 beskrivs, i likhet med många andra 
bedömningar, som ytterst osäkra. Kalkylen bygger på att inga ytterligare 
restriktioner införs och att de som finns i nuläget avvecklas mot slutet av 
sommaren. Vidare antas att antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av 
sommaren och att smittspridningen successivt minskar. SKR:s scenarion kan 
utifrån dessa antaganden ses som ett bästa tänkbart utfall. 
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Ekonomirapporten räknar med att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till 
knappt 9 procent under 2020 där den beräknas ligga kvar under 2021. 
Lågkonjunkturen bedöms dröja sig kvar och det tar ända fram till 2023 innan 
arbetsmarknaden är i balans igen. Det krävs då att såväl BNP som sysselsättning 
stiger relativt snabbt för att nå dit. 

Den minskade sysselsättningen gör att hela summan av utbetalda löner i riket 
bedöms bli lägre 2020 än 2019. Detta har inte skett sedan krisen på 90-talet. 
Antalet arbetade timmar antas minska med drygt 3 procent jämfört med 2019. 
Effekten består i att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020. Ökningen av 
skatteunderlaget ska täcka ökade kostnader för priser, löner samt kostnader 
förknippade med en växande befolkning med ökade välfärdsbehov. 
Skatteunderlagets långsamma ökning bedöms innebära en real urholkning av 
skatteintäkterna per invånare. 

Kommunernas samlade resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder 
kronor 2019 och beräknas minska till 12,8 miljarder kronor 2020. För regionerna i 
Sverige sjunker motsvarande resultat från 8,9 miljarder kronor 2019 till -6,0 
miljarder kronor 2020. Bedömningen av kommunernas överskott 2020 förutsätter 
att staten täcker merkostnader för hantering av Corona pandemin inom vård och 
omsorg. SKR bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka, jämfört mot 
2018, med mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5 och 10 
procent nästa år. 

Utsikterna för kommunernas och regionernas finansiering för 2021 menar SKR är 
mer bekymmersamt då det i dagsläget inte finns beslut om ytterligare statsbidrag i 
paritet med vad som är beslutat och som är förväntat för 2020. Nedan tabell 
synliggör behoven för 2021. 

 

 
Ovanför den blå linjen ligger generella statsbidrag som tillkommit under 2020 samt behov av tillskott 
2021. * VÄB = Vårändringsbudgeten 2020 
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Utveckling och prognoser arbetslöshet och varsel (SCB och 
Arbetsförmedlingen) 
I april uppgick arbetslösheten i Sverige till 8,2 procent motsvarande 419 000 
personer enligt statistik från Arbetsförmedlingen.  

Arbetslösheten i Göteborg uppgick till 8,8 procent motsvarande 27 000 personer. 
Sedan årsskiftet har den totala arbetslösheten i Göteborg ökat med 1,5 
procentenhet. 

 
Källa: Arbetsförmedlingen  

För arbetskraften i åldrarna 18–24 år uppgår den arbetslösheten i riket totalt till 
10,8 procent i april. 

I Göteborg har uppgår arbetslöshetssiffran till 10,3 procent (3 245 personer) och 
har sedan årsskiftet ökat med 3,2 procentenheter. 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Av statistiken från Arbetsförmedlingen framgår att under mars och april har cirka 
69 000 personer blivit varslade om uppsägning. Under januari och februari 
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varslades drygt 3 000 per månad. Antal varsel i Västra Götaland, enligt statistik 
från Arbetsförmedlingen, framgår av nedanstående diagram. 

 
Beviljat stöd för korttidsarbete (KTA-ersättning) 
Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att det är en dämpning i antalet varsel 
vilket kan bero på att Tillväxtverket börjat bevilja stöd för korttidsarbete. 

Diagrammet nedan visar andelen av de anställda per län som omfattas av beviljad 
KTA-ersättning. 

Cirka 15 procent av de sysselsatta arbetar i ett företag med fler än ett arbetsställe. 
Dessa företag redovisas i det län där det har sitt huvudsakliga arbetsställe. Detta ger 
generellt högre siffror för större städer. 

 
Källa: Tillväxtverket 
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Utveckling och prognoser finansmarknaden 

 
Ovan diagram visar den femåriga fasta räntan vilket bäst symboliserar 
räntekostnaden för stadens nyupplåning. Kreditkostnaden som tillkommer är i 
dagsläget cirka 0,25 på fem år. Vänstra delen av grafen visar ränteutvecklingen det 
senaste året, medan den högra halvan visar prognosen det kommande året. 
Rörelserna är dramatiska men räntenivån är fortfarande på en historiskt mycket låg 
nivå. 

När covid-19 uppdagades i Kina reagerade de globala räntorna med att sjunka då 
tillväxtutsikterna reviderades ner (pil 1). När sedan viruskrisen förvärrades och 
drabbade hela världen reagerade räntorna istället med att stiga kraftigt (pil 2) då 
konkursriskerna sågs som ett allt större problem. Kreditkostnaderna steg dramatiskt 
under mars månad för främst företag, som i många fall såg sina 
upplåningskostnader tredubblas. För kommuner var dock prisuppgången betydligt 
beskedligare med ränteökningar på upp till 0,10 procentenheter.  

Riksbankens genomförda stödköp av bostadsobligationer och företagscertifikat har 
lugnat marknaderna och en återhämtning i prisnivåerna har skett i främst 
bostadsobligationer. Riksbanken har i mitten av maj stödköpt kommuninvest- 
obligationer vid tre tillfällen, och nästa steg är att stödköpa enskilda 
kommunobligationer. När detta kommer ske är inte annonserat ännu, men beslutet 
taget av Riksbanken stipulerar att detta skall genomföras innan 30 juni.   

De senaste veckorna har de finansiella marknaderna försiktigt återhämtat sig (pil 3) 
då tecken visar att toppen av smittspridningen är passerad, vilket ökar 
förväntningarna på att öppna upp de stora globala ekonomierna som genomfört 
dramatiska nedstängningar. Förhoppningar om en snabb återhämtning i den globala 
ekonomin blir dock allt svagare vilket talar för fortsatt låga räntenivåer i världen. 

 

Utveckling och prognoser konkurser (UC) 
I diagram nedan framgår konkurser i Västra Götalandsregionen enligt statistik från 
Upplysningscentralen (UC). I pressmeddelande från 2020-05-04 konstaterar UC 
fortsatt kraftiga konkursökningar i april månad. Konkurserna i landet ökat med 30 
procent i april, jämfört med april i fjol. Konkurser inom hotell- och 
restaurangbranschen ökar med 159 procent jämfört med samma månad i fjol. Inom 
detaljhandeln ökar konkurserna med 56 procent jämfört med april i fjol. 
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  Demografiska förändringar  
Under 2019 ökade stadens befolkning med 7 413 personer till 579 281 invånare. 
Sedan 2008 har Göteborg haft en hög och stabil befolkningstillväxt på i genomsnitt 
7 100 personer. Det innebär att folkmängden ökat med 85 000, eller annorlunda 
uttryckt motsvarande Kungsbacka kommun, under de tolv senaste åren. 
Utvecklingen 2019 följde i det stora hela utvecklingen de senaste åren, såväl 
avseende befolkningstillväxtens sammansättning som förändringarna av 
befolkningens åldersstruktur.  

I ett övergripande perspektiv har befolkningstillväxten relativt jämt fördelad mellan 
ett inflyttningsöverskott (Inflyttning minus utflyttning) och ett födelseöverskott 
(födda minus döda) de senaste åren. Trots den på ytan stabila 
befolkningsutvecklingen, finns det några trender som är värda att nämna;  

Benägenheten att skaffa barn (fruktsamheten) fortsatte 2019 att minska i Göteborg 
såväl som i landet som helhet. Utflyttningen till övriga kommuner i 
Göteborgsregionen ökade inte, men låg kvar på samma höga nivå som de senaste 
åren. 

Även om invandringen under 2019 minskade för första gången på fler år så låg den 
på en historiskt sett hög nivå. Arbetskraftsinvandringen ökade medan 
flyktinginvandringen fortsatte att minska. 

Bostadsbyggandet fortsatte att öka. Fler bostäder har inte färdigställts och påbörjats 
sedan det så kallade miljonprogramsåren under 1960- och 1970-talet.  

Dessa fyra trender har alla ett visst samband med den ekonomiska utvecklingen 
och kommer sannolikt att påverkas av hur den ekonomiska utvecklingen blir i 
spåren av Coronaviruset.  

Befolkningsutvecklingen kan påverkas av Coronaviruset  

Den ekonomiska lågkonjunkturen som förväntas uppstå som en följd av 
Coronaviruset kommer att påverka stadens befolkningsutveckling. Hur stor 
påverkan blir beror bland annat på hur djup och lång lågkonjunkturen blir. Däremot 
antar SCB och andra bedömare, i dagsläget, att viruset i sig inte kommer att få 
några större konsekvenser för befolkningsutvecklingen. Dödligheten förväntas inte 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 23 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

att öka i en så stor utsträckning att dödligheten väsentligt kommer skilja sig från ett 
år med en normal influensa. 

Konjunkturförändringar brukar påverka flyttningar och benägenheten att skaffa 
barn. Att gränserna tillfälligt stängts och att internationella resor kraftigt begränsats 
kan ytterligare förändra befolkningsutvecklingen. Såväl som kommunens 
befolkningsutveckling totalt som utvecklingen för enskilda åldersklasser kan 
komma att påverkas. Störst genomslag för befolkningsutvecklingen får en 
förändring av konjunkturen i de yngsta åldersklasserna och i de åldrarna där det 
sker många flyttningar. Utvecklingen av äldre brukar däremot inte påverkas 
nämnvärt. 

Det planerade bostadsbyggandet är idag mycket stort i Göteborg. De 
befolkningsprognoser som beräknats baseras på fastighetskontorets prognoser över 
byggandet. Om dessa prognoser över det planerade bostadsbyggandet förändras 
kommer det påverka befolkningsutvecklingen inom staden. 

Göteborgs åldersstruktur – den demografiska försörjningskvoten 

Göteborg har en i många avseenden gynnsam åldersstruktur jämfört med många 
andra kommuner i landet. Åldersstrukturen kommer även framöver att utvecklas 
mer positivt i Göteborg enligt befolkningsprognosen. 

Den demografiska försörjningskvoten är ett mått på hur många som är i de mest 
förvärvsarbetande åldrarna i förhållande till de som är yngre och äldre. I detta mått 
räknas bara åldern, inte om personerna är förvärvsarbetande eller inte.  

Den demografiska försörjningskvoten ligger idag på ca 76 för Sverige som helhet, 
vilket innebär att på 100 personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 20–64 år, finns 
det 76 personer som är yngre eller äldre. Denna nivå antas öka till 83 per 100 i 
yrkesaktiv ålder år 2040. Göteborg har en betydligt större andel personer i de 
yrkesverksamma åldrarna. Idag är försörjningskvoten 59 och den förväntas öka till 
ca 63 år 2040. I kommunerna närmast Göteborg, övriga Göteborgsregionen, så är 
försörjningskvoten högre än i Sverige som helhet och i många, framförallt mindre 
kommuner, kommer den att ligga på en nivå som ligger långt över 
riksgenomsnittet. Skillnaderna mellan landets kommuner kommer att öka.  

Att försörjningskvoten ökar beror framförallt på att den äldre gruppen framöver 
kommer att utgöra en allt större andel av befolkningen. Även i Göteborg kommer 
antalet äldre att öka markant. Att ökningen av försörjningskvoten i Göteborg är 
lägre än riksgenomsnittet beror på att även befolkningen i de förvärvsarbetande 
åldrarna enligt befolkningsprognosen kommer att öka. 

Befolkningsutveckling enligt befolkningsprognos  

När befolkningsprognosen för Göteborgs stad beräknades i slutet av februari 2020 
togs inte hänsyn till eventuella följdeffekter av den pågående spridningen av 
Coronaviruset. När de ekonomiska effekterna av Coronaviruset blir tydligare får 
prognosen eventuellt justeras. 

Den starka befolkningstillväxten förväntas fortsätta och fram till 2040 ökar 
kommunens befolkning med 151 000 till 730 000. Det innebär en årlig folkökning 
på igenomsnitt 7 200 invånare. Utvecklingen varierar mellan olika åldersgrupper. 
Nedan kommenteras några av de åldrar som är särskilt viktiga för den kommunala 
serviceproduktionen.  
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Förskoleåldrarna, 1–5 år 

Antal 2019: 34 400    

Antal 2024: 34 800  Förändring 2019–2024 + 400 

Antal 2040 41 300  Förändring 2019–2040 + 6 900 

Antalet barn i förskoleåldrarna kommer de närmaste åren att vara i de närmaste 
oförändrat. Därefter kommer antalet att öka med 500 årligen fram till 2030 då 
tillväxttakten minskar något. Antal barn i förskoleåldrarna kan snabbt ändras, då 
gruppens storlek påverkas av både antal födda och utflyttning av barnfamiljer. Som 
tidigare nämnts är både födelsetalen och flyttningarna känsliga för förändringar i 
samhällsekonomin. Kommunens prognos baseras på Statistiska centralbyråns 
antagande om utvecklingen av den framtida fruktsamheten och de senaste årens 
utflyttningsmönster.  

 

Grundskoleåldrarna, 6–15 år 

Antal 2019: 62 000    

Antal 2024: 66 000  Förändring 2019–2024 + 4 000 

Antal 2040 74 600  Förändring 2019–2040 + 12 500 

De senaste årens kraftiga ökningar av antalet barn i åldrarna 6–15 år mattas av de 
närmaste åren för att för att ligga nära noll 2024–2025. I mitten av 2030-talet tar de 
årliga ökningarna fart igen, men kommer inte upp i de senaste årens höga nivåer. 
Den sammanlagda ökningen från idag fram till 2040 blir dock stor, 12 500 fler barn 
i grundskoleåldrarna. I dessa åldrar sjunker flyttintensiteten drastiskt jämfört hur 
det ser ut i förskoleåldrarna. Den viktigaste faktorn för hur antalet grundskolebarn 
utvecklas framöver kan därför sägas vara hur flyttrörelserna bland förskolebarnen 
utvecklas. Antalet barn i grundskolan från 2025 och framåt påverkas också av 
osäkerheten runt antalet födda då dessa barn ännu inte är födda. 

 

Gymnasieåldrarna, 16–18 år 

Antal 2019: 16 600    

Antal 2024: 19 600  Förändring 2019–2024 + 3 000 

Antal 2040 22 400  Förändring 2019–2040 + 5 800 

Efter flera år av minskningar eller måttliga ökningar av antalet barn i 
gymnasieåldrarna börjar gruppen nu att växa i snabb takt. De närmaste fem åren 
ligger ökningen på 600 i genomsnitt. Gruppen påverkas i lite större utsträckning av 
flyttningar än grundskolebarnen. Utflyttningen är låg men inflyttningen till 
Göteborg har större betydelse för utvecklingen. Då nästan alla barn som under 
prognosperioden kommer upp i dessa åldrar redan är födda spelar utvecklingen av 
födelsetalen mindre betydelse för gruppens utveckling. 

 

Äldre, 75–84 år 

Antal 2019: 28 500    

Antal 2024: 35 300  Förändring 2019–2024 + 6 800 
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Antal 2040 43 700  Förändring 2019–2040 + 15 200 

 

I åldersgruppen 74–85 år börjar fler komma i kontakt med äldreomsorgen. De 
senaste årens snabba ökning av dessa åldrar fortsätter den närmsta femårsperioden 
med årliga ökningar på över 1 200 personer. Därefter mattas ökningarna av något 
fram till slutet av prognosperioden då de på nytt blir större i samband med att 
sextiotalisterna börjar träda in i gruppen. De äldre påverkas i liten utsträckning av 
flyttningar och förändringar går långsamt. 

 

Äldre, 85 år och äldre 

Antal 2019: 11 500    

Antal 2024: 11 800  Förändring 2019–2024 + 300 

Antal 2040 20 500  Förändring 2019–2040 + 9 000 

Relativt sett är detta den åldersgrupp som förändras mest. Efter många år med 
minskningar av personer i åldrarna 85 år och äldre börjar gruppen nu att öka, de 
första åren långsamt men sedan med allt större årliga ökningar. Det är när 
fyrtitalisterna kommer in i åldersgruppen som den växer i snabb takt. Mellan 2028 
och 2033 överstiger den årliga ökningen 700 personer.  

 Långsiktig kompetensförsörjning  
Framtiden är i skrivande stund oviss och frågor som rör långsiktig 
kompetensförsörjning måste behandlas med stor ödmjukhet, då våra medarbetare 
idag sannolikt verkar i ett skede som för lång tid framöver kommer att påverka oss 
alla. Efter flera år med stark tillväxt och en god arbetsmarknad, har en tydligare 
konjunkturavmattning varit förväntad. Men ingen hade kunnat ana hur snabbt 
förutsättningarna skulle förändrats på grund av något som först enbart beskrevs 
som en variant av influensan. Mars 2020, är månaden där antalet varsel i landet 
vida överstiger någon månad sedan minst 40 år tillbaka. Utöver att konstatera att 
kompetensförsörjningen påverkas av ett flertal faktorer, som har bäring på såväl 
vår attraktivitet som vår förmåga att behålla och få medarbetare att växa, kommer 
även pandemin att påverka Göteborgs Stads långsiktiga kompetensförsörjning på 
flera olika sätt, både direkt och indirekt. Detta och den demografiska förändringen, 
i att den arbetsföra befolkningen minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster 
ökar, innebär sammantaget att Göteborgs Stad står inför flera stora utmaningar. 

Flertalet nämnder i staden har fortsatta svårigheter att rekrytera och behålla 
medarbetare. Det gäller ett antal yrkesgrupper inom verksamheterna vård, skola 
och omsorg som exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, förskollärare 
och stödassistenter. Inom tekniska verksamheter, såväl i förvaltningar som bolag, 
finns svårigheter att rekrytera viss nyckelkompetens, exempelvis erfarna 
projektledare och specialister inom stadsutveckling vilket gör att kompetensfrågan 
är oerhört väsentlig för många av stadens stora projekt och investeringar. 
Orsakerna till detta är flera. Dels beror det på att Sverige har varit i en längre 
högkonjunktur, dels beror det på storleken och komplexiteten på de projekt staden 
driver samt att det till vissa yrken finns för få utbildningsplatser och ibland även ett 
lågt intresse för yrket. Demografin har stor betydelse och gör att efterfrågan på 
kommunala tjänster kommer att öka kommande år. Andelen barn och unga samt 
andelen äldre ökar betydligt mer än andelen i arbetsför ålder vilket resulterar i att 
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försörjningskvoten ökar där färre ska försörja fler. Om svårigheterna att rekrytera 
och behålla kompetens fortsätter kommer därför helt nya krav att ställas på 
effektivisering och prioritering i verksamheterna. För att klara det behöver 
kompetensen användas mer ändamålsenligt genom att kontinuerligt fortsätta se 
över arbetsorganisation, utveckla arbetssätt, bemanning och i större utsträckning 
nyttja teknisk utveckling, digitalisering och automatisering. Framgångsfaktorer för 
det är långsiktigt och uthålligt arbete i de enskilda förvaltningarna och bolagen, 
jämte samordnade och drivande utvecklingsinsatser för staden som helhet.    

Under 2019 minskade antalet utannonserade tillsvidaretjänster samtidigt som 
antalet ansökningar per tjänst ökar för tredje året i rad, men trots det har stadens 
verksamheter fortfarande svårt att hitta personal med ”rätt kompetens”. Sedan 2015 
har staten ökat antalet utbildningsplatser för yrkesprogram, framför allt lärare, 
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, men inte i den takt som behövs för att 
täcka behoven. Enligt Universitetskanslersämbetet skulle antalet utbildningsplatser 
behöva öka med två tredjedelar (8000 nya studenter) varje år för att utbilda bort 
lärarbristen. 

Konsekvenserna av Covid-19 är svåröverblickbara och mycket osäkra men kan 
komma att innebära att tillgången på arbetskraft ökar för vissa yrkesgrupper vilket 
kortsiktigt kan underlätta rekryteringen i vissa verksamheter. Under en 
lågkonjunktur minskar vanligen också benägenheten att byta arbete. Vissa av 
stadens verksamheter, till exempel inom turism, kultur och evenemang, har fått 
direkta verksamhetskonsekvenser med personalpåverkan i form av arbetsbrist. Med 
tanke på de ekonomiska förutsättningarna med en svagare utveckling av de 
kommunala skatteintäkterna kan detta leda till ökade krav och behov av 
effektiviseringar.  

Det är av vikt att kompetensfrågan tidigt finns med i utvecklingsarbetet och i 
organisationernas verksamhets- och affärsplaner. Verksamheterna behöver även 
lyfta det mer långsiktiga perspektivet när det gäller utmaningar kopplat till behov 
av kompetens nu och framåt, där kompetensförsörjningen ska säkerställa att vi 
löser vårt uppdrag och anpassar oss till nya förutsättningar i ett allt snabbare tempo. 
Det görs genom att rekrytera rätt kompetens och genom att utveckla och behålla 
samt använda den kompetens som finns i organisationen på rätt sätt. Det blir allt 
mer väsentligt att vi utvecklar arbetssätt och organiserar verksamheten mer 
ändamålsenligt med fokus på grunduppdraget där ökad digitalisering är en 
möjliggörare. För att bättre anpassa kompetens efter verksamhetens behov behöver 
vi också skapa förutsättningar för medarbetare att kompetensväxla över tid, genom 
att på så sätt bättre matcha verksamhetens behov. Verksamheternas förmåga att 
också minska den förekommande oönskade personalomsättningen kommer att 
väsentligt påverka stadens kapacitet att ha kompetens och bemanning i balans. 

Svårigheterna att rekrytera och behålla personal påverkar även arbetsmiljön 
negativt. Genom att vakanta tjänster inte tillsätts, eller tillsätts med medarbetare 
utan tillräcklig kompetens, ökar arbetsbelastningen för de medarbetare som är kvar 
vilket i sin tur riskerar att leda till ökade sjukskrivningar, brister i arbetsmiljön och 
ytterligare personalomsättning. På motsatt vis är också en hälsofrämjande och god 
arbetsmiljö en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. I många av 
stadens verksamheter bedrivs mycket gott arbete och det är viktigt att detta 
bibehålls med uthållighet, att utveckling uppmuntras samt att samverkan och 
lärande mellan stadens organisationer stödjs.      
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 Agenda 2030-De globala målen  
Under ett SDG-toppmöte (Sustainable Development Goals) i september 2019 
befästes Agenda 2030 och de globala målen som ett relevant ramverk för alla 
världens länder.  Tio primära områden för ökad handlingskraft under de kommande 
tio åren lyftes – det så kallade ”Decade of Action”. Sverige lyfte bland annat 
Demokratisatsningen, en vässad feministisk utrikespolitik, ökad klimatfinansiering 
och ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsstat senast 2045. Sverige är 
fortsatt drivande inom flera initiativ och partnerskap för att bidra till 
genomförandet av Agenda 2030.  

Stadsledningskontoret arbetar med de två uppdrag som kommunstyrelsen beslutat 
2018-04-25 §359 Dnr 1482/17: att kommunicera agenda 2030 till anställda samt att 
koppla stadens årsredovisning till de globala målen. Som del av detta har kontoret 
uppdaterat den kartläggning över stadens mål och övergripande styrning i 
förhållande till Agenda 2030 som redovisades i kommunstyrelsen i april 2018. 
Kartläggningen inkluderar nu indikatorsetet som har tagits fram av Rådet för 
kommunal analys, RKA, och finns tillgänglig på goteborg.se. 

Agendan är för flera aktörer i samhället ett ramverk för långsiktigt arbete med att 
utveckla ett hållbart samhälle. Dels för dess bredd och helhetssyn och dels för att 
den erbjuder ett gemensamt språk med andra aktörer i samhället så som näringsliv 
och civilsamhället. Den bidrar även till att lyfta synergier och målkonflikter. 

 Klimatanpassning  
Stora delar av samhället behöver rustas för att möta ett förändrat klimat och 
Göteborgs Stad påverkas på flera sätt. Stadens klimatanpassningsarbete kommer att 
kräva betydande åtgärder och investeringar under kommande år. Omfattning och 
åtgärdsinsatser är främst konkretiserade inom översvämningsrisker orsakade av 
skyfall, ökad nederbörd och/eller havsvattenhöjning. Flertalet 
klimatanpassningsområden är inte konkretiserade i nuläget men 
stadsledningskontoret arbetar med en förstudie för en klimatanpassningsplan för att 
möta och hantera stadens övergripande klimatanpassningsinsatser. 

Ett stort ansvar läggs på kommunerna för klimatanpassningsarbetet men för att 
kunna genomföra klimatanpassningsåtgärder krävs att staten tar ansvar för 
finansiering, utvecklad lagstiftning samt övergripande nationell samordning. 
Kommunerna har inte möjlighet att ensamt ta hela ansvaret för 
klimatanpassningsarbetet. 

Som ett led i att strukturera och stärka stadens arbete med klimatanpassning fick 
kretslopp- och vattennämnden ansvar för dagvatten- och skyfallssamordning 2017. 
Stadsledningskontoret fick under 2018 en resurs för samordning av stadens arbete 
med klimatanpassning. Länsstyrelsen ställer krav på att kommunen kan visa på 
konkret planering av skydd för översvämningsrisker för att detaljplaner ska kunna 
tillstyrkas. Trafiknämnden fick enligt nytt reglemente 2018, i uppdrag att bidra i 
planering för stadens långsiktiga och ändamålsenliga högvattenskydd och bära 
stadens ansvar för genomförande och förvaltning. Planering för genomförande av 
högvattenskydd är en förutsättning för genomförande av Älvstadens och andra 
låglänta områdens stadsutveckling. Stadsledningskontoret har enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2019-04-10 § 254 fått i uppdrag att ansvara för samordning och 
övergripande planering för genomförande av älvkantsskydd/högvattenskydd genom 
bildande av Huvudmannagrupp älvkantskydd.  
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Ny plan- och bygglagstiftning 2018 ställer krav på kommunerna att hantera 
klimatanpassning i översiktsplanen vilket kommunen hanterat i Förslag till 
översiktsplan för Göteborg med tillägg för översvämningsrisker. Enligt 
inriktningsbeslut i Förslag till översiktsplan för Göteborg med tillägg för 
översvämningsrisker ska skyfallsåtgärder och högvattenskydd vara genomfört till 
2035–2040 till en uppskattad kostnad om tio miljarder kronor för vardera. 
Utredning pågår om finansieringsmodeller och utbyggnadsplaner för 
genomförandet av skyfallsåtgärder och högvattenskydd. Exakt omfattning och 
tidplan är inte framtaget i nuläget men nödvändigt är att arbetena med 
högvattenskyddet och skyfallsåtgärder fortgår för att möjliggöra färdigställande till 
2035–2040. 

Högvattenskyddet och stadens kajanläggningar har ett tydligt sammanhang både 
fysiskt och finansiellt. Kajerna är generellt i behov av renovering och en 
samordning mellan renoveringsinsatser och genomförande av högvattenskyddet är 
nödvändig. Stadsledningskontoret rapporterade i den kompletterande uppföljningen 
som kommunstyrelsen behandlade den 15 april om kajer och de behov av 
utredningar kring ansvarsfrågor som kontoret identifierat. 

  EU klimat Green Deal  
EU ska bli klimatneutralt 2050. För att uppnå det har EU lagt fram en europeisk 
”grön giv” (EU Green Deal). Syftet med gröna given är att alla sektorer och nivåer 
i samhället ska ställa om till ett klimatneutralt samhälle, skydda och bevara EU:s 
naturresurser och värna om medborgares hälsa och livskvalitet. Det är ett 
åtgärdspaket och initiativet omfattar åtgärder på många områden såsom cirkulär 
ekonomi, biologisk mångfald, avfallshantering, klimat- och energi och hållbar 
trafik. EU kommer också att bidra med ekonomiskt och tekniskt stöd till 
omställningen till en grön ekonomi. Både sammanhållnings- och sektorsfonder och 
program, så som EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, 
kommer finansiera åtgärder inom Gröna given. 

Inom Horisont Europa, finns ett uppdrag, så kallat ”mission” om klimatneutrala 
smarta städer som ska stimulera städer inom EU att, med hjälp av forskning och 
innovation, jobba mot det gemensamma målet att bli klimatneutrala inom en 
tioårsperiod. Parallellt finns i Sverige det nationella innovationsprogram för smarta 
och hållbara städer, Viable Cities, som arbetar på uppdrag av Vinnova, Formas och 
Energimyndigheten och utser städer/kommuner som får finansiering för att skala 
upp sitt arbete med sikte på att vara klimatneutrala till år 2030.  

Miljö- och klimatnämnden har fått i uppdrag att, i samarbete med bland annat 
kommunstyrelsen, driva processen för att Göteborg i samarbete med det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities ska fungera som testbädd för att ta fram ett 
så kallat KSO-klimatkontrakt. I uppdraget ingår såväl att ta fram underlag som att 
samordna aktörer i staden, utifrån de behov som insatsen kräver. Framtagna 
underlag ska också kunna användas inom ramen för EU-kommissionens nya 
satsningar i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa, Gröna given, 
inom området Klimatneutrala och smarta städer 2030. 700 tkr har avsatts för 2020 
för att finansiera processen. 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 29 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

 Krisberedskap och civilt försvar  
Verksamheten regleras i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet med 
arbetet är att Göteborgs Stad ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred och därigenom uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar i förvaltningar, bolag och förbund 
preciseras i två nationella överenskommelser. 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2018–2022 handlar om arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning 
och övning samt rapportering. Utifrån överenskommelsen ska Göteborgs Stad ta 
fram ett styrdokument som anger övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden. 

Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 handlar 
om ett ökat fokus på kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt 
krigsorganisation och krigsplacering av personal.  

Göteborgs Stad får utifrån överenskommelserna statlig ersättning för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. Statens ersättning till kommunerna är beräknad 
utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för mycket omfattande 
och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet och 
ersättningen ska vara ett komplement till Göteborgs stads egen finansiering av 
arbete med krisberedskap och civilt försvar. I överenskommelsen anges att det är 
upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare förberedelser och åtgärder som 
kommunen bedömer nödvändiga.  

I huvudsak finansierar ersättningen kommunstyrelsens uppdrag att leda, samordna 
och följa upp stadens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Därutöver 
fördelas ersättningen till andra nämnder baserat på nämndernas ansvar, mandat och 
roll i arbetet. 

På kort sikt (2020–2021) bedömer Stadsledningskontoret att kostnaderna för 
förvaltningar, bolag och förbund i huvudsak handlar om planering, analys och 
utbildning. Vilka förberedelser och åtgärder som behöver vidtas varierar beroende 
på omfattningen på samhällsviktig verksamhet i respektive organisation och på 
nuläget inom arbetet med krisberedskap. I de nya nämnder som eventuellt bildas 
2021 är bedömningen att det kommer krävas särskilda medel under en 
uppbyggnadsperiod för att etablera arbetet med krisberedskap och civilt försvar. 

På längre sikt, men med början under de kommande budgetåren, bedömer 
Stadsledningskontoret att det kommer uppstå behov av investeringar som syftar till 
att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera händelser. Utifrån 
verksamheternas respektive risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering 
identifieras kritiska resurser och investeringsbehov. Exempel på sådana åtgärder 
kan vara investeringar kopplade till ledningsplatser, IT-säkerhet, reservkraft, 
trygghetspunkter, nödvatten, nöddrivmedel, ökad lagerhållning, 
kriskommunikation och skyddsrum.  

En ny överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Sveriges kommuner och regioner om arbetet med civilt försvar väntas för 
perioden 2021–2022 och därefter är Stadsledningskontorets bedömning att det blir 
en samlad överenskommelse som reglerar uppdrag och ersättning för den 
kommande mandatperioden. Dessa kommer att ange inriktningen för arbetet och 
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avgöra omfattningen och takten i Göteborgs Stads arbete med att utveckla 
krisberedskapen och bygga upp det civila försvaret. I vilken omfattning 
kommunerna kommer att tillföras statliga pengar för planering och investeringar 
förväntas bli tydligare i försvarsbeslut 2020. 

Den pågående covid-19 pandemin tydliggör vikten av att alla kommuner i Sverige 
har en god krisberedskap. Det arbete som görs i Göteborgs Stad för att säkra 
leveransen av samhällsviktiga tjänster under covid-19 pandemin kommer sannolikt 
ge lärdomar och kunskap som är värdefulla i det fortsatta arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar. 

 Migration och integration  
Utvecklingen avseende migration och integration utgör viktiga förutsättningar för 
det kommunala uppdraget och påverkar därmed stadens förutsättningar såväl i det 
korta som i det långa perspektivet. Hur dessa frågor hanteras på såväl nationell nivå 
som lokal nivå påverkar stadens verksamhetsmässiga och ekonomiska 
förutsättningar. På grund av väntade migrationspolitiska förändringar både 
nationellt och inom EU, samt mellan EU och Turkiet, är förutsättningarna osäkra 
och kan ändras snabbt. Spridningen av Covid-19 har också en påverkan på 
migrationen, dels kan antalet asylsökande till Europa och Sverige minska dels kan 
inte kvotflyktingar överföras till Sverige som planerat.   

Asylsökande  
Antalet asylsökande i Europa bedöms av Migrationsverket öka från 2020 och 
framåt jämfört med 2019, vilket kan påverka Sverige. Länderna i Europa har 
fortfarande gränskontroller som hindrar asylsökande att resa genom Europa. 
Samtidigt har Turkiet öppnat sin gräns mot Grekland vilket resulterat i att 
flyktingar nu befinner sig vid gränsövergången och inte släpps in i Grekland. 
Migrationsverket följer situationen noga. Deras nuvarande bedömning är att antalet 
asylsökande till Sverige inte påverkas av läget men situationen kan förändras 
snabbt och deras antagande kan komma att ändras. Spridningen av Covid-19 kan 
däremot orsaka en minskning av antalet asylsökande till Europa.  

Ett hållbart regelverk för asyl och anhöriginvandring  
Regeringen har gett en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda 
den framtida svenska migrationspolitiken (dir. 2019:32). Kommittén ska ta 
ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är 
långsiktigt hållbar. Betänkandet ska lämnas senast den 15 augusti 2020. I avvaktan 
på resultatet fram till juli 2021 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av 
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, vars huvudregel är att de som 
beviljas uppehållstillstånd får tidsbegränsade tillstånd. 

Mottagande av nyanlända  
Mottagandet i kommunerna av nyanlända med uppehållstillstånd sjunker. 2019 tog 
Göteborg emot drygt 1 300 nyanlända varav 427 anvisades enligt bosättningslagen. 
2020 års kommun-tal enligt bosättningslagen ligger på 291 individer. Prognosen 
för Göteborgs stads totala mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd för åren 
2021 – 2023 är på 950 - 1000 individer per år, förutsatt att Migrationsverkets 
prognos av antalet asylsökande inte förändras nämnvärt. Prognosen för kommun-
tal enligt bosättningslagen är 290 – 300 individer per år 2021 – 2023.  

Ensamkommande barn  
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Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn minskar alltjämt. 2019 tog 
staden emot 27 anvisade asylsökande barn samt ett fåtal barn med 
uppehållstillstånd som var uttagna på flyktingkvoten. Det finns i nuläget inget som 
tyder på en ökning av antalet ensamkommande barn till Sverige och Göteborg, men 
det går inte att utesluta att det osäkra läget vid gränsen mellan Turkiet och 
Grekland samt att många flyktingbarn som befinner sig i Grekland saknar föräldrar, 
på sikt kommer att ha en påverkan.   

Gymnasielagen  
Majoriteten av de unga vuxna som sökte uppehållstillstånd för att studera på 
gymnasienivå har fått sina ärenden behandlade av Migrationsverket eller 
Migrationsdomstolen. Drygt 500 har fått bifall och studerar på gymnasiet genom 
utbildningsförvaltningen eller via arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, ofta yrkesutbildningar. Mer än hälften har ansökt 
om förlängt uppehållstillstånd för att slutföra sina studier eller för att hitta ett arbete 
inom sex månader för att få möjlighet till permanent uppehållstillstånd.   

Etableringsprogram och etableringsersättning  
Nedskärningar och omorganisation på Arbetsförmedlingen har bidragit till att det 
idag tar längre tid för nyanlända att påbörja sitt etableringsprogram. Det har fått till 
följd att den genomsnittliga kostnaden för ekonomiskt bistånd i avvaktan på 
etableringsersättning ökar per ärende med nyanländ familj eller individ. Trenden 
att allt högre andel av nyanlända som avslutar sin etablering är i arbete eller studier 
90 dagar efter avslut, har brutits. Beloppet nyanlända får i etableringsersättning är 
detsamma som 2010 när ersättningen infördes, medan riksnormen för ekonomiskt 
bistånd har höjts. Det har fått till följd att en större andel nyanlända som deltar i 
etablering inte kan försörja sig på etableringsersättningen utan har en inkomst som 
ligger under normen för försörjningsstöd och därmed är berättigade till 
kompletterande ekonomiskt bistånd under en längre tid.  

 Digitaliseringens möjligheter  
Digital service för en ökad medborgarnytta och en effektivare leverans  

Genom digitala och sammanhållna tjänster underlättas kommunikationen med 
medborgaren på ett enklare och effektivare sätt än genom exempelvis telefon, 
fysiska besök eller information via posten. Exempel på tjänster kan vara chatt, AI-
baserad information på webben, bokning av tider, meddelanden mellan olika 
huvudmän och medborgare, kunna ta del av beslut etcetera.    

Flertal uppmärksammade rapporter pekar på att den tekniska utvecklingen har 
potential för automatisering av flertal arbetsuppgifter. Dock är det få yrken som 
bedöms kunna automatiseras i sin helhet. För offentlig sektor handlar det om 
arbetsuppgifter inom administration, ekonomi, service, transport och teknik. 
Automatiserat beslutsstöd för handläggning av ekonomiskt bistånd är ett exempel 
som kan ha en god effekt för den kommunala ekonomin på lång sikt genom att 
färre medarbetare handlägger ansökningar och istället stödjer invånare i en 
motprestationsbaserad verksamhet.   

Digitala verktyg för en ökad delaktighet och en mer optimerad verksamhet  

Med stöd av digitala verktyg kan möjlighet att dokumentera och rätt information 
direkt tillhandahållas oavsett när i tiden samt var medarbetaren befinner sig. Det 
stärker förutsättningar för en mer optimerad verksamhet. Digitala verktyg och 
kommunikationskanaler skapar även möjligheter att vara socialt delaktig utan att 
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behöva ta sig från hemmet. Aktuell forskning tyder på att utbildning i och 
användning av digitala verktyg kan minska ensamheten bland äldre personer. Att 
kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är i dag en förutsättning 
för att kunna vara delaktig i samhället.  Ett exempel är betänkandet ”Framtidens 
teknik i omsorgens tjänst” (SOU 2020:14) som nu är utskickad på remiss till bland 
annat Göteborgs Stad. Av utredningen framgår att digitalisering av äldreomsorgen 
bör ses som en integrerad del i konceptet välfärdsteknik. Möjligheterna att använda 
välfärdsteknik ses kunna effektivisera verksamheten och leda till lägre kostnader. 
Initialt kommer investeringar i ny teknik, liksom kompetenshöjning och 
implementering av nya arbetssätt, att kräva ökade resurser. I utredningen betonas 
också att digitalisering och välfärdsteknik innebär ökade möjligheter för enskilda 
att leva självständigt. Exemplet belyser behovet av att Göteborgs Stad arbetar med 
en långsiktig strategisk inriktning kring digitaliseringens möjligheter, och ser de 
initialt ökade kostnaderna som en investering med god effekthemtagning.   

Digital infrastruktur en grundförutsättning för god kvalitet och effektivitet  

En ökad digitalisering av verksamheten med allt högre grad av mobilitet och 
hantering av data kräver en infrastruktur med hög tillgänglighet, kapacitet, stabilitet 
och säkerhet. Under pågående covid-19 pandemi visas tydligt behovet av, och även 
förmågan till, att ställa om till att arbeta, mötas och kommunicera mer digitalt samt 
använda data för fördjupad analys. Detta visar vikten av en robust och säker digital 
miljö samt behovet av att agera snabbt under rätt förutsättningar. För att klara av att 
leverera tjänster på ett optimerat och effektivt sätt är en konsoliderad infrastruktur 
ofta ett grundfundament. Gemensam teknik och tjänster är inte bara en 
förutsättning för god kvalitet utan även, som det pågående arbetet med att 
konsolidera stadens bolag till Intraservice tjänster visar, en väg till signifikanta 
kostnadsbesparingar.  Göteborgs Stads bolag är i flera fall långt framme i sin 
digitaliseringsutveckling. Det är väsentligt att denna kunskap kommer hela staden 
till godo, och samtidigt viktigt att även bolagen, i så stor utsträckning som möjligt, 
använder stadens digitala infrastruktur och storskalefördelar.  

 Strategisk infrastruktur  
Det sammanhängande stadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille växer och 
förtätas. År 2035 kan det komma att bo fler än 800 000 personer och finnas 
närmare 400 000 arbetsplatser i området. En sådan utveckling ställer höga krav på 
service och infrastruktur. För att möta dessa utmaningar antog kommunfullmäktige 
i respektive kommun samt regionfullmäktige ”Målbild Koll2035 – 
Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille” under år 
2018.  

Målbild Koll2035 
Enligt samverkansavtal för Stadstrafikforum som tecknats mellan parterna Västra 
Götalandsregionen, Göteborg, Mölndal och Partille ska gemensamma 
handlingsplaner tas fram för genomförandet av Målbild Koll2035. Ett förslag till 
första handlingsplan finns nu framme och kommer upp för beslut i 
kommunfullmäktige hösten 2020. Handlingsplanen ger en helhetsbild över vilka 
större investeringar och utredningar som är möjliga att påbörjas och/eller 
genomföras under tidsperioden 2020–2024. Samtliga investeringar inom 
handlingsplanen som berör staden kommer att hanteras inom ramen för stadens 
ordinarie budget- och beslutsprocesser. Två föreslagna investeringar i 
handlingsplanen, hållplatsförlängningar (beslut planeras i höst) och 
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Engelbrektslänken (hanteras i kommunstyrelsen 6 maj 2020), föreslås få ianspråkta 
upp till cirka 215 mnkr från den gemensamma potten för spårinvesteringar på 600 
mnkr som är överenskommen mellan Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen med vardera 300 mnkr.  

I den takt som arbetet bedrivits hittills med Målbild 2035 kommer inte Målbild 
Koll2035 uppnås i enlighet med den tidplan som målbilden redovisar. 
Investeringsvolymen i Målbild Koll2035 är omfattande och skulle ianspråkta 
betydande investeringsvolymer i de kommunala och regionala 
investeringsbudgetarna, volymer som ska prioriteras i förhållande till parternas 
övriga behov och investeringsutrymme. Det kommer därför att krävas 
förhandlingar och överenskommelse mellan parterna samt tillskjutande av medel 
från olika finansieringskällor exempelvis stadsmiljöavtal, regional plan eller 
Västsvenska paketet. Göteborgs stad, tillsammans med Västra Götalandsregionen, 
behöver därför tydliggöra behovet av ett ökat ansvarstagande av staten till en 
utökad finansiering av regional och lokal infrastruktur för ett hållbart resande.  

Storstadsavtal Sverigeförhandlingen 
Fyra av objekten i Målbild Koll2035 är finansierade genom Sverigeförhandlingen; 
Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Linnéplatsen, citybuss Backastråket, citybuss 
Lindholmen-Ivarsberg-Vårväderstorget samt linbana centrum. Vid avslut av 
objektavtal linbanan kvarstår de tre spårväg- och citybussobjekten med en total 
finansiering i avtalet på 5 900 mnkr, varav Göteborgs Stads åtagande är 1 475 
mnkr (januari 2016-års prisnivå). 

En fråga att hantera för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen är de 
skillnader i index som påverkar finansieringen av objekten. I avtalet med 
Sverigeförhandlingen anges att beloppen räknas upp med KPI. Förändringen i 
byggindex är för närvarande högre och för objekt Spårväg och citybuss Brunnsbo – 
Linnéplatsen får detta en betydande påverkan, där projektet för närvarande räknar 
med att skillnaderna i index kan bli cirka 600 mnkr för objektet fram till och med 
färdigställande år 2035. Stadsledningskontoret avser återkomma till 
kommunstyrelsen avseende hantering av skillnader i index.  

Västsvenska paketet 
Utöver de ovan nämnda investeringarna i infrastruktur löper arbetet på för redan 
beslutade projekt som är hel- eller delfinansierade via Västsvenska paketet, så som 
exempelvis Västlänken, Hisingsbron och Knutpunkt Korsvägen. Planeringen 
fortsätter för projekt inom Västsvenska paketet där finansieringen av byggnationen 
ännu inte är avtalad så som Gamlestaden etapp 2 och Bangårdsförbindelsen. Ett 
arbete har påbörjats mellan Västsvenska paketets parter om att identifiera nya 
projekt inom Västsvenska paketet som kan komma att genomföras med medel som 
frigjorts och/eller medel som ännu inte fördelats på något projekt.  

Farledsfördjupning 
Göteborgs Hamn, Trafikverket och Sjöfartsverket har tagit fram en 
avsiktsförklaring för investering i farledsfördjupning till 17,5m och kajåtgärder vid 
containerterminalen. Kostnaden för hela projektet (farledsåtgärder samt 
kajåtgärder) är uppskattad till 2,5 mdkr i 2017 års prisnivå. Trafikverket finansierar 
farledsåtgärder via Nationell plan med upp till 1,255 mdkr i 2017 års prisnivå. 
Göteborgs Hamn kommer behöva låna upp medel via koncernbanken för 
investeringen, men bolagets bedömning är att bolagets ekonomi står sig väl med 
denna investering i kajåtgärder med motsvarande upptill 1,255 mdkr i 2017 års 
penningvärde med hänsyn till bolagets samlade åtaganden och intäkter och de 
finansiella kriterier som finns uppställda i bolagets ägardirektiv. EU-stöd är 
eventuellt möjligt med upp till 30 procent av investeringen förutsatt att det 
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föreligger en full finansiering av projektet. Byggstart är planerad till år 2022 och 
färdigställande år 2026. Avsiktsförklaringen planeras att underställas 
kommunfullmäktige för beslut under hösten 2020. 
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 Styrning och uppföljning i staden  
Under 2019 har flera förändringar beslutats inom styrningsområdet som t ex 
förändrad budgetprocess, målstruktur, ny struktur för uppföljning, förändringar i 
riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll, ny struktur för ägardirektiv och ny 
riktlinje för ägarstyrning av bolagen. Vissa har redan genomförts och vissa 
förändringar tillämpas fullt ut under innevarande år. Det är därmed för tidigt att se 
den fulla effekten av förändringarna.  

Nedan belyses några delar som kan vara värda att uppmärksamma. 

 Struktur för budget och uppföljning  
Inför 2020 sjösattes en ny struktur för budget och uppföljning efter ett uppdrag i 
kommunfullmäktiges budget 2019 ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett 
nytt uppföljningssystem med mål, indikatorer samt delmål. Delmålen ska utgå från 
2017 eller 2018 års aktuella läge”. Stadsledningskontoret såg i samband med detta 
arbete även över grundmodellen för uppföljningen. Stadsledningskontorets förslag 
till ny uppföljningsstruktur, beslutades av KS 2019-08-28. Den nya strukturen ska 
förenkla och förtydliga uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige med fokus på grunduppdraget.  

Den nya strukturen bygger på tre grundprinciper: 

• Tillitsfullt med förutsättningar att agera tidigt: Verkställandet och 
uppföljning bör hanteras på en nivå som har stor rådighet över frågan och 
ska stimulera till att lämna tidiga styrsignaler.  

• Relevant styrinformation för olika nivåer: Uppföljningen ska vara till nytta 
för den enskilda nämnden och styrelsen, samtidigt som den ska ge 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige relevant och väsentlig 
information. 

• Hållbart över tid: Oavsett politisk sammansättning och organisering av 
stadens verksamheter. Långsiktighet och uthållighet i uppföljning ger ökad 
förutsättning för styrning. 

Uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporteras i en 
struktur om fyra nivåer.  

1. Uppföljningsportalen: Webbportal där övergripande verksamhetsnyckeltal, 
måluppfyllelse på indikatorer kopplade till KF’s mål kan följas här. Även 
hur arbetet med KF/KS uppdrag till nämnder och styrelser fortlöper kan 
följas på portalen. Här publiceras även tidigare beslutade rapporter av 
uppföljande karaktär. 

2. Delårs- och årsrapporter: Lämnas per mars, augusti och helår. Innehåller 
styrinformation som övergripande utveckling och analys av verksamhet, 
personal och ekonomi samt lagstadgade uppgifter.  

3. Samlingsärende inom uppföljningen: Dessa innehåller i första hand 
återrapportering av uppdrag från KS/KF samt uppföljning av andra 
styrande dokument, som exempelvis program och planer. 

4. Strategiska fördjupningar inom uppföljning: Fördjupade rapporter inom ett 
område eller möjlighet att belysa frågor som går tvärsigenom flera 
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områden. Som underlag till ”Förutsättningar för budget 2021–2023” 
avlämnas en strategisk fördjupning inom utbildningsområdet. 

 Återrapportering av uppdrag kring 
arbetet med baslinjemätning på 
indikatorer i budget  

Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget i uppdrag att ta fram aktuell nivå för 
följande indikatorer: 

• Andel ej återaktualiserade ärenden 0–12 år 

• Fritidsvaneundersökningen – andel % som är med i minst en förening, 
klubb eller särskild grupp på fritiden 

• Genomsnittlig hasighet för stombusstrafiken i centrala staden 

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

Enligt uppdragen ska värdet värderas politiskt och inriktning ges i kommande 
budget. Stadsledningskontoret redogör nedan för uppdragen för att möjliggöra en 
politisk värdering av målvärden i budget 2021. 

Även för indikatorn ”Andel som går vidare till jobb” anges i budget 2020 att 
målvärden ska tas fram under 2020. 

 Andel ej återaktualiserade ärenden 0–12 år  
Indikatorn avser andel (%) barn i åldern 0–12 år som inte återkommit till 
socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd och 
ensamkommande flyktingbarn och ärenden som omfattar personer med skyddad 
identitet ingår ej i materialet.  

 2018 2019 
Andel ej återaktualiserade 0–12 år 67% 65% 

 

 Fritidsvaneundersökningen – andel %, som är med i 
minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden  

Andelen barn och unga som uppgav att de är med i en förening var 57 procent vid 
senaste fritidsvaneundersökningen 2017. Resultat från tidigare år visar att andelen 
kontinuerligt minskar och att andelen är omkring 5 procentenheter högre när frågan 
breddas till att också omfatta klubb eller särskild grupp. 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 37 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

Andel unga i förening, klubb eller grupp på fritiden per år 

 
*2009 och 2017 ställdes enbart frågan ”Är du med i någon förening eller organisation” och någon 
ytterligare, vidgande, fråga om att vara med i klubb eller grupp ställdes inte.  

 

Ny fritidsvaneundersökning 2021 
Stadsledningskontoret avser genomföra en ny fritidsvaneundersökning första 
kvartalet 2021, vilket kommer ge ett uppdaterat värde i maj 2021. 
Stadsledningskontoret arbetar tillsammans med andra berörda förvaltningar för att 
fritidsvaneundersökningen 2021 får god svarsfrekvens och effektiv administration 
genom samorganisering med den obligatoriska elevenkäten för årkurs 2, 5, och 9 
feb-mars 2021.  

Stadens fritidsvaneundersökning har tidigare genomförts som en totalundersökning 
för årskurserna 2, 5, 8 samt gymnasiets årskurs 2 vid totalt sex tillfällen: 2002, 
2005, 2009, 2012, 2014, 2017. Svarsfrekvensen på gymnasiet har varit låg. 
Enkäten har innehållit omkring 25 frågor om vad unga gör på sin fritid, vilket 
utbud de saknar och hur nöjda de är med sin fritid.  

 Genomsnittlig hasighet för stombusstrafiken i 
centrala staden  

Förslag till indikator 
Den genomsnittliga hastigheten för stombusstrafiken under hela dygnet i centrala 
staden är 18,64 km/h. 

Den genomsnittliga hastigheten för stomtrafiken i centrala staden under 
rusningstrafiken är 17,97 km/h (kl. 06.00–09.00 samt kl. 15.00–18.00). 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Då flest personer reser med stombusstrafiken under rusningstid (kl. 06-09 samt kl. 
15-18), kan den genomsnittliga hastigheten för stombusstrafiken i centrala 
Göteborg under rusningstid utgöra en lämplig indikator. 

Diagrammet till vänster är framtaget av 
Västtrafik. 
Medelhastighet för stombusslinjer i centrala 
Göteborg gäller för måndag till torsdag 
under år 2019.  
Fredagar har generellt ett avvikande 
trafikmönster och har därför inte ingått i 
underlaget.  
Medelhastigheten inkluderar tid på hållplats, 
förutom för första hållplatsen (där tiden 
börjar räknas när bussen rör på sig) och sista 
hållplatsen (där tiden slutar räknas när 
bussen ankommer) för respektive tur.  
Alla timmarnas turtäthet är viktade så att får 
proportionerligt genomslag på 
genomsnittshastigheten. 

     
       

 
 

Kartbilderna nedan utgör den geografiska avgränsningen för centrala Göteborg och är hämtade 
från Västtrafik, Riktlinjer för trafikering i Göteborg 2021 daterad den 191003. 
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För att öka den genomsnittliga hastigheten för stombusstrafiken krävs ett utökat 
samarbete och en fördjupad dialog mellan Västtrafik och Trafikkontoret så att 
åtgärder som bidrar till bättre framkomlighet och en attraktiv stombusstrafik kan 
prioriteras och genomföras. 

 Personal i direktkontakt med invånare i förhållande 
till stadens totala personalstyrka  

Redovisningen av andelen anställda som arbetare i direkt kontakt med invånarna 
har gjorts utifrån antalet årsarbetare i stadens förvaltningar ackumulerat under 
perioden januari till december 2019. En längre redovisning lämnas som bilaga till 
budgetförutsättningarna.  

En årsarbetare motsvarar 1 600 arbetade timmar. Vidare har begreppet invånare 
definierats som boende, besökare och näringsliv. 

Begreppet direkt kontakt med invånare har nyanserats i fyra grupperingar utifrån 
skillnader i olika befattningars kontakt med invånare direkt eller indirekt då 
uppdraget i stadens olika förvaltningar skiljer sig åt.  

Arbete i direkt kontakt med invånare i det dagliga arbetet till exempel 
undersköterska, lärare, socialsekreterare och servicevägledare.  

Arbete delvis i direkt kontakt med invånare till exempel måltidsbiträde på 
äldreboende eller administratör på skola. I arbetet förekommer direkt kontakt 
med invånare, men det är inte befattningens huvudsakliga arbetsuppgift.  

Arbete med indirekt kontakt med invånare till exempel renhållningsarbetare, 
laboratorieingenjörer, rörläggare och tekniker. Befattningens huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att se till att samhället fungerar i fråga om 
kommunikationer, renhållning, vattenförsörjning och liknande.  

Arbete utan direkt eller indirekt kontakt med invånare till exempel HR-
specialister, ekonomer, och systemanalytiker. Befattningen har till 
huvuduppgift att stötta den primära verksamheten för invånare. Ingår även 
arbeten med planering inom till exempel stadsutveckling, trafikutveckling, 
eller utveckling av processer och arbetssätt där direkt kontakt med invånare 
kan förekomma för att föra dialog.  

Göteborgs Stad består av tio stadsdelar och 20 fackförvaltningar med mycket 
varierande uppdrag. Totalt är fördelningen av arbeten i de olika grupperingarna 
enligt följande.  
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Fördelningen mellan grupperingarna skiljer sig mycket åt mellan de olika 
förvaltningarna utifrån förvaltningens uppdrag. Andelen ”gröna” arbeten i 
direktkontakt med invånare är högst inom förskole- och grundskoleförvaltningen 
med 92 respektive 90 procent. Inom andra förvaltningar såsom Intraservice och 
Lokalförvaltningen finns inga ”gröna” arbeten i direktkontakt med invånare utan 
uppdraget riktar sig internt inom Göteborgs Stad.  

Sammanfattningsvis ser stadsledningskontoret svårigheter med att sätta ett 
gemensamt mått för alla förvaltningar gällande indikatorn att mäta andelen 
personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala 
personalstyrka. 

 Andelen som gått vidare till jobb 
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen har i nuläget inte några 
kvalitetssäkrade data om hur stor andel som går vidare till jobb från utbildning. 
Stadsledningskontoret förutsätter att detta tas fram senast till delårsrapporten 
augusti. 

 Information kring några indikatorer 
från budget 2020  

 Förändringar i SCB:s medborgarundersökning 
Statistiska centralbyrån (SCB) arbetar just nu med en översyn av 
medborgarundersökningen. Förändringen kommer att införas till år 2021. 

SCB meddelar att medborgarundersökningen kommer att få en helt ny form, vilket 
betyder att enkäten förändras och att svaren inte kommer analyseras på samma sätt, 
med NKI-modellen, som tidigare år. Därmed kommer inga resultat från och med 
2021 att vara helt jämförbara med tidigare år. Detta innebär att de indikatorer som 
finns i budget 2020 som bygger på medborgarundersökningen inte kommer att 
kunna fortsättas att mätas på detta sätt från 2021.  

Följande indikatorer, som finns i budget 2020, kan komma att påverkas. 

• Nöjd-inflytande-index, totalindex 

• Nöjd medborgar-index, renhållning och sophämtning 

• Nöjd medborgar-index, idrott- och motionsanläggningar 

• Nöjd medborgar-index, kultur 

• Nöjd medborgar-index, äldreomsorg 

• Nöjd medborgar-index, stöd för utsatta personer 

• Nöjd region-index, fritidsmöjligheter 

• Nöjd region-index, kommersiellt utbud 

• Nöjd region-index, kommunikationer 
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Förslag till den nya enkäten har lämnats av SCB och biläggs förutsättningar till 
budget. I uppföljningsportal som, nås via intranätet eller länk, finns samtliga 
indikatorer, beslutade i budget 2020, med utfallsvärden och målvärden. 

 Nettoinflyttning till kommunen 
Målet för indikatorn är i budget 2020 satt till 8 000 personer per år för åren 2020–
2022 och 10 000 personer år 2030. 

Nettoinflyttningen var 4 485 personer år 2018 och 3 516 personer 2019. 
Nettoinflyttningen är därmed på ungefär halva nivån i förhållande till målvärdet 
2020–2022 och bedöms inte vara realistiskt att kunna uppnås. Däremot var 
folkökningen (nettoinflyttning + födelseöverskott) 7 829 personer 2018 och 7 413 
personer 2019 vilket är mer i nivå med målvärdet. Stadsledningskontoret 
rekommenderar därför att antingen målvärdet för nettoinflyttningen sänks eller att 
indikatorn ersätts med folkökning i kommande budget. 

 Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 
invånare 

Målvärdet i 2020 års budget är satt till 34 hushåll per 1 000 invånare för år 2020, 
32 för åren 2021 och 2022 och till 25 för år 2030. 

Antal hushåll som någon gång under 2018 uppbar försörjningsstöd var 16 272 och 
för 2019 var det 14 968 hushåll. 

Antal bidragshushåll per 1 000 invånare var då 28,5 hushåll 2018 och 25,8 hushåll 
2019. 

Om antal bidragshushåll i stället sätts i relation till antal invånare 0–64 år var det 
483 725 invånare 2018 och 489 719 invånare 2019. Det motsvarar 33,6 hushåll per 
1 000 invånare 2018 och 30,6 hushåll per 1 000 invånare 2019. 

Stadsledningskontoret utgår från att indikatorn avser antal hushåll som någon gång 
under året uppburit försörjningsstöd per 1 000 invånare 0–64 år.  

Ett alternativt mått som används i den officiella statistiken är "Antal invånare som 
någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen". 

 Indikatorer med olika målvärden 
mellan budget och styrande program.  

Program är långsiktiga och gäller under en lång tid efter att de beslutats medan 
budgetbeslut fattas varje år utifrån de då rådande förutsättningar. Det kan innebära 
att samma mål kan få olika målvärden vilket kan innebära otydligheter i 
styrningen.  Ett exempel på ovanstående är målet: Göteborgs Stad är en attraktiv 
arbetsgivare med goda arbetsvillkor.  Där skiljer sig målvärde i det beslutade 
programmet jämfört med beslutad budget. Ett annat exempel är miljöområdet, där 
flera målvärden i budgeten inte stämmer överens med beslutade program och 
planer samt målvärden för vattenkvalitet som i budgeten har en lägre ambitionsnivå 
än lagstiftningen. Ett ytterligare exempel är besöksnäringsprogrammets mål för 
sysselsättningsökningen i branschen som är betydligt mer ambitiöst (+ 8 500 
årsarbeten) jämfört med budget (+4 500).” 
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Stadsledningskontoret arbetar med ett verktyg som på ett pedagogiskt och 
lättillgängligt sätt ska kunna visa samtliga mål och strategier som är beslutade. Att 
även redovisa indikatorer och satta målvärden skulle sannolikt vara ett stöd i 
kommande budgetarbete och i löpande beredning och beslutsfattande. 

 Ägardirektiv kopplat till budget  
Under våren 2020 utarbetar Stadshus förslag till ägardirektiv för samtliga helägda 
direktrapporterande bolag. Allteftersom kommunfullmäktige fastställer dessa 
ägardirektiv kommer moderbolagen att lämna förslag till ägardirektiv för sina 
dotterbolag. Målsättningen är att samtliga helägda bolag i Stadshuskoncernen ska 
få nya ägardirektiv, med avkastnings- och/eller effektivitetskrav, under 2020.  

 Lag och avtalsförändringar inom 
löneområdet 

 Nya löneavtal – förvaltningar respektive bolag 
Under 2020 är det aktuellt med nya löneavtal för stora grupper på 
arbetsmarknaden. Den internationellt konkurrensutsatta industrin ska teckna nya 
avtal, det normerande ”märket” för övriga centrala kollektivavtal. För kommuner 
och regioner ska avtal tecknas för 2020 för ca hälften av de anställda. Det är tre 
huvudöverenskommelser (HÖK) inklusive löneavtal som ska tecknas för förbunden 
Kommunal, Sveriges Läkarförbund samt en gemensam för Vision, 
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Under 2021 är det också 
aktuellt med nytt löneavtal för lärarorganisationerna. Vårdförbundet har ett avtal 
som sträcker sig till 2022, men som innehåller en möjlighet att säga upp avtalet 
inför 2021.  

Med anledning av den nu pågående Covid-19 epidemien har avtalsrörelserna på 
den svenska arbetsmarknaden skjutits upp, och de befintliga avtalen är förlängda 
till den 31 oktober. Förhandlingarna både om de normerande avtalen och avtalen 
för kommuner och regioner kommer att återupptas under hösten. Det innebär att 
innehållet i flertalet löneavtal för 2021 inom den kommunala sektorn inte är 
fastställda idag. Det tillsammans med osäkerheten i konjunkturen till följd av 
konsekvenser av Covid-19 gör att kostnaderna för löneökningar till följd av nya 
löneavtal är mycket svåra att beräkna. Utfallet för löneökningarna 2019 blev i 
genomsnitt 2,6 procent i landet, en genomsnittlig nivå som har varit ganska stabil 
de senaste åren. Någon prognos för 2021 är i dagsläget svår att ge. 

Viktigt att notera med anledning av den pågående pandemin är att den kommande 
avtalsrörelsen även kan påverkas av den allmänna opinionen. I dagsläget har 
insatserna från hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg en avgörande betydelse 
för många människor. Då blir även de yrkesgrupper som arbetar inom dessa 
sektorer uppmärksammade och högt värderade. I andra situationer har det också 
inneburit att lönenivåerna uppmärksammats och lönerörelsen har påverkats i 
riktning mot högre löner.  

Vad avser Göteborgs Stads bolag så återfinns dessa inom sex skilda 
arbetsgivarorganisationer som verkar på arbetsmarknaden jämte SKR, Sveriges 
kommuner och regioners arbetsgivarorganisation. Majoriteten av stadens bolag 
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organiseras av organisationerna Sobona och Fastigo och därtill finns 
Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Sveriges Hamnar och Almega 
representerade. Förhandlingar och avtalstecknande sker således separerat för 
stadens bolag som arbetsgivare, och för kommunen/förvaltningarna, även om 
processerna i mycket samordnas och då särskilt mellan Sobona och SKR som har 
ett nära arbetsgivarpolitiskt samarbete.  

Som en följd av rådande situation med Covid-19 har de olika avtalsförhandlingarna 
även för bolagen i huvudsak skjutits upp, och avtalen prolongerats till den 31 
oktober. Under rådande osäkra omständigheter med stora effekter på konjunktur, 
arbetslöshet med mera får det anses mycket ovisst vad som avtalsförhandlingarna 
för bolagen kan komma att resultera i och hur förhandlingarna kommer hanteras. 
Fastigo har exempelvis lyft fram att det till hösten blir en förhandlingsfråga 
huruvida löneöversynen ska ske retroaktivt, det vill säga fr o m 1 april, eller ej. 

 Villkorsförändringar  
Utöver huvudöverenskommelserna ska även villkorsförändringar i Allmänna 
bestämmelser (AB) förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och 
regionsektorn. De fackliga organisationerna har framfört flera olika yrkanden som 
omfattar såväl olika arbetstidsfrågor som förändringar av de särskilda 
ersättningarna.  

Arbetstid och förläggning av denna är en av de viktigaste resurserna som 
arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för 
medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan 
förenas. Olika forskningsprojekt pågår om eventuella samband mellan exempelvis 
arbetstidsförläggning, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Arbetstid och 
arbetstidsförläggning är därför en aktuell och angelägen fråga.  

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2018-10-01 sänka heltidsmåttet för 
alla som arbetar natt inom förvaltningarna i Göteborgs stad till 35 timmar och 30 
minuter per vecka. Vilket innebar en sänkning med 50 minuter per vecka i 
förhållande till gällande kollektivavtal. 

Det senaste centrala kollektivavtalet med Vårdförbundet (HÖK 19) innebär att den 
genomsnittliga veckoarbetstiden från och med 2020-04-01 för sjuksköterskor som 
arbetar natt, sänks ytterligare ned till 34 timmar och 20 minuter per vecka.   

Avtalsförändringen för sjuksköterskor kommer sannolikt att påverka utvecklingen 
och kraven inom arbetstidsområdet även avseende andra yrkesgrupper i den 
kommunala verksamheten, som till exempel undersköterskor. Vilka ekonomiska 
konsekvenser detta eventuellt får för staden samt när i tiden en sådan förändring 
skulle kunna genomföras är i dagsläget svårbedömt. En sänkning av heltidsmåttet 
med ytterligare 1 timme och 10 minuter (till 34 tim. och 20 min.) även för övriga 
grupper med nattarbete vid stadens förvaltningar, skulle innebära en helårseffekt 
med ökade kostnader på närmare 15 mnkr per år.  

När det gäller övriga eventuella förändringar i anställningsvillkoren, som till 
exempel avser de särskilda ersättningarna i AB, går det i dagsläget inte att bedöma 
de ekonomiska konsekvenserna.   

Avseende bolagssektorn är det svårt att ge en sammanfattande bild av aktuella 
villkorsförändringar som är aktuella inom de respektive avtalsförhandlingarna. För 
arbetsgivarorganisationen Sobona, som är en sammanslagning av de tidigare 
arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS, är ambitionen dock att i samband med 
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årets avtalsrörelse arbeta om ett antal av de tidigare olika branschkollektivavtalen 
till att istället bli för Sobona gemensamma och enhetliga avtal. Detta kommer 
medföra vissa avtals- och villkorsförändringar för några av stadens bolag med 
tidigare medlemskap i KFS, men det är i nuläget svårt att överblicka 
konsekvenserna av detta. 

 Jämställda löner  
Bakgrund och nuläge 

Alla arbetsgivare ska enligt Diskrimineringslagen kartlägga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Lika arbete är enligt 
definitionen från Diskrimineringsombudsmannen, DO, att arbetstagare utför 
samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Likvärdiga arbeten identifieras genom 
arbetsvärdering av kompetens, ansvar och arbetsförhållanden, det vill säga kraven i 
arbetet, oavsett arbetsuppgifter. För Göteborgs Stad sker detta utifrån de legala 
förutsättningarna genom arbete som bedrivs samlat för stadens förvaltningar 
respektive enskilt för varje bolag såsom juridisk person.  

Vid analys av lönerna i stadens förvaltningar, bland annat med stöd av 
arbetsvärdering, visar det sig att sektor på arbetsmarknaden/typ av verksamhet som 
i högre grad än kön påverkar lönenivån. Samtidigt arbetar en högre andel män i 
sektorer med högre löner, därför skiljer sig lönenivåerna åt när det gäller likvärdiga 
arbeten. Det gäller medellönerna både i arbeten som kräver yrkesförberedans 
utbildning på gymnasienivå och för arbeten med krav på högskoleutbildning. 
Tydlig skillnad finns i stadens förvaltningar inom vård- och omsorg som har 
betydligt lägre medellöner än i fackförvaltningarna. För likvärdiga arbeten där 
yrkesförberedande gymnasieutbildning krävs är skillnaderna mellan 2 000 – 3 000 
kronor. Där högskoleutbildning krävs är skillnaderna ibland upp till 4 500 kronor.  

Diskrimineringslagen ställer också krav på kartläggning av löneskillnader mellan 
kvinnodominerade arbeten och arbeten som har högre lön trots att kraven i arbetet 
bedömts vara lägre. (Jämförelsen gäller grupper som inte är, eller brukar anses, 
kvinnodominerade). Exempel finns där jämförelser mellan grupper i stadens 
förvaltningar visar att lönen är högre trots att kraven i arbetet är lägre enligt 
arbetsvärdering, men andelen män är större. Ett exempel är en mansdominerad 
grupp inom gata/park/anläggning med arbetsvärdering i BAS-intervall C som har 
en medellön som överstiger en kvinnodominerad grupp undersköterskor i det högre 
BAS-intervallet D med cirka 1 200 kronor. 

Löneskillnader på arbetsmarknaden 

Med utgångspunkt i lönkartläggningsarbetet för stadens förvaltningar konstateras 
att det finns löneskillnader mellan olika sektorer/verksamheter i Göteborgs Stad. 
Det visar sig att i sektorer med högre lönenivåer arbetar en större andel män än i 
sektorer med lägre lönenivåer.  

Medlingsinstitutet (MI) finner också i sin rapport Löneskillnaden mellan kvinnor 
och män 2018 att en huvudförklaring till löneskillnaden mellan kvinnor och män är 
att de arbetar i olika yrken och sektorer. Liksom det i Göteborgs Stad finns 
löneskillnader mellan olika sektorer på stadens ”interna” arbetsmarknaden återfinns 
också skillnader mellan olika sektorer på den totala arbetsmarknaden i landet. 

Åtgärder i Göteborgs stad 

Det krävs åtgärder för att minska och på sikt eliminera osakliga löneskillnader 
mellan likvärdiga arbeten. Insatser behöver riktas mot stora yrkesgrupper inom 
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vård/omsorg och förskola. Undersköterska, stödassistent och barnskötare är tre 
stora grupper, alla kvinnodominerade, som vid jämförelse med andra likvärdiga 
arbeten har osakliga löner. Jämförs dessa grupper med motsvarande i 
Göteborgsregionens (GR) kommuner ligger Göteborgs Stad bland de lägre 
lönenivåerna, dock i nivå med hela riket. Ingen av de tre gruppernas lönebild når 
heller den målbild som finns för lönenivåer i Göteborgs stad. 

Grupperna är stora till antalet och i nedanstående tabell beräknas kostnaden på 
helår. Samtliga kostnader är beräknade utifrån jämförelse mellan faktisk lönebild 
och lönepolitisk målbild 2019 för stadens förvaltningar. 

Verksamhet Kostnader helårseffekt 
Äldreomsorg 86 miljoner 
Funktionshinder 43 miljoner 
Individ- och 
familjeomsorg 

28 miljoner 

Förskola 48 miljoner 

 Tjänstepensionsavtal  
SKR (Sveriges kommuner och regioner) planerar för att påbörja centrala 
förhandlingar om pensionsavtalen under 2020. Om pensionsavtalen hinner 
omförhandlas färdigt så beräknas avtalen träda i kraft under 2021. Vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan få för Göteborgs Stad är inte möjligt att säga i 
dagsläget. Samtidigt är det en angelägen förutsättning för budget då pensioner är en 
är en stor kostnad för staden på både kort och lång sikt.  

Även arbetsgivarorganisationen Sobona bedriver parallellt med avtalsrörelsen 
förhandlingar både på pensions- och omställningsområdet. Arbetsgivaren har 
mottagit yrkanden med krav om höjda avsättningar till tjänstepensioner och 
samtidigt kan justeringar i avtalen bli nödvändiga utifrån de höjda 
pensionsåldrarna. Utfallet av dessa förhandlingar kan i nuläget inte förutspås.    

 Ekonomiska förutsättningar  

 Stadens ekonomiska läge och 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar  

I detta kapital redovisar stadsledningskontoret de ekonomiska förutsättningarna för 
staden på ett övergripande plan. I kapitlet beräkningsunderlag redogörs för 
förutsättningar för respektive nämnd och styrelse. 

Givet den situation som nu råder menar stadsledningskontoret att bedömningar och 
prognoser avseende den ekonomiska utvecklingen är svåra att göra. Det innebär att 
en del bedömningar som här görs snarast skall läsas som indikationer. Den kris 
som världen hamnat i med anledningen och covid-19 innebär en ekonomisk 
lågkonjunktur som är djup. Hur omfattande den blir och hur länge den håller i sig 
är osäkert. Det gör att det är ovanligt osäkert att bedöma såväl intäkts- som 
kostnadsutvecklingen för staden. Dessutom har den kommunala sektorn, som 
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tidigare redovisats, betydande utmaningar med att hantera den demografiska 
utvecklingen.  

I bedömningar som görs har kontoret arbetat med de förutsättningar som funnits att 
tillgå till och med april månads utgång. Det innebär, bland annat, att 
skatteprognosen från SKR per april ligger till grund för gjorda bedömningar. I den 
tidplan som sedan tidigare gällt kommer stadsledningskontoret uppdatera gjorda 
bedömningar som här görs i höst. Detta avser då huvudsakligen: 

• Ny skatteprognos från SKR per augusti 

• Ny uppdaterad bedömning av försörjningsstödet per augusti 

• Ny uppdaterad prognos för pensioner per augusti/september 

• Vissa delar av konsekvenser av omorganisation av stadsdelsnämnder och 
social resursnämnd som ej har kunnat hanteras när detta dokument har 
upprättats. Uppdateras under augusti/september 

• Regeringens höstproposition i september 

Ytterligare uppdateringar kan bli aktuellt med anledning av det osäkra läge som vi 
nu befinner oss i. 

 Finansierings- och nettokostnadsutveckling 
I bilden redovisas bedömning avseende finansierings- och nettokostnadsutveckling 
fram till 2023. Stadsledningskontoret har då tekniskt räknat fram 2020 års 
verksamhet i 2021 - 2023 års kostnads- och finansieringsutveckling. Bilden visar 
den strukturella utvecklingen. Det innebär att stadens realisationsvinster samt 
utdelning från bolagen är exkluderade.  

 
Finansieringskurvan baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
skatteunderlagsbedömning från den 29/4. Denna bedömning innebar en kraftig 
nedrevidering av skatteunderlagstillväxten 2020. SKR utgick dock i sin bedömning 
i april från en relativt stark återhämtning de kommande åren. Som ovan 
konstaterats finns det en stor ovisshet kring utvecklingen de kommande åren. En 

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

37 000

38 000

39 000

2019 2020 2021 2022 2023

M
nk

r

Finansierings - och nettokostnadsutveckling

Nettokostnad exkl utd och rea Skatter och generella statsbidrag

2,2 
mdkr



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 47 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

mer dämpad återhämtning av skatteunderlaget än enligt SKR:s scenario skulle få 
stor påverkan på stadens skatteintäkter.  

En starkt bidragande orsak till den svaga finansieringsutvecklingen 2021 är att de 
generella statsbidragen, utifrån de beslut som finns i dagsläget, minskar med cirka 
400 mnkr i förhållande till 2020. Därutöver sker en kraftig nedtrappning av 
införandebidragen, kopplat till genomförda förändringar av kostnadsutjämningen, 
som innebär att staden tappar ytterligare cirka 250 mnkr i finansiering 2021. 

Nettokostnaderna utgår från utfallet 2019 och den prognostiserade nettokostnaden 
2020 enligt delårsrapporten för mars. För åren 2021–2023 har nettokostnaden 
räknats upp med: 

• Ökad volym med anledning av befolkningsutvecklingen enligt 
beskrivningen i avsnittet Ekonomiska 
bedömningar/omvärldsförutsättningar, Befolkningsförändringar. 

• Pris- och löneutveckling enligt de indexantagande som Sveriges kommuner 
och regioner gjort i den senaste ekonomirapporten. 

• Ökade kostnader för försörjningsstöd givet samma utveckling som under 
finanskrisen, vilket innebär 200 mnkr 2021 och ytterligare 100 mnkr 2022. 

• Ökade kostnader för pensioner med 100 mnkr 2021 och ytterligare 50 
mnkr per år 2022 och 2023. 

• Ökade kapitalkostnader med 100 mnkr 2021, ytterligare 140 mnkr 2022 
och ytterligare 60 mnkr 2023 (se avsnitt Investeringar, Drift och 
kapitalkostnadskonsekvenser av nämndernas investeringar) 

• Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service (BmSS) motsvarande 
100 mnkr per år 2021–2023. 

Totalt sett innebär det en finansierings- och kostnadsutveckling enligt 
nedanstående tabell: 

 2020 2021 2022 2023 
Nettokostnad  4,5% 4,6% 4,1% 4,3% 
Skatter och generella statsbidrag 3,5% 1,0% 3,1% 3,3% 

 Koncernen 
Den ekonomiska styrningen på koncernnivå sker i dagsläget på följande sätt.  

• Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och tillämpning av resultatutjämningsreserv anger att koncernens soliditet 
bör uppgå till 15 procent. 

• Kommunfullmäktiges beslut om regler för ekonomisk planering, budget 
och uppföljning anger ansvarsförhållandet mellan kommunfullmäktige och 
nämnder/styrelser. 

• Budgetbeslutet innehåller beslut om ett lånetak för koncernen som helhet i 
budget. Lånetaket uppgår 2020 till 54 mdkr och bygger huvudsakligen på 
resultat samt investeringstakt. I avsnittet Skuldutveckling och 
finansieringsstrategi redogörs för stadens skuldutveckling. 

Koncernens resultat har de senaste åren varit relativt starkt och hamnat på en bit 
över 2 mdkr. För 2020 bedöms koncernens resultat (i delårsrapport för mars) uppgå 
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till cirka 1 500 mnkr, vilket skulle innebära ett resultat i nivå med budget. 
Betydande ovisshet råder dock kring vad som väntar framöver och osäkerheterna är 
stora avseende både intäkts- och kostnadsutvecklingen för så väl kommunen som 
bolagen. 

  
Koncernens investeringar har ökat kraftigt de senaste åren, främst till följd av den 
stadsutveckling som pågår i staden. 2019 hamnade investeringarna på 11,5 mdkr 
netto. För 2020 bedöms koncernens nettoinvesteringar (delårsrapport mars) öka till 
cirka 14 mdkr.    

 

 Kommunen 
Kommunens resultat har de senaste åren huvudsakligen byggts upp av 
realisationsvinster och utdelning från bolagen. Strukturellt resultat (resultatet 
exklusive reavinster och utdelning) uppgick 2019 till 179 mnkr.  
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Med tanke på rådande osäkerheter landade stadsledningskontoret i delårsrapporten 
per mars inte i en prognos i vanlig bemärkelse för år 2020. I stället beskrev 
stadsledningskontoret ett scenario där resultatet för 2020 utifrån vissa indikationer 
ser ut att landa i intervallet minus 150 mnkr till plus 200 mnkr före engångsposter. 
Inklusive utdelningar, reavinster och övriga jämförelsestörande poster bedömdes 
resultatet till 1 000 mnkr – 1 300 mnkr.    

 Stadshuskoncernen 
Bolagen i Stadshuskoncernen har sammantaget en över åren jämn resultatnivå 
(resultat efter finansiella poster) på 1,4–1,6 mdkr.  

Under mars 2020 då Covid-19 krisen blev uppenbar i Sverige blev det tydligt att 
kraftiga omvärldsförändringar även kan påverka de kommunala bolagens 
förutsättningar i stor utsträckning.  

Konsekvenserna av regeringens beslutade restriktioner tillsammans med minskat 
utbud och minskad efterfrågan bedömdes i delårsrapport mars ge tydliga effekter i 
Stadshuskoncernens årsprognos. I marsprognosen, som kännetecknas av stor 
osäkerhet, bedömdes effekten av Covid19 till drygt -300 mnkr i minskat resultat 
för helåret. Till det kommer effekter av den milda vintern och andra 
engångseffekter om ca. -300 mnkr. Det ger totalt en helårsprognos på 1 018 mnkr 
som är 37 procent lägre än budget. 
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Stadshus och flera av bolagen i koncernen har under lång tid upparbetat vinstmedel 
som konsoliderats i bolagen och som investerats i verksamheten. Det har inneburit 
att delar av senare års utdelning har likvidmässigt lånefinansierats.  

Under planeringsperioden 2020–2022 förväntas Stadshus lämna utdelning om 540 
mnkr årligen vilket, givet analysen av långsiktigt hållbar utdelningsnivå (se vidare 
nedan Hållbar utdelning utan lånefinansiering), innebär ett behov av cirka 400 
mnkr i ökade kassaflöden.  

Stadshuskoncernen står under planeringsperioden inför omfattande investeringar 
främst inom samtliga investeringstunga sektorerna bostäder-, energi-, hamn- och 
lokaler samtidigt som utvecklingstakten är hög i bolagen. 

 

 Ekonomistyrningsprinciper 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12 om nya uppdaterade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, Dnr 0625/19.  
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Uttolkning av god ekonomisk hushållning sker utifrån ett antal inriktningar med 
långsiktiga målvärden: 

Finansiella inriktningar kommunkoncernen 

• Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent (inkluderat 
ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande för pensioner intjänade före 
1998).  

Lägesbeskrivning: 

 
Finansiella inriktningar kommunen 

• Staden bör över en rullande tioårsperiod uppnå ett resultatöverskott, 
inkluderat utdelning från de kommunala bolagen, motsvarande minst två 
procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.  

Lägesbeskrivning: 
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• Egenfinansieringsgraden av investeringar, inklusive utdelning från de 
kommunala bolagen, bör under en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 
50 procent men eftersträvas överstiga 60 procent. 

Lägesbeskrivning: 

 
 

• Exploateringsverksamheten skall bedrivas så att inkomster och utgifter 
över en rullande 10-årsperiod är i balans. 

Lägesbeskrivning: 

 
Den genomsnittliga 10-åriga värdet har börjat mätas från och med 2019 och 
uppgår då till 108 procent. 

Inriktning för verksamheten 

• De mål som fullmäktige formulerar i sitt årliga budgetbeslut utgör också 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs 
en samlad analys av dessa utifrån de målvärden som satts. 
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 Resultatutjämningsreserv  
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-07 att i riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning även inkludera en hanteringsordning för resultatutjämningsreserv och 
har därvidlag använt sig av möjligheten att tillämpa RUR. I bokslutet för 2019 
finns totalt 3,0 mdkr avsatt i en resultatutjämningsreserv. Syftet med att använda 
resultatutjämningsreserv är att kunna utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över en konjunkturcykel för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. 

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) samt om 
balanskravsresultatet är negativt.  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 för att täcka ett negativt 
balanskravsresultat.  

 
Den kraftiga inbromsningen av skatteunderlagstillväxten som skett till följd av 
pandemin gör att skatteunderlagets utveckling 2020 sker i en betydligt 
långsammare takt än de tio föregående årens rullande genomsnittliga värde. Även 
för kommande år räknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) med att 
skatteunderlagstillväxten ligger under det rullande genomsnittet vilket skulle 
möjliggöra ett nyttjande av reserven även åren 2021–2023. I nedanstående tabell 
framgår den möjliga användningen av resultatutjämningsreserven i procent av 
skatter och generella statsbidrag och utjämning samt i mnkr utifrån den senaste 
skatteunderlagsbedömningen. Om den uppdaterade bedömningen i augusti pekar 
på en starkare eller svagare skatteunderlagstillväxt påverkar det också möjligheten 
att använda resultatutjämningsreserven.  
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Disponering RUR 2020 2021 2022 2023 
Skatteunderlagsutveckling 10-
årigt snitt för riket (procent) 

4,0 3,9 3,8 3,7 

Årlig underliggande 
skatteunderlagsutveckling riket 
(procent) 

1,3 3,3 3,5 3,6 

Differens (procent) 2,7 0,6 0,3 0,1 
Möjlig användning i procent av 
skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning 

5,4 1,2 0,6 0,2 

Möjlig användning mnkr 1 814 407 210 72 
 

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. 

 Investeringsstyrning  
Stadsledningskontoret överlämnade i februari 2020 svar på återremiss avseende 
uppdraget att genomföra en ”Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag 
till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi” 
diarienummer 0418/19.  

Ärendet bereds för närvarande på kommunstyrelsenivå inför eventuellt beslut i 
kommunfullmäktige. Ärendet avser att redovisa förslag för att stärka den 
övergripande investeringsstyrningen i Göteborgs Stad, med utgångspunkt i 
efterfrågade kompletteringar utifrån stadsledningskontorets tidigare redovisning av 
översyn av stadens investeringsstyrning. Därutöver redovisas förslag till förändrad 
styrning baserat på styrsignaler i budget 2020 avseende nämndernas 
investeringsramar samt förslag till en långsiktig finansieringsstrategi utifrån 
uppdrag givet i kommunfullmäktiges budget 2020. 

Utgångspunkten för stadsledningskontoret har varit att så långt som möjligt arbeta 
in föreslagna åtgärder inom ramen för förutsättningar för budget 2021–2023, för att 
på så sätt möjliggöra en styrning i enlighet med stadsledningskontorets förslag 
genom Budget för 2021. 

Förslagen avseende långsiktig finansieringsstrategi omfattar i grunden att 
inriktningen för god ekonomisk hushållning kan utgöra grund för den långsiktiga 
finansieringsstrategin för stadens investeringsåtagande. Riktlinjerna föreslås 
kompletteras med att stadens reinvesteringsvolymer ska vara fullt ut 
självfinansierade samt att lånetak införs för respektive investerande bolag. I 
förutsättningarna för budget har dessa båda parametrar synliggjorts.  

Återremissen omfattade bland annat krav på tillkommande information inom 
ramen för staden investeringsnomineringar. Vad avser ökat fokus på uppdelning 
mellan reinvesteringsvolymer och nyinvesteringar presenteras detta kopplat till 
nämnder och bolags investeringsvolymer. Det sammanställda 
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investeringsnomineringarna möjliggör för kommunfullmäktige att besluta om 
investeringsramar för nämnderna på reinvesterings- och nyinvesteringsnivå.  

Kapitalkostnads- och driftkostnadskonsekvenser har lämnats in och redovisas för 
respektive nämnd baserat på pågående och nominerade investeringsvolymer. Enligt 
stadsledningskontorets förslag kompenseras de kommunbidragsfinansierade 
verksamheterna för sina kapitalkostnadsökningar och har därmed inarbetats i 
beräkningsunderlaget. Övriga driftkonsekvenser presenteras i materialet men 
inarbetas inte beräkningsunderlagen, men behöver omhändertas i den politiska 
beredningen. 

I stadsledningskontorets ärende föreslås att kommunfullmäktige bör fatta beslut om 
årliga nettoramar för respektive investerande nämnd och att beslut utgår från ett 
plus två år sam en inriktning för ytterligare två år. Beräkningsunderlagen utgår 
därför från årliga investerings och exploateringsvolymer för perioden 2021–2025 
där planperiodsbegreppet inte längre existerar.  

 Stadens interna räntor  

 Internränta nämnder 

Internräntan, som fastställs årligen i budgeten, ska spegla kommunens långsiktiga 
kapitalkostnad och vara relativt stabil över tid.  

Under 2020 är internräntan fastställd till 1,5 procent. Inför ställningstagandet kring 
internräntenivån för 2021 så bör den långsiktiga räntebilden beaktas. SKR lämnade 
i februari en bedömning avseende kommunernas internränta för 2021 som då 
landade i en sänkt rekommenderad nivå till 1,25 procent. Rekommendationen 
bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader, framtagna av 
Kommuninvest som årlig genomsnittskostnad.    

För att få en så rättvisande internränta som möjligt har stadsledningskontoret även 
gjort en egen bedömning av stadens genomsnittliga räntekostnad för kommunens 
externa upplåning på både befintliga och framtida lån. Stadsledningskontoret 
kommer då, precis som SKR, fram till att internräntan för 2021 bör ligga på 1,25 
procent. Stadens genomsnittliga upplåningskostnad pekar på en något lägre nivå än 
så för 2021, men den stora osäkerheten för närvarande på finansmarknaden gör att 
internräntan inte föreslås sänkas ytterligare.  

 Ränta bolag 

Kommunkoncernens samlade skuldförvaltning samordnas i staden vid 
stadsledningskontoret/koncernbanken. Kommunkoncernens kassaflöden samlas i 
en koncernkontostruktur så att likvidflöden kan kvittas mot varandra. I princip all 
upplåning till kommunkoncernen sker av koncernbanken, och utlåning till bolagen 
sker främst via ovan nämnda koncernkontostruktur.  

Koncernbankens prissättning ska ske på marknadsmässiga villkor för att möta 
lagkrav på konkurrensneutralitet. Prissättningen vid utlåning ska baseras på 
koncernbankens genomsnittliga upplåningskostnad för hela skuldportföljen samt 
administrativa kostnader hänförliga till upplåningen. Därutöver sker ett 
bolagsspecifikt marknadsmässigt påslag. Prissättningen till bolagen görs 
kvartalsvis, och sker genom finanschefens delegationsbeslut. Priset för 
koncernkontoutlåningen under andra kvartalet 2020 är 1,01 procent exklusive 
marknadsmässigt påslag.  
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 Regelverk för eget kapital i nämnder  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17, § 12, om förändrade regler för 
användande av eget kapital i nämnder. Det förändrade regelverket framgår av det 
styrande dokumentet ”Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning”.  

Regelverket innebär att en nämnd på eget initiativ kan sänka det ekonomiska målet 
genom att ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 0,5 procent av nämndens 
givna ram under aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett 
ianspråktagande av positivt eget kapital som överstiger 0,5 procent av nämndens 
kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning, under aktuellt 
budgetår ska prövas av kommunstyrelsen (år 2020 råder tillfälliga regler som ger 
nämnderna rätt att nyttja 1,5 procent av kommunbidrag/omsättning KF 2020-04-16 
§ 15). 

I samband med beslut om förändrat regelverk beslutades också att det 
kommuncentralt ska reserveras minst 0,5 procent av nämndernas kommunbidrag, 
eller i de fall detta ej är tillämpbart omsättning, som totalt utrymme för nämndernas 
egna kapital. 

År 2020 uppgår nämndernas kommunbidrag till cirka 32 mdkr. För lokalnämnden, 
nämnden för inköp- och upphandling samt fastighetsnämnden är regelverket inte 
tillämpligt på kommunbidraget då de helt eller till absoluta merparten finansieras 
via externa och/eller interna avgifter. 2019 uppgick omsättningen för dessa 
nämnder till cirka 4,9 mdkr som behöver tas i beaktande. Vidare finansieras 
Kretslopp- och vattennämnden helt och hållet via taxa. Eftersom 
kommunfullmäktige (2020-05-14) beslutat att Kretslopp- och vattennämnden skall 
övergå till att hantera verksamhetens resultat genom skuld/fordran till abonnent 
medför det dock att kretslopp och vattennämndens över och underskott inte längre 
belastar stadens resultat eller eget kapital.  

Sammantaget innebär ovanstående att 0,5 procent av nämndernas 
kommunbidrag/omsättning uppgår till cirka 185 mnkr 2020. Mot bakgrund av 
ovanstående har stadsledningskontoret i beräkningsförutsättningarna inarbetat 200 
mnkr i en kommuncentral beredskapspost 2021 och framåt för nyttjande av eget 
kapital i nämnder.  

 Avkastningskrav, verktyg för skatteoptimering, 
finansiering av koncernbidrag samt utdelning 

 Avkastningskrav 

Avkastningsmått syftar till att synliggöra de olika verksamheter som bygger upp 
respektive kluster/koncern och ge möjlighet till styrning och till utvärdering av hur 
olika verksamheter utvecklas och bedrivs i jämförelse med konkurrenter eller 
konkurrerande alternativ. Avkastningskraven ska också, där inte speciallagstiftning 
eller andra omständigheter begränsar, tillförsäkra ägaren förutsägbara utdelningar 
med hänsyn tagen till finansiell ställning i bolaget, kluster/koncern, 
Stadshuskoncernen och Kommunkoncernen. 

För kluster/koncerner och enskilda verksamheter fastställs avkastningskrav med 
utgångspunkt i de mått som respektive bransch etablerat beroende på 
verksamhetens karaktär och som fokuserar verksamheters avkastning på investerat 
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kapital, rörelsemarginal eller annat avkastningsmått som bedöms lämpligt till att 
beskriva verksamhetens prestation ekonomiskt.  

Uppdrag i ägardirektiv tillsammans med andra riktade uppdrag från 
kommunfullmäktige kan innebära att avvikelser från avkastningskrav över tid är 
motiverade. 

 Verktyg för skatteoptimering  

I Stadshuskoncernens skatteoptimeringsprocess används tre olika verktyg för att 
uppnå önskad effekt; koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelning.   

Koncernbidrag är en överföring mellan företag i en koncern i syfte att utjämna 
resultatet mellan företagen. Vinster och förluster inom en koncern kan på så sätt 
utjämnas mellan de i koncernen ingående företagen. Syftet med koncernbidrag är 
att skattebelastningen för en koncern inte ska vara större eller mindre än om 
koncernens totala verksamhet hade bedrivits i ett enda företag. Lämnade 
koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag 
är skattepliktiga för mottagaren.  

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderföretag och ett helägt dotterföretag och 
mellan helägda dotterföretag inom en koncern. För att ett koncernbidrag kan anses 
vara en avdragsgill kostnad för företaget som överför bidraget och som en 
skattepliktig inkomst för mottagaren måste koncernförhållandet vara kvalificerat. 
För att dotterföretaget ska anses helägt måste moderföretaget äga mer än 90 % av 
andelarna i företaget.  

Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken i civilrättslig eller i 
skatterättslig lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett 
företags finansiella ställning. I anslutning till Stadshuskoncernens 
skatteoptimeringsprocess lämnas ovillkorade aktieägartillskott i syfte att återställa 
det egna kapitalet till en viss bestämd nivå i samband med att koncernbidrag 
lämnas. Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en 
skattepliktig inkomst för mottagaren. Utgivaren av tillskottet har inte heller någon 
avdragsrätt vid beskattning.  

Det finns inte någon definition av begreppet utdelning i inkomstskattelagen. Det 
skatterättsliga begreppet utdelning stämmer dock i stort överens med det 
civilrättsliga begreppet utdelning. Utdelning används för värdeöverföring mellan 
ägare och dotterföretag. I Stadshuskoncernens skatteoptimeringsprocess används 
utdelning i syfte att bestämma det egna kapitalet till en viss nivå i samband med att 
koncernbidrag lämnas eller mottas. Utdelning som ett företag lämnar är inte 
avdragsgill och utdelning ett företag mottar är inte skattepliktig. 

Utdelning från aktiebolag regleras i Aktiebolagslagens 17 och 18 kapitel. Beslut 
om vinstutdelning fattas av bolagsstämman på förslag av bolagets styrelse. 
Utdelning får endast ske om det finns full täckning för bolagets eller koncernens 
bundna kapital, vilket innebär att det är det fria egna kapitalet som är 
utdelningsbart.   

Det finns emellertid ytterligare försiktighetsregler som medför att utdelning endast 
får ske om det är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Om bolaget är ett 
moderbolag, ska hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Till förslaget om 
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vinstutdelning ska fogas ett motiverat yttrande från styrelsen om huruvida den 
föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till ovanstående. 

 Legala förutsättningar för lån och räntor 

Låneregler    

I Inkomstskattelagen finns särskild begränsning i avdragsrätten för ränteutgifter på 
vissa skulder till företag i intressegemenskap. Kommuninterna lån omfattas av 
denna särskilda begränsning avseende förvärv av delägarrätter och utdelning. Detta 
innebär att räntor på interna lån som tas upp av ett moderbolag avseende förvärv av 
dotterbolag inte är skattemässigt avdragsgilla. Denna intressegemenskap kan enbart 
brytas genom att moderbolaget upptar externa lån.  

Moderbolag behöver således uppta externa lån för att få avdragsrätt för de 
räntekostnader som uppstår som följd av sådana lån. Bolag ska vid sådana externa 
lån följa riskmandat enligt Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten. 
Utgångspunkten för dessa lån är beslutade av kommunfullmäktige liksom ramen 
för stadens borgensåtagande.  

Avdragsbegränsning för negativa räntenetton  

Från och med 2019 finns ny lagstiftning som begränsar företags möjligheter att 
göra avdrag för räntekostnader. Avdraget för räntekostnader begränsas till 30 
procent av ett företags EBITDA (resultat före avdrag för ränta, av- och 
nedskrivningar). Kapitalintensiva företag med höga räntekostnader behöver således 
även ett högre resultat för att få fullt avdrag för sina räntekostnader. I samband med 
att den nya lagstiftningen infördes, förändrades även inkomstskattesatsen i två steg; 
från 22 procent till 21,4 procent, för att 2021 ytterligare sänkas till 20,6 procent.   

Den nya lagstiftningen påverkar Göteborgs Stadshus AB:s förmåga att 
skatteutjämna på ett lika optimalt sätt som tidigare till följd av att de 
kapitalintensiva dotterbolagen behöver behålla en del av sitt skattemässiga resultat 
för att kunna få fullt avdrag för sina räntekostnader. 

Lagstiftningen innebär dessutom att Stadshuskoncernen får en högre skattekostnad 
totalt genom att även enskilda dotterbolag kan få betala skatt.  

 Koncernbidrag: bolagens möjligheter/begränsningar 

Bolagen i Stadshuskoncernen verkar inom olika verksamhetsområden och under 
olika affärslogiker. Några bolag verkar på konkurrensutsatta marknader och 
genererar positiva resultat medan andra i princip ska gå mot ett nollresultat eller 
mot ett resultat som skapar utrymme för utveckling och (re)investeringar. Det ingår 
också bolag som budgeterar med underskott och som är i behov av anslag från de 
vinstgenererande bolagen. 

Nedan listas något förenklat bolagens möjligheter och begränsningar till att lämna 
koncernbidrag: 

• Energi – koncernbidrag möjligt att lämna 
• Lokaler – koncernbidrag möjligt att lämna 
• Hamn – koncernbidrag möjligt att lämna 
• Bostäder – restriktioner med vissa undantag 
• Näringsliv – mottagare av koncernbidrag 
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• Kollektivtrafik – GS Spårvägar - inget koncernbidrag p.g.a. 
delägarförhållande (ägarandel under 90 procent, utdelning till samtliga 
delägare är möjligt). Koncernbidrag möjligt från GS Buss och GS 
Trafikservice. 

• Turism, kultur & evenemang – koncernbidrag möjligt från Liseberg. 
Göteborg & Co (fakturerar staden för uppdragsersättning 2019), Got Event 
och Stadsteatern är mottagare av koncernbidrag 

• Interna bolag och Boplats – inget koncernbidrag enligt affärsmodellen 
(självkostnadsprincip) 

• Regionala bolag - inget koncernbidrag på grund av delägarförhållande 
(ägarandel under 90 procent, utdelning till samtliga delägare är möjligt) 

 Finansiell samordning, skatteoptimering inom Stadshuskoncernen 

Stadshus har inom ramen för sin finansiella samordning att ansvara för 
resultatutjämningen i bolagskoncernen. Skattebelastningen ska i första hand ske 
hos koncernmoderbolaget. 

De senaste åren har principen varit att Energi och Hamnen lämnat 50 procent av 
resultat efter finansnetto i koncernbidrag till Stadshus. Lokaler har lämnat 35 
procent. Framtiden, Liseberg och övriga bolag har lämnat koncernbidrag lika med 
skattesatsen i skattesamordningssyfte. Reavinster är inkluderade i resultaten som 
beräkningen av koncernbidrag görs ifrån. Resterande kassaflöde har kunnat 
finansiera bolagens reinvesteringar och stor del av nyinvesteringarna. Stadshus har 
lämnat anslag till BRG, Got Event och Stadsteatern samt finansierat GEO i 
enlighet med beslut i Stadens budget. Stadshus har även betalat koncernens skatt. 
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Tabell lämnade och mottagna koncernbidrag 2015 – 2019 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Energi lämnade koncernbidrag -348 -329 -304 -203 0 
Lokaler lämnade koncernbidrag -95 -68 -70 -191 -74 
Hamn lämnade koncernbidrag -74 -111 -107 -69 -102 

 -517 -508 -481 -463 -176 
      

Liseberg lämnade/mottagna koncernbidrag -9 6 -11 -16 -24 
Framtiden lämnade koncernbidrag -115 -125 -74 -67 -20 
Övriga bolag lämnade/mottagna koncernbidrag -78 -71 -83 229 104 

 -202 -190 -168 146 60 
Summa bolagens lämnade koncernbidrag -719 -698 -649 -317 -116 

      
BRG mottagna koncernbidrag (enligt budget) 40 41 41 41 38 
Got Event mottagna koncernbidrag (enligt budget) 179 181 187 191 178 
Stadsteatern mottagna koncernbidrag (enligt budget) 111 109 107 104 102 

 330 331 335 336 318 
      

Stadshus räntor -35 -22 -28 -33 -45 
Stadshus GEO -6 -5 -5 0 0 
Stadshus skatt -211 -221 -131 -49 0 
Stadshus mottagna koncernbidrag 719 698 649 317 116 
Stadshus lämnade koncernbidrag -330 -331 -335 -336 -318 
Stadshus lån 403 691 618 101 247 
Stadshus utdelning -540 -810 -768 0 0 

 0 0 0 0 0 

 Hållbar utdelning utan lånefinansiering 

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick Stadshus målet att ha en för staden hållbar 
utdelning utan lånefinansiering. 

Stadshus och flera av bolagen i koncernen har under lång tid upparbetat vinstmedel 
som konsoliderats i bolagen och som investerats i verksamheten. Det har inneburit 
att delar av senare års utdelning har likvidmässigt lånefinansierats. Målsättningen 
om långsiktig hållbar utdelning utan lånefinansiering innebär att bolagens resultat 
och kassaflöden innevarande år ska täcka utdelningsbehovet. En analys av 
långsiktig hållbar utdelningsnivå för Stadshus som gjordes år 2018, med dåvarande 
förutsättningar i koncernsammansättning, anslag till bolag med underskott och 
långsiktiga bedömningar av resultat, investeringar och kassaflöde i koncernen 
visade att en utdelningsnivå runt 150 mnkr per år bedömdes som långsiktigt 
hållbar, oaktat reavinster från avyttringar. 

Under planeringsperioden 2020–2022 förväntas Stadshus lämna utdelning om 540 
mnkr årligen. Målsättningen innebär kortsiktigt att den långsiktiga utdelningsnivån 
behöver kombineras med resultatförstärkande försäljningar av tillgångar som frigör 
kapital och genererar realisationsvinster om ca 350–400 mnkr per år.  
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Tidsfaktorn är avgörande för möjligheten att lyckas nå målet varför beslut om 
exempelvis fastighetsförsäljningar inom koncernen behöver tas under 2020 för att 
kunna effektueras succesivt under planeringsperioden. 

 Kostnader för kommungemensamma interna tjänster  

 Ekonomistyrningsprinciper lokaler  

Hyresmodellen 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11 §20 att ansvaret för stadens 
hyresmodell och hyressättning av lokalerna i lokalnämndens bestånd överförs från 
kommunstyrelsen till lokalnämnden. Utifrån fullmäktiges beslut leder 
Lokalnämnden ett utvecklingsarbete för att avveckla den nuvarande 
hyressättningen (hyresmodellen) av stadens verksamhetslokaler och ersätta den 
med en självkostnadsbaserad hyressättning. Förändringarna ska enligt 
kommunfullmäktiges budget 2020 ske i nära dialog med hyresgästerna och 
förändringarna ska vidare möjliggöra långsiktig förutsägbarhet för bägge parter. 
För att möjliggöra detta pågående utvecklingsarbete menar lokalnämnden att det 
krävs en övergångsperiod under 2020 och 2021 innan de nuvarande spelreglerna 
kan ersättas med nya. Enligt projektets tidplan avser lokalnämnden redovisa för 
kommunfullmäktige i början av 2021 respektive verksamhets lokalkostnader från 
och med 1 januari 2022. Samma underlag avser lokalnämnden i början av 2021 
lämna till sina hyresgäster. Hyresgästernas nämnder kan därefter omhänderta 
underlagen i sina verksamhetsnomineringar under våren 2021 inför budgetåret 
2022.  

Kostnadsutveckling utbildningslokaler 

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr 1735/18) konstateras att när ansvaret 
för hyresmodellen överförs till lokalnämnden är en beskrivning av 
lokalkostnadernas utveckling främst gällande utbildningslokaler en viktig 
parameter att beakta i det årliga budgetarbetet. Lokalnämnden har lämnat ett 
underlag till stadsledningskontoret där de beskrivit lokalkostnadernas utveckling 
2021 för lokalnämndens hyresgäster. Utifrån lokalförvaltningens föreslagna 
hantering blir 2021 ett övergångsår med ökade lokalkostnader för lokalnämndens 
hyresgäster enligt vad som redovisas i tabellen nedan.  

Kostnaderna är av två slag: 

1) Hyresrelaterade kostnader vilka bygger på befintlig modellhyra samt de 
kostnader som tidigare finansierats med kommuncentrala medel. 

2) Investeringsrelaterade driftskostnader som följer i spåren av vissa större om-, 
till- och nybyggnationsprojekt. Dessa kostnader avser evakueringslösningar, 
rivningskostnader samt kostnader för nedskrivning av kvarstående bokförda 
restvärden. 
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Förskolenämnden, mnkr 2019 
Ökning 
2020 

Summa 
2020 

Ökning 
2021 

Summa 
2021 

Ökning 
2021 % 

 
Modellhyra 364   

 
  

 
  

 
Övergångshyra*   54 418 56 474 13 

 
Investeringsrelaterade 
driftskostnader** 

17 
*** 14 14 2 16   

 
Summa lokalrelaterade kostnader   68 432 58 490   

 
Grundskolenämnden, mnkr             

 
Modellhyra 1 036   

 
  

 
  

 
Övergångshyra*   64 1 100 137 1 237 12 

 
Investeringsrelaterade 
driftskostnader 91*** 106 106 -46 60   

 
Summa lokalrelaterade kostnader   170 1 206 91 1 297   

 
Utbildningsnämnden, mnkr             

 
Modellhyra 241   

 
  

 
  

 
Övergångshyra*   20 261 17 278 7 

 
Investeringsrelaterade 
driftskostnader -   - - - - 

 
Summa lokalrelaterade kostnader   20 261 17 278   

 
* Övergångshyra= Modellhyra + omfördelade lokalkostnader som tidigare finansierats 
kommuncentralt  
** Projektrelaterade evakuerings, - rivnings- och nedskrivningskostnader i samband med beställda om- 
och nybyggnationer. Dessa kostnader utgör inte en del av hyran. 
*** De investeringsrelaterade driftskostnaderna 2019 belastade lokalnämnden.   

 

Exkluderat de investeringsrelaterade driftskostnaderna (evakuerings, rivnings- och 
nedskrivningskostnaderna) så innebär Lokalnämndens bedömning att 
skolnämndernas lokalkostnader samlat ökar med cirka 210 mnkr mellan 2020 och 
2021. Den kommuncentrala finansieringen uppgår 2020 till 45 mnkr. En del av 
ökningen förklaras av att denna finansiering helt upphör 2021. Vidare så utgår 
lokalförvaltningens beskrivning av lokalkostnaderna från en ökning av lokalhyran 
med 2,5 procent. 

Av tabellen framgår också att de investeringsrelaterade driftskostnaderna 
(evakuerings, rivnings- och nedskrivningskostnader) som under 2019 belastade 
lokalnämnden under 2021 bedöms uppgå till cirka 80 mnkr (2019: 132 mnkr, 2020: 
120 mnkr). Lokalförvaltningen påpekar samtidigt att de investeringsrelaterade 
driftskostnaderna som följer av större ny- och ombyggnationer inte är 
hyresgrundande och inte kommer att omhändertas inom ramen för ny hyressättning 
som ska gälla från och med 2022. Därför menar lokalförvaltningen att dessa 
kostnader, som i förväg är svårbedömda, behöver hanteras budgetmässigt år för år 
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Volymmässigt utgår beräkningarna från nedanstående utveckling av antalet 
tillskapade platser. Tabellen exkluderar inhyrningar. Om antalet inhyrningar 
förändras så kommer det även påverka kostnaderna.  

 
Som beskrivit ovan föreslår stadsledningskontoret en sänkning av internräntan från 
1,5 procent till 1,25 procent. Lokalförvaltningen har beräknat effekten för 
respektive nämnd av en sänkning av internräntan. Enligt lokalförvaltningen blir 
effekten minskade kostnader för nämnderna med sammanlagt drygt 30 mnkr.  

Nedanstående tabell sammanfattar utvecklingen av lokalkostnaderna mellan 2020 
och 2021 för utbildningsnämnderna enligt lokalförvaltningens beräkningar 
inkluderat effekten av sänkt internränta. Den bör samtidigt konstateras att den 
beskrivna kostnadsutvecklingen är en prognos över kostnaderna baserad på de 
förutsättningar som kan överblickas i nuläget. Precis som för övriga investeringar 
(se längre ner i detta kapitel) så finns det betydande osäkerhetsfaktorer som gör att 
driftskostnaderna av investeringarna är svåra att förutse för de enskilda åren. Bland 
annat kan datum för planerade slutbesiktningar och ibruktagande flyttas i tid vilket 
får påverkan på nämndernas lokalkostnader. 

Lokalkostnader per nämnd, mnkr  2020 2021 

Förskolenämnden 432 480,7 

varav övergångshyra 418 474 

effekt sänkt internränta - -9,3 

varav investeringrelaterade 
driftskostnader 

14 16 

Grundskolenämnden 1 206 1 275,9 

varav övergångshyra 1 100 1 237 

varav sänkt internränta - -21,1 

varav investeringrelaterade 
driftskostnader 

106 60 

Utbildningsnämnden 261 275,7 

varav övergångshyra 261 278 

varav sänkt internränta - -2,3 

varav investeringrelaterade 
driftskostnader 

- - 
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Ekonomiska regleringar Lokalnämnden 2021 
Inom ramen för hyresmodellen har lokalnämndens ram tidigare år i budget justerats 
utifrån hyresmodellens påverkan på nämndens ekonomi. Ramjusteringen har dels 
varit en effekt av ekonomiskt utrymme som uppstått för lokalnämnden till följd av 
årliga hyreshöjningar och avskrivningar. Dels har det varit en effekt av att 
investeringar i nya och befintliga fastigheter är förenade med höga initiala 
kapitalkostnader som inte täckts av hyresuttag enligt hyresmodellens modellhyror 
under de första åren efter färdigställandet. År 2020 tillfördes lokalnämndens 
kommunbidrag 16 mnkr utifrån hyresmodellens regleringar. Utöver de regleringar 
som skett inom ramen för hyresmodellen har lokalnämnden också årligen i budget 
kompenserats för ökade kapitalkostnader till följd av nämndens reinvesteringar.  

Utöver de justeringar som gjorts av lokalnämndens kommunbidrag har det funnits 
kommuncentralt avsatta medel för att hantera nytillkomna objekt under budgetåret. 
Dessa medel har avropats av lokalnämnden månadsvis. I budget för 2020 
halverades den kommuncentrala posten och det beslutades att ”Lokalnämnden ska 
tillse att ny kostnadsneutral hyressättning tas fram och träder ikraft 1 juli 2020 för 
förskole-, grundskole- och gymnasielokaler.”   

Inför budget för 2021 föreslår Lokalnämnden nedanstående principer under 
övergången till hyressättning enligt självkostnadsprincipen år 2022. 

• Enligt ovanstående beskrivning justerar lokalnämnden samtliga 
hyresnivåer med 2,5 procent 

• Den kommuncentrala posten för hyresmodellen under rubriken ”poster 
som hanteras genom beslut av andra nämnder” i kommunfullmäktiges 
budget för 2020 utgår. Denna del debiteras hyresgästen (se förklaringspost 
”Övergångshyra” ovan).  

• Lokalnämndens nuvarande negativa kommunbidrag (-146,1) justeras inte 
utifrån hyresrelaterade poster. Utifrån ovanstående beskrivning kommer 
dock kommunbidraget nollställas 2022 då självkostnadsbaserad 
hyressättning fullt ut införts.  

Lokalnämnden erhåller kapitalkostnadskompensation för genomförda 
reinvesteringar. Enligt den beräkningsmodell som tidigare använts uppgår beloppet 
till 23,2 mnkr. Från och med 2022 kommer hyresgästerna att debiteras 
kapitalkostnaderna för utförda reinvesteringar som en del av sin hyra. 

Stadsledningskontoret har inarbetat ovanstående effekter på lokalnämndens ram i 
beräkningsförutsättningarna.  

 Kommungemensamma interna tjänster, nämnden för Intraservice  

I föregående års underlag för förutsättningar för budget lämnades en skrivning här 
om nämndernas kostnader för kommungemensamma interna tjänster.  

Kommungemensamma interna tjänster är de förvaltningsövergripande och till viss 
del även bolagsövergripande tjänster som Intraservice levererar till förvaltningar 
och bolag. Några exempel på tjänster är goteborg.se, IT-stöd för löneadministration 
och socialtjänst. Momsexpertis, dataskyddsombud och stöd vid chefsförsörjning är 
fler exempel. Nämnden för Intraservice fakturerar ut för kommungemensamma 
interna tjänster till berörda nämnder och bolagsstyrelser efter avstämningar i olika 
forum där representanter från verksamheterna är med. 
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Underlaget kring kommungemensamma interna tjänster ersätts i år av den 
verksamhetsnominering som nämnden för Intraservice beslutat om och som finns 
bilagd under kapitlet om verksamhetsnomineringar. Nämnden för Intraservice 
föreslår en omfattning på 1 089 mnkr kostnader (1 011 mnkr år 2020) för 
kommungemensamma interna tjänster år 2021 men signalerar också en möjlig 
minskning genom senareläggning av vissa utvecklingsinitiativ omfattande ca 16 
mnkr. Föreslagen omfattning innebär ökade kostnader för främst 
skolförvaltningarna, till exempel nästan 20 mnkr för grundskolenämnden. 

Kommunstyrelsen fick i kommunfullmäktiges budget 2020 i uppdrag att ta fram en 
ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med 
hjälp av digitalisering som planeras ersätta de befintliga riktlinjerna för styrning av 
kommungemensamma interna tjänster (kommunfullmäktige 2014-06-05 §25) från 
och med budgetår 2022. 

 Leasing  

Prissättningen av koncernbankens utlåning till bolagen ska enligt Göteborgs Stads 
riktlinjer för finansverksamheten (kommunfullmäktige 2020-04-16, 1155/19) 
baseras på koncernbankens faktiska upplåningskostnad och ske till 
marknadsmässiga villkor. Befintlig prissättningsmodell mot Göteborgs Stads 
leasing AB baseras inte fullt ut i enlighet med riktlinjerna. Den nya prissättningen 
kommer innebära att nämnderna får en, allt annat lika, högre leasingkostnad. 
Stadsledningskontoret bedömer att den ökade räntekostnaden blir 0,75 procent, 
vilket för nämndkollektivet totalt med en leasingstock på knappt 1 500 miljoner 
kronor innebär en ökad kostnad år 2021 på cirka 11 miljoner kronor.  

 

 Ekonomiska 
bedömningar/omvärldsförutsättningar 

 Skatter och bidrag  

 Skatteunderlagsutveckling i riket  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade den 29/4 en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos som innebar en kraftig nedrevidering av 
skatteunderlagstillväxten 2020. I förhållande till den skatteunderlagsprognos som 
SKR publicerade i februari så har den underliggande skatteunderlagstillväxten 
dragits ned från 3,0 procent till 1,3 procent år 2020 till följd av pandemin. SKR 
räknar dock i sitt scenario med en relativt stark återhämtning de kommande åren. 
Enligt SKR ligger nedanstående Coronascenarion till grund för kalkylerna.  

• Smittspridningen antas mattas av mot slutet av sommaren 

• Nuvarande restriktioner ligger kvar och trappas av under sommaren 

• Vårdbehoven antas vara förhöjda i riket, men minska under sommaren 

• Inga nya vågor av smittspridning antas ske 

• Samhället återgår till ett mer normalt läge i höst 
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Utifrån ovanstående scenario räknar SKR år 2021 med en skatteunderlagstillväxt 
på 3,3 procent och åren därefter en långsamt tilltagande skatteunderlagstillväxt. 
Den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar trots det ett 
par procentenheter lägre än enligt SKR:s prognoser före Pandemin på grund av den 
kraftiga inbromsningen 2020. Samtidigt konstateras att bedömningarna innehåller 
”exceptionellt hög osäkerhet” och att ”vi inte kommer ha någon klar bild över hur 
stora tapp det rör sig om förrän längre fram”. Därför beskriver SKR också att 
beräkningarna för kommande år inte är en prognos i vanlig bemärkelse utan ett 
scenario som endast beskriver ett tänkbart förlopp. Det finns därmed risk för en 
betydligt sämre utveckling av skatteunderlaget än den som SKR utgår ifrån i sitt 
scenario.     

I nedanstående diagram från SKR illustreras hur olika komponenter bidrar till 
skatteunderlagstillväxten kommande år utifrån SKR:s scenario. För kommunerna 
är det framförallt en tillväxt baserad på arbetade timmar, dvs ökad sysselsättning, 
som kan bidra till förbättrade förutsättningar. År 2020 minskar dock antalet 
arbetade timmar med cirka 3 procent enligt SKR:s scenario. Dessutom räknar SKR 
med låga lönehöjningar. Att skatteunderlaget överhuvudtaget ökar år 2020 beror 
bland annat på att SKR räknar med att vissa åtgärder för att minska pandemins 
effekter påverkar skatteunderlaget i positiv riktning. Bland annat leder tillfälligt 
stora utbetalningar av sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar 
och tillfällig föräldrapenning till att skatteunderlaget påverkas i positiv riktning. 
Detta illustreras av de grå fälten i diagrammet. I kapitlet beräkningsunderlag 
redogör stadsledningskontoret för bedömningen av stadens skatteintäkter 
kommande år utifrån SKR:s scenario.  

  

 Utveckling av generella statsbidrag  

Under året har det kommit flera olika beslut och avisering om utökade generella 
statsbidrag till kommuner och regioner. I januari aviserade regeringen 5 miljarder i 
utökade generella statsbidrag till kommuner och regioner som kommer behandlas i 
vårändringsbudgeten. 3,5 mdkr av tillskottet kommer att fördelas till kommunerna. 
I februari beslutade riksdagen om ett ytterligare tillskott 2,5 mdkr till kommuner 
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och regioner 2020 varav 1,75 mdkr till kommunerna. Den 2 april aviserades ett 
ytterligare tillskott på 15 mdkr 2020 till kommuner och regioner som kommer 
behandlas i vårändringsbudgeten. Av dessa fördelas 10,5 mdkr till kommunerna.  

Därutöver utgår SKR också från att kommunerna fullt ut kommer kompenseras för 
minskat skatteunderlag 2019 på grund av möjligheten för enskilda näringsidkare 
och handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till en 
periodiseringsfond när de deklarerar för 2019.  Åtgärden syftar till att förbättra små 
företags likviditet, men får samtidigt påverkan på kommunernas skatteintäkter. 
Skatteintäkterna blir lägre 2020, och högre de påföljande sex åren då beloppen 
successivt skall återföras till beskattning. Enligt SKR:s beräkningar uppgår 
effekterna av periodiseringsfonderna till cirka 5,3 mdkr för kommunerna år 2020. 
SKR räknar därmed med att riksdagen beslutar om utökade generella statsbidrag 
till kommunerna om 5,3 mdkr 2020 samtidigt som statsbidraget minskar de 
påföljande åren då de avsatta beloppen successivt återförs till beskattning. 

Inkluderat kompensationen för periodiseringsfonderna uppgår tillkommande 
statsbidrag 2020 till cirka 21 mdkr till kommunerna. Exkluderas effekten av 
periodiseringsfonderna uppgår tillkommande statsbidrag till knappt 16 mdkr. År 
2021 sänks dock de generella statsbidragen med cirka 7 mdkr (exkluderat 
effekterna av periodiseringsfonderna) utifrån de beslut som finns i dagsläget. 
Under kapitel 8 redogörs för utvecklingen av de generella statsbidragen för 
Göteborg utifrån de aviserade och beslutade tillskotten. 

Den 18 maj gav regeringen och samarbetspartierna besked om ytterligare 6 mdkr i 
generella statsbidrag för 2002, till kommuner och regioner. Pengarna fördelas med 
3 mdkr till kommunerna och 3 mdkr till regionerna. Dessa har inte inarbetats i 
nedanstående diagram. 

 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 68 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

 Lön- och prisutveckling  
Med anledning av spridningen av covid-19 har de löneavtal som skulle tecknats 
med början för industrin i mars, följt av de flesta stora andra avtalsområden under 
våren, skjutits upp till 31 oktober. Det innebär att den eventuella lönetillväxt som 
kan ske under mars till september enbart kommer från individuella förhandlingar 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Konjunkturinstitutet bedömning är att de 
avtal som kommer att tecknas under fjärde kvartalet delvis kommer att innebära 
retroaktiv kompensation för de månaderna som avtalen förlängts. Institutet räknar 
med att ökad arbetslöshet, lägre resursutnyttjande och något lägre avtalade 
löneökningar kommer att dämpa löneökningstakten inom näringslivet även under 
2021. Även löneökningstakten inom offentlig sektor bedöms enligt 
Konjunkturinstitutet sjunka på grund av den allmänt lägre löneökningstakten i 
ekonomin. Hög arbetskraftsefterfrågan inom vård och omsorg bidrar dock till att 
den bedöms bli högre än inom näringslivet. 

Vad det gäller prisutvecklingen bedömer Konjunkturinstitutet att det finns 
motverkande effekter av covid-19. Prisutvecklingen på tjänster bedöms sjunka på 
grund av den låga löneutvecklingen och det svaga läget på arbetsmarknaden. 
Prisutvecklingen på varor bedöms däremot öka på kort sikt på grund av minskat 
utbud till följd av produktionsstörningar. För 2020 har den varma vintern dämpat 
efterfrågan på exempelvis kläder, vilket kan innebära en högre inflationstakt 2021 
mätt i årstakt under motsvarande månader nästa år. 

SKR gör en något högre bedömning av timlöneutvecklingen än 
Konjunkturinstitutet. Vad gäller inflationen, mätt som konsumentprisindex med 
fast bostadsränta (KPIF), bedömer SKR en något högre utveckling 2020 men en 
lägre nivå för 2021. 

Procentuell förändring 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 
(SKR)  2,6 2,3 2,2 2,7 2,8 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 
(KI) 2,6 2,0 2,2 2,4 2,7 

Konsumentpris, KPIF (SKR) 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0 

Konsumentpris, KPIF (KI) 1,7 0,5 1,5 1,6 1,8 

Konsumentprisindex, KPI (SKR) 1,8 0,7 1,0 1,9 2,4 

Konsumentprisindex, KPI (KI) 1,8 0,6 1,5 1,7 2,1 

* Bedömningarna från SKR och KI är från de uppdateringar av respektive prognos 
som gjorts 2020-04-29 med undantag för KI:s bedömning för åren 2022–2023 som 
är från 2020-04-01. 
 
SKR beräknar också ett sammanvägt index för kostnadsutvecklingen inom 
kommunal verksamhet. I dessa indexberäkningar görs en bedömning av dels 
arbetskraftskostnadernas utveckling dels prisutvecklingen på övrig förbrukning 
inom den kommunala sektorn. SKR:s senaste bedömning av prisindexet för 
kommunal verksamhet redovisas i tabellen nedan. 

Procentuell förändring 2019 2020 2021 2022 2023 

Personalkostnad* 2,6 2,1 2,2 1,7 2,7 

Övrig förbrukning** 2,8 1,4 1,5 2,1 2,3 
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Sammanvägd prisförändring 2,6 1,9 2,0 1,8 2,6 

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inklusive förändring i 
arbetsgivaravgifter 
** 50 procent lönekostnadsförändring och 50 procent KPIF 

 Befolkningsförändringar  
För stadsdelsnämndernas befolkningsram och nämnderna inom utbildning, med 
undantag för vuxenutbildning, har kommunbidraget tidigare justerats med 
befolkningsförändringar. Den direkta kopplingen mellan verksamhetsvolym och 
befolkning i en viss ålder är tydligast inom grund- och särskola, men även för 
förskola och gymnasieskola följer efterfrågan/behov i stort sett 
befolkningsutvecklingen. 

För äldreomsorgen innebär ett ökat antal äldre med allra största sannolikhet ett ökat 
behov av äldreomsorg. Då antal personer med behov av omsorg ökar med stigande 
ålder har justeringen tidigare gjorts med olika viktning per 5-års åldersklass. En rak 
framskrivning av behoven ger enligt stadsledningskontorets bedömning en 
överskattning av de verkliga behoven på grund av successivt förbättrad hälsa och 
ökad livslängd. Behoven har därför i de senaste årens beräkningar justerats ner med 
en faktor 0,4 procent för åldersgrupperna 65–84 år och med en faktor 0,2 procent 
för åldersgrupperna 85 år och äldre. 

För hemsjukvård i ordinärt boende har en särskild beräkning gjorts då den dels 
omfattar även personer under 65 år och dels har en mindre ”brant behovskurva” i 
förhållande till ökad ålder jämfört med äldreomsorgen. 

Inom individ- och familjeomsorgen är kopplingen mellan behov och antal invånare 
inte lika direkt, då även andra faktorer påverkar behovet av insatser. I tidigare års 
budgetunderlag/-förutsättningar har stadsdelsnämndernas kommunbidrag justerats 
med en viktad befolkningsförändring utifrån antal barn/unga respektive vuxna. För 
försörjningsstödet har däremot en helhetsbedömning av utvecklingen skett utifrån 
främst konjunkturutvecklingen. 

För funktionshinderområdet har stadsdelsnämndernas befolkningsram justerats 
utifrån stadens ambition och möjlighet för utbyggnad av bostäder med särskild 
service enligt LSS och med en volymuppskattning vad det gäller övriga insatser 
enligt LSS. Då volym- och kostnadsökningen för övriga insatser har dämpats under 
senare år har stadsledningskontoret i sina underlag de sista åren utgått från att den 
följer befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 20–64 år. Detsamma har antagits 
när det gäller insatser enligt Socialtjänstlagen. 

Även kommunbidraget avsett för stadsdelsnämndernas lokala kultur- och 
fritidsarbete har justerats utifrån befolkningsutvecklingen. Då insatserna främst har 
riktats till barn och ungdomar har en viktad justering gjorts utifrån 
befolkningsutvecklingen i åldrarna 0–19 år. 

Övriga nämnders kommunbidrag har inte justerats utifrån befolkningsutvecklingen 
utan de har på annat sätt kompenserats för bedömda volymförändringar. 

Nedan följer en beräkning av ackumulerade kostnadseffekter 2021–2023 jämfört 
med 2020 utifrån befolkningsutvecklingen enligt de principer som har beskrivits 
ovan. Samtliga belopp är i 2020 års kostnadsnivå. För de nya nämnderna för 
äldreomsorg/hälso- och sjukvård, funktionshinder och individ- och familjeomsorg 
samt kultur och fritid är basen för beräkningarna enligt de principer som beskrivs i 
kapitel 9. 
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Nämnd 2021 2022 2023 

Förskolenämnd -21 972 -28 902 -14 152 

Grundskolenämnd 116 250 244 266 330 381 

Utbildningsnämnd 50 690 122 906 194 285 

Äldrenämnd, äldreomsorg 72 705 130 463 200 045 

Äldrenämnd, hemsjukvård i ordinärt 
boende 8 673 17 232 26 541 

Nämnd för funktionsstöd (exklusive 
bostäder med särskild service) 22 476 42 304 63 402 

Socialnämnder, IFO 38 835 85 092 127 854 

Socialnämnder, kultur och fritid 4 562 10 675 15 677 

- Varav SN Nordost 15 739 - - 

- Varav SN Centrum 9 072 - - 

- Varav SN Sydväst 6 772 - - 

- Varav SN Hisingen 11 814 - - 

 Fördelning av statliga schablonmedel  
I förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
framgår att en kommun som tagit emot skyddsbehövande för bosättning har rätt till 
schablonersättning. Schablonersättningen avser kostnader för mottagande och 
praktisk hjälp i samband med bosättning, introduktionsinsatser inom skola och 
förskola, sfi och annan kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk och 
andra insatser för att underlätta etablering i samhället. 

De statliga schablonmedlen har från och med 2017 fördelats till nämnderna som 
kommunbidrag som en del av den ordinarie budgetberedningen. Tidigare 
fördelades medlen som statsbidrag. Motivet till förändringen var att medlen var av 
en sådan omfattning att de borde vara en del av den totala bedömningen av 
nämndernas förutsättningar. Ett annat motiv var att nämnderna skulle erhålla ett 
tidigt beslut och därmed stabila planeringsförutsättningar.  

Trots den ändrade hanteringen har den årliga skillnaden mellan erhållna statsbidrag 
och fördelat kommunbidrag balanserats över åren vilket har medfört att ett saldo 
har uppstått på balansräkningen. Stadsledningskontoret föreslår att medlen från och 
med 2021 betraktas som en årlig intäkt respektive fördelning som görs i samband 
med budgetberedningen och att en eventuell skillnad mellan budgeterat och erhållet 
statsbidrag betraktas som en positiv eller negativ avvikelse i bokslutet.  

För närvarande finns ett ackumulerat saldo som uppgår till cirka 65 mnkr vilket 
primärt härrör från år 2017 och 2018. I förslag till fördelning år 2021 ingår 39 
mnkr av det ingående saldot. 

Prognosen för Göteborgs stads totala mottagande av nyanlända med 
uppehållstillstånd för åren 2021 – 2023 är på 950 - 1000 individer per år, förutsatt 
att Migrationsverkets prognos av antalet asylsökande inte förändras nämnvärt.  

Intäkterna sjunker i takt med ett minskat mottagande. Intäktsprognosen för 2021 är 
163 mnkr vilket är att jämföra med 220 mnkr 2020 och 320 mnkr för 2019. Förslag 
till 2021 är att fördela totalt 202 mnkr, inklusive del av nuvarande saldo. För åren 
2022 och 2023 bedöms statsbidraget uppgå till 150 mnkr per år.  



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 71 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

Stadsledningskontoret har sett över fördelningsnycklarna inför ny 
nämndorganisation år 2021. De nya fördelningsnycklarna har utgångspunkt i antal 
prognosticerade personer per ålderskategori för barn och ungdomar i skola. 
Tilldelningen till övriga nämnder utgår från olika parametrar såsom uppdragets 
karaktär, antal personer, enhetskostnad etcetera. Uppdragen till nämnderna har inte 
ändrats. Fastighetsnämndens nyckel avseende uppdraget gällande bosättningslagen 
justerats till att avse helårsbelopp istället för delårsbelopp.  

Nämnd  Fördelning 2020 Förslag 2021 
(mnkr)  

Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning  

41 41 

Fastighetsnämnden  1,5 4  

Förskolenämnden  22 19  

Grundskolenämnden  43 37 

Kommunledning  1,5 1  

Nämnden för konsument- och 
medborgarservice  

1 1  

Försörjningsstöd (tidigare SDN +SRN)  35 31 

Social resursnämnds uppdrag enligt 
reglementet, kapitel 2 rubrik Integration   

41 39  

Utbildningsnämnden  28 24  

Stadengemensamma insatser, 
Utbildningsnämnden  

6 5  

Totalt  220 202  

 

 Ersättning enligt LOV  
Enligt förfrågningsunderlagen för LOV anges att ersättningen ska revideras årligen 
och beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har i samband med 
beslut om budget för 2020 fattat beslut om ersättningsnivåer april 2020 till och med 
mars 2021. Detta för att få med de i budgeten beslutade förändrade 
förutsättningarna för den egna verksamheten.   

Göteborg har från och med 1 april 2019 infört LOV inom Daglig verksamhet. I den 
utredning som låg till grund för införandet (Dnr 0606/17) bedömdes att det skulle 
vara möjligt att effektivisera verksamheten motsvarande minst 10 procent, vilket 
också låg till grund för fastställandet av ersättningsnivåerna. Stadsledningskontoret 
bedömer att det har gått för kort tid för att effekterna ska kunna utvärderas och 
föreslår därför ingen annan justering av ersättningsnivåerna 2021 än att de 
uppräknas med index.  

Kommunfullmäktige har i beslut om budget 2019 uppdragit åt kommunstyrelsen att 
förbereda införandet av LOV inom ledsagning. Stadsledningskontoret lämnar i 
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ett särskilt ärende dnr 0397/19 förslag till förfrågningsunderlag och en 
ersättningsmodell för ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS.  

 Kostnader för försörjningsstöd  
Stadsdelsnämndernas nettokostnad för försörjningsstöd minskade från drygt 1,1 
mdkr 2014 till cirka 865 mnkr 2019. Till och med mars i år har nettokostnaden 
minskat med en och en halv procent jämfört med 2020. 

På grund av den stora osäkerheten om i vilken omfattning och hur länge covid-19 
påverkar samhällsekonomin och sysselsättningen är det ytterst svårbedömt hur 
kostnaderna för försörjningsstöd kommer att utvecklas 2021 och framåt.  

Vid finanskrisen 2008 ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med 200 mnkr 
första året och med ytterligare 100 mnkr andra året. Antalet hushåll som under 
längre eller kortare tid var beroende av ekonomiskt bistånd ökade från strax över 
33 000 till strax över 38 000 på två år.  

Stadsledningskontoret återkommer med en uppdaterad bedömning av utvecklingen 
under augusti. 

 Taxor och avgifter  

 Taxor inom utbildnings- och välfärdsområdet  
Se särskild taxebilaga. 

 Förändrad taxa inom äldreomsorg, funktionshinder 
och hälso- och sjukvård  

Se särskild taxebilaga. 

 Taxor inom stadsutvecklingsområdet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 §613 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att ge förslag på en hanteringsordning för gemensam beredning av stadens 
taxor och avgifter inom ramen för ordinarie budgetprocess. Ett förslag kring 
gemensam beredning av stadens taxor och avgifter togs fram vilket 
kommunfullmäktige fattade beslut om 2019-03-28 § 23 1138/18. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut har en anvisning upprättats.  

I bilaga Inventering taxor och avgifter nämnder stadsutvecklingsområdet redovisas 
resultatet av den inventering och kartläggning som stadsledningskontoret har gjort 
med hjälp av fackförvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet. Målsättningen har 
varit att ge en bild av fackförvaltningarnas taxor och avgifter för att höja 
kunskapen om intäktsnivåer. Syftet är också att inventera nämnders taxors 
beslutsstatus, och kartlägga vilka som behöver beslutas i kommunfullmäktige.  

Utifrån underlaget konstaterar stadsledningskontoret att det finns taxor och avgifter 
som ska beslutas av kommunfullmäktige eller som behöver arbetas om för få en 
tydligare taxekonstruktion. Detta får ske successivt och är utvecklingsarbete för 
kommande år. 
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 Byggnadsnämndens taxa  
Enligt byggnadsnämndens reglemente och gällande lagstiftning ska nämndens taxa 
beslutas av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden beslutade 2020-02-07 § 7 att 
översända nämndens förslag till taxa för byggnadsnämndens verksamhet från 2021 
för fastställande av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2020-15-
14 dnr 0413/20 i enlighet med förslag till taxa.  

Syftet med taxeförslaget är att uppnå full kostnadstäckning på den 
avgiftsfinansierade verksamheten samt att taxan ska vara mer tydlig, pedagogisk 
och transparent och säkerställa likabehandling. Förslagen taxa gäller för 
detaljplanering och bygglov samt övriga mindre tjänster.  

Nämndens förslag till taxa innebär att intäkterna kommer att öka. Bedömningen är 
dock att det varken för byggnadsnämnden eller övriga kommunala verksamheter 
blir några större ekonomiska effekter 2021. Det innebär att stadsledningskontoret 
inte ser att nämndens förslag till beslut medför behov av 
kommunbidragsjusteringar för 2021. Stadsledningskontoret kommer att följa 
utvecklingen över tid och kan konstatera att förslaget på sikt bör stärka nämndens 
finansiering via avgifter. 

 Avgifter för färdtjänst och månadskort 2021 
Vid trafiknämndens möte 2019-12-12 § 479 togs ett inriktningsbeslut avseende en 
ny taxestruktur för färdtjänst, och trafikkontoret fick i uppdrag att ta fram förslag 
på ny modell för avgifter. En ny taxestruktur med inriktning på avståndsbaserad 
avgift är för närvarande ett pågående arbete. 

Trafiknämnden beslutade den 26 mars, § 77 att föreslå KF en taxa för 2021, vilken 
behandlas i kommunstyrelsen 20 maj. Taxan för 2021 blir inte enligt den nya 
taxestruktur som man tänker sig framöver. Den nya strukturen som är tänkt att vara 
avståndsbaserad kommer att införas från 2022.  

Trafiknämndens förslag till KF gällande avgifter för månadskort år 2021 ska vara 
de faktiska avgifterna. Det innebär att principen att följa Västtrafiks avgifter för 
periodkort frångås. Detta härleds till att Västtrafik gör om sina zoner och därmed 
principerna för sina periodkort, medan färdtjänsten har en bibehållen 
kommunindelning med enhetstaxa inom och mellan kommunerna i 
färdtjänstområdet. 

2021 blir ett övergångsår där man avser att justera kostnaden för månadskort enligt 
samma modell som justeringen sker av egenavgiften vid enkelresa.  

Detta innebär år 2021 en avgiftshöjning motsvarande 3,7–3,9 procent, vilket för år 
2021 ger en intäktsökning om cirka 320 tkr. 

 Trafiknämndens förslag på nya avgifter för undantag 
från föreskrifter om trafik på väg och terräng 

Trafiknämnden föreslår kommunfulläkte att fastställa den förändring av avgifter 
för undantag från föreskrifter om trafik på väg och terräng, vilka regleras i 
Trafikförordning (1998:1276), som nämnden föreslår. Undantagen rör föreskrifter 
för breda, långa och/eller tunga fordon samt enklare undantag för framförande och 
uppställning av fordon. De nya avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 
2021, och planeras att behandlas i kommunstyrelsen 3 juni. 
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De förslagna förändringarna är en anpassning till avgifter för dispenser som anges i 
Avgiftsförordningen samt till dagens prisnivåer. Föreslagna förändringar ligger i 
linje med andra kommuners avgiftsnivåer för samma typ av dispenser. 
Handläggningen av undantag från föreskrifter om trafik på väg och terräng 
hanteras av trafikkontoret. En förändring av avgifterna för denna verksamhet 
kommer att öka intäkterna för kontoret utan att medföra ökade kostnader i 
hanteringen av dessa ärenden. Intäktsökningen uppskattas till dryga 730 tusen 
kronor från 2019 till 2021.  

 Kulturnämndens förslag på nya avgifter 
I juni planeras kulturnämnden få upp ett ärende om ett antal justeringar av taxor 
och avgifter från den 1 januari 2021, som därefter kommer att hanteras av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vad stadsledningskontoret har erfarit så 
kommer det att handla om avgiften på årsbiljetten till Göteborgs Stads museer, 
seniorrabatt på årsbiljetten, ändrad åldersgräns för fri entré och ett flertal andra 
justeringar.   

 VA- och avfallstaxor 2021 till 2023  
Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden föreslå detaljerade 
VA- och avfallstaxor som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige. Liksom 
tidigare år kommer nämnden att hemställa till kommunfullmäktige under hösten 
om förslag till detaljerade taxor att gälla från 1 januari nästkommande år.  

För de poster där nämnden söker skattemedel hänvisas till avsnittet om 
kommuncentrala kostnader och intäkter. 

 Pågående ärende om investeringsfond och eget kapital (skuld till 
abonnent) 

Kommunfullmäktige beslutade 2020–05-14 i enlighet med förslag till upprättande 
och hantering av redovisningsmässiga förändringar avseende eget kapital för VA- 
och avfallsverksamheten samt möjligheten till fondering för framtida investeringar 
inom VA-verksamheten, för kretslopp och vattennämnden.  
Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndens beskrivna förutsättningar och 
planeringsinriktning för förslag till kostnadsutveckling och föreslagen intäkts- och 
taxeutveckling inte utgår från föreslagna förändringar avseende hantering av eget 
kapital och investeringsfond. Det innebär bland annat att nämndens förslag inte 
innehåller någon tydlig plan om hur det nuvarande egna kapitalet vid övergång till 
skuld till abonnent ska regleras kommande år för att vara i balans. 
Kretslopp och vattennämnden behöver omhänderta förändringen i höstens förslag 
till detaljerade taxor och avgifter för VA- samt avfallsverksamheten, med en plan 
för kommande år för att reglera nuvarande eget kapital.  

 Avfallstaxa  

Kretslopp och vattennämnden beslutade 22 april 2020 § 76 att förordna följande 
höjning av avfallstaxeintäkterna för år 2021 – 2023. Detta alternativ ger ett jämnare 
eget kapital. 
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 Budget 
2020 

2021 2022 2023 

Ökning av taxeintäkter från 
avfallstaxan 

1 % 10 %  8 %  5 % 

 

År 2021 bedöms kostnaderna för avfalls-verksamheten totalt bli cirka 539 mnkr, 
för att öka till cirka 577 mnkr år 2023. Kostnadsnivån bedöms främst öka kraftigt 
under perioden på grund av införandet av förbränningsskatt 2020 och som höjs 
successivt de kommande åren. 

Nämndens bedömning 

Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna 2021 och 2022 och därmed sänks det 
stora egna kapitalet för avfallsverksamheten. Bedömningen är att 
taxeintäktsökningarna motsvarar en ökning av avgifterna på cirka 9 procent 2021 
och sju respektive fyra procent under 2022 och 2023.  
Nämnden gör följande bedömning av framtida kostnader och intäkter baserat på 
den föreslagna taxeintäktsökningen. 

 
Nämnden har även gjort ett alternativt förslag till taxeintäktshöjning med en jämn 
taxeutveckling som ger nedanstående resultaträkning och utveckling av eget 
Kapital. 
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Avfalls-verksamhetens egna kapital uppgick 2019-12-31 till 74 mnkr. 2021 och 
2022 är budgeterade med ett negativt resultat medan 2023 är budgeterat med ett 
positivt resultat. Planen är därmed att eget kapital sjunker till 12 mnkr till utgången 
av 2022 och drygt 16 mnkr 2023. 

Stadsledningskontorets bedömning 
För kostnaderna har inga alternativa scenarier tagits fram.  
Per mars är utfallet för nämndens avfallsverksamhet 0,8 mnkr, att jämföra med 
periodens budget om -6,6 mnkr. För årsprognos per mars beräknar nämnden ett 
resultat om -36,9 mnkr vilket är en försämring med -7,6 mnkr jämfört med budget 
2020 om -29,3 mnkr. Om man räknar med att hela det försämrade resultatet går 
mot eget kapital så innebär det ett utgående eget kapital om cirka 37 mnkr för 
2020. 

 VA-taxa  

Kretslopp och vattennämnden beslutade 22 april 2020 § 76 att förorda följande för 
år 2021 – 2023: 

 Budget 
2020 

2021 2022 2023 

Ökning av taxeintäkter från 
brukningstaxan 

 
5,75% 

 
5,5% 

 
5,5% 

 
5,5% 

Höjning av anläggningstaxan 10% 10% 10% 10% 

År 2020 budgeteras kostnaderna för VA-verksamheten till drygt 1,0 miljard kronor. 
Nämnden bedömer att för 2021 uppgår kostnaderna till knappt 1,1 miljard kronor 
för att öka till knappt 1,2 miljard kronor år 2023. Kostnadsnivån bedöms öka under 
2021 beroende på höjd räntenivå och kostnader för ersättningslokaler vid 
ombyggnation av laboratoriet. För 2022 och 2023 ökar kostnaderna främst 
beroende på den höga investeringstakten och kapitaltjänstkostnaderna (ränta och 
avskrivningar).  

Vid jämförelse mellan Sveriges kommuner för 2020 års avgift placerar sig 
Göteborg i ungefärlig nivå med andra kommuner vad gäller brukningstaxan, men 
för anläggningstaxan är Göteborg bland de kommuner med högst taxa.  

Nämndens bedömning - brukningstaxan 

Nämnden har förhållit sig till två olika alternativ, för år 2021 innebär båda 
alternativen en höjning av intäkterna med 5,5 procent.  

Nämnden har valt att föreslå alternativ A med motiveringen att ”det skapas en jämn 
taxekurva som har vissa marginaler 2022 och 2023 som kan möta 
kostnadsökningar som kan uppstå”.  Alternativ A innebär en jämn höjning av 
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intäkterna med 5,5 procent för respektive år, det egna kapitalet beräknas öka från 
0,2 mnkr till 22,7 mnkr. 

Nämnden har för två olika typhus-kunder beräknat hur brukningsavgiften förändras 
per år, både för alternativ A och alternativ B. 

 
Nämndens bedömning – anläggningstaxan 

Nämnden har förhållit sig till tre olika alternativ (scenario A, B samt C). Scenario 
C är det som föreslås, med motivering om en mer stabil taxebana där full 
kostnadstäckning som rullande treårsmedelvärde kan uppnås 2025. Scenario C 
föreslår jämna taxehöjningar om 10 procent. 

 
Scenario A föreslår en taxehöjning år 2021 med 55 procent för att uppnå en 
kostnadstäckning om 70 procent år 2021 (beräknat som rullande 3-årsmedelvärde). 
Inga höjningar föreslås senare i perioden 2022 – 2025. 

Scenario B föreslår höjningar för att uppnå en kostnadstäckning om 70 procent år 
2022 (beräknat som rullande 3-årsmedelvärde). För år 2021 föreslås en taxehöjning 
med 21 procent, därefter 15 procent år 2022, 6 procent år 2023 och inga höjningar 
för år 2024 och 2025.  

Stadsledningskontorets bedömning 

Per mars är utfallet för nämndens VA-verksamhet -2,4 mnkr, att jämföra med 
periodens budget om -8,8 mnkr. Per mars prognostiserar nämnden ett årsresultat 
om -14,0 mnkr. Det är en förbättring med 8,0 mnkr jämfört med budget 2020 om -
22,0 mnkr, vilken är den uppgift som har använts i nämndens beräkningsmaterial 
för år 2020. Om prognosförbättringen per mars beaktas så innebär det ett beräknat 
utgående eget kapital om cirka 13 mnkr för år 2020, i stället för de 5,2 mnkr som 
återfinns i nämndens beräkningsmaterial.   
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Brukningstaxan 
Stadsledningskontoret kan konstatera att det fortfarande saknas en långsiktig 
scenariobeskrivning som beskriver både kostnader och intäkter över tid och som 
sträcker sig längre än för de närmast kommande åren. För kostnaderna har inga 
alternativa scenarier tagits fram. Stadsledningskontoret bedömer att den beskrivna 
kostnadsutvecklingen har alternativa utvecklingar, främst med hänsyn till 
nämndens beskrivning om ”osäkerheter”. 

Anläggningstaxan 

Kommunfullmäktige tillstyrkte 2018-12-20 § 18 ett förslag från Kretslopp och 
vattennämnden om en inriktning för anläggningsavgiftens täckningsgrad om att 
uppnå 70 procent till år 2021. Kommunfullmäktige tillstyrkte även att en långsiktig 
plan för att uppnå föreslagen inriktning ska redovisas i samband med nämndens 
årliga förslag till VA-taxa. 

Nämndens långsiktiga plan utgör åren 2021 till 2025.  

Nämnden har beräknat kostnadstäckning för enskilt år samt som rullande 
treårsmedelvärde. Utgångspunkten för att beräkna taxeutvecklingsbehovet skiljer 
sig markant beroende på vilket tidsintervall som används vid beräknande av 
täckningsgraden. Nämnden har inte gjort någon analys av föreslagen 
taxeförändring i relation till en täckningsgrad beräknad på ett längre tidsintervall 
som jämnar ut variationer i utbyggnads- och anslutningstakt.  

Nämnden har sedan tidigare lyft att de har svårt att analysera 
anläggningsavgifternas täckningsgrad genom den modell som förordas av 
branschorganisationen Svenskt Vatten, som baseras på hur den verkliga 
täckningsgraden i genomförda och planerade projekt ser ut. Då inkomster och 
utgifter i projekten ofta är utspridda över tid bör en analys av täckningsgraden som 
baseras på de totala volymerna utgå från längre tidsintervaller än för enskilda eller 
ett fåtal år. I nämndens redovisning av uppdraget om anläggningsavgift 
(kommunfullmäktige 2018-12-20 § 18) speglades detta främst i en analys avseende 
medelvärden för rullande 15-årsperioder. Utifrån denna analys kunde 
stadsledningskontoret konstatera att täckningsgraden över tid ligger på närmare 70 
procent, jämfört med en beräknad täckningsgrad på rullande tre år som mellan år 
2011 och 2017 uppgick till mellan 47 och 67 procent. 

Stadsledningskontoret delar fortsatt inte den tolkning som nämnden gör av 
Vattentjänstlagens krav på att över- och underuttag ska regleras under en 
treårsperiod. Stadsledningskontorets bedömning är fortsatt att detta avser 
verksamheternas kostnader och intäkter kopplat till driftsekonomin, inte inkomster 
och utgifter kopplat till VA-utbyggnaden. Därmed är stadsledningskontorets 
bedömning att självfinansieringsgraden/täckningsgraden inte behöver styras av en 
treårsperiod utifrån lagstiftningen.  

 Investeringar 
Stadsledningskontoret har begärt in nämnders och styrelsers investeringsplanering 
fram till 2030. Investeringsplanerna har redovisats per år och per 
investeringsområde samt i vissa delar enskilda projekt. I redovisningen har 
reinvestering samt nyinvestering särskilts. Nedan presenterar stadsledningskontoret 
en sammanställning av stadens investeringsbehov de kommande 10 åren utifrån det 
underlag som nämnder och styrelser lämnat in. Underlagen bygger naturligtvis på 
vad som kan överblickas i nuläget. Ju längre fram i perioden desto mer 
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osäkerhetsfaktorer innehåller underlagen. I bilaga till budgetförutsättningarna 
återfinns de kompletta investeringsunderlagen som behandlats av nämnder och 
styrelser. 

 Koncern  
I nedanstående diagram visas nämndernas och bolagens investeringsutfall för 
perioden 2015 till 2019 samt bedömningar fram till 2030. Diagrammet avser 
bruttoinvesteringar, dvs exklusive investeringsbidrag och övriga 
investeringsinkomster.   

 
De uppdaterade bedömningar av det långsiktiga investeringsbehovet som nämnder 
och styrelser beslutat om ligger i linje med den långsiktiga bedömningen som 
gjordes föregående år även om det förekommer variationer för enskilda nämnder 
och bolag.  Sammantaget innebär utvecklingen att investeringsvolymen under 
kommande år och fram till 2030 kommer ligga på en betydligt högre nivå än 
tidigare. Ökningen sker för så väl nämnder som bolag.  

Utifrån de underlag som nämnder och styrelser lämnat in utgör de årliga 
reinvesteringarna, det vill säga investeringar för att bibehålla befintlig kapacitet, 
cirka 30 procent av det totala investeringsbehovet. Inom ramen för reinvesteringar 
ingår även ersättningsinvesteringar, där hela befintliga anläggningar ersätts. 
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Styrelser har i de inlämnade investeringsunderlagen gjort en bedömning av den 
årliga skuldutvecklingen fram till 2030 baserat på investeringsbehoven. Denna del 
presenteras längre ned i detta kapitel tillsammans med en bedömning av 
kommunens skuldutveckling utifrån nämndernas inlämnade investeringsunderlag. 
Längre ner i detta kapitel beskrivs också investeringsvolymerna utifrån de riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

 Nämnder 
Sex nämnder utför investeringar för kommunens räkning. Dessa är idrotts- och 
föreningsnämnden, fastighetsnämnden, kretslopp och vattennämnden, 
lokalnämnden, park och naturnämnden samt trafiknämnden. Av dessa står 
lokalnämnden samt trafiknämnden för den absoluta merparten av stadens 
investeringsvolym.  

Nedan redovisas den lite längre trendutvecklingen avseende historiska och 
nominerade investeringsvolymer som fortsatt beskriver en utveckling av behoven 
till en betydligt högre investeringstakt. Nomineringarna följer senaste årens trend 
med ökad investeringstakt, även om utfallen inte har nått upp till budgeterade 
volymer.  

Då det tidigare år har saknats en strukturerad uppdelning mellan nyinvestering och 
reinvesteringar finns inga historiska värden. Utifrån nämndernas nomineringar går 
det att konstatera att de beskrivna reinvesteringsbehoven i slutet av den långsiktiga 
utblicken motsvarar de senaste årens samlade investeringsnivåer för både 
reinvesteringar och nyinvesteringar.  

 
I kommunfullmäktiges budget för 2020–2022 fastställdes investeringsramar per 
nämnd och år för perioden 2020–2023. I nedanstående tabell redogörs för de 
volymer avseende ny- och reinvesteringar som nämnderna nu beslutat att nominera 
inför budget 2021 - 2023. Tabellen inkluderar även år 2020 då nämnderna i sina 
underlag förklarar en del av de förändringar som återfinns för åren 2021 – 2023 
med att det skett förskjutningar 2020 som påverkar de efterföljande åren. 
Sammanställningen sträcker sig fram till 2025 i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag avseende stadens investeringsstyrning, för att 
möjliggöra en styrande inriktning på en lite längre sikt. 
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Investeringsnominering per 
nämnd, mnkr  2020 2021  2022  2023    2024 2025 

Fastighetsnämnden       

Nyinvestering 286 222 242 262   537 271 

Reinvesteringar 0 67 48 56   51 64 

Investeringsinkomster 1 1 0 0   0 0 

Investeringsnominering netto  285 288 290 318   588 335 
Investeringar netto budget 2020–
2022 286 323 287 297       

Idrott- och föreningsnämnden       

Nyinvestering 217 288 503 381   359 469 

Reinvesteringar 119 184 143 196   144 93 

Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 

Investeringar netto 336 472 646 577   503 562 
Investeringar netto budget 2020–
2022 471 703 305 415       

Kretslopp- och vattennämnden       

Vatten & avlopp        

Nyinvestering 546 747 812 734   758 612 

Reinvesteringar 163 180 187 198   186 228 

Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 
Investeringar netto vatten & 
avlopp 708 928 1 000 932   943 841 

Investeringar netto budget 2020–
2022 708 836 899 690    

Avfall        

Nyinvestering 39 41 74 71  125 12 

Reinvesteringar 1 1 1 1  1 1 

Investeringsinkomster 0 0 0 0  0 0 

Investeringar netto avfall 40 42 75 72  125 12 

Investeringar netto budget 2020–
2022 40 24 69 67    

Lokalnämnden       

Nyinvestering 2 245 2 340 2 620 2 810   2 910 2 965 

Reinvesteringar 985 885 1 265 2 025   1 960 2 270 

Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 

Investeringar netto 3 230 3 225 3 885 4 835   4 870 5 235 
Investeringar netto budget 2020–
2022 3 904 3 944 5 116 5 576       

Park- och naturnämnden       
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Nyinvestering 139 110 100 90   90 93 

Reinvesteringar 15 15 15 15   15 16 

Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 

Investeringar netto 154 125 115 105   105 109 
Investeringar netto budget 2020–
2022 105 105 105 55       

Trafiknämnden        

Nyinvestering 1 989 2 088 2 875 2 284   1 512 1 445 

Reinvesteringar 435 575 659 597   1036 906 

Investeringsinkomster 1 174 658 1 124 988   566 464 

Investeringar netto 1 249 2 004 2 411 1 893   1 982 1 887 
Investeringar netto budget 2020–
2022 1 249 1 275 2 430 1 435       

Totalt kommunen       

Investeringar netto nomineringar 6 002 7 084 8 421 8 732   9 117 8 981 
Investeringar netto budget 2020 – 
2022 6 762 7 210 9 210 8 535       

 

Totalt sett innebär nämndernas investeringsnomineringar något lägre volymer 
förhållande till de årliga investeringsramar som återfinns i budget 2020. Det är 
dock en ganska stor variation mellan nämnderna och mellan åren.   

Lokalnämnden justerar ned volymen kraftigt för samtliga år inom fyraårsperioden. 
Revideringen avser framför allt investeringar inom grundskola. Nämnden förklarar 
detta i huvudsak med tidsförskjutningar av projekt. Framflyttningar av projekten 
beror dels på att beställningarna av projekten kommit in i ett senare skede än vad 
man tidigare räknat med samt att Lokalförvaltningen gjort bedömningar på 
rimligheten i genomförande.   

Lokalsekretariatet kan konstatera att de uppdaterade befolkningsprognoserna som 
har tagits fram efter lokalnämndens nomineringsunderlag pekar på ytterligare 
nedreviderade prognoser framför allt vad det gäller utvecklingen i åldrarna 1–5 år 
(förskola) och 6–15 år (grundskola). Förändringen beror framför allt på bedömd 
fruktsamhet (benägenheten att föda barn) som har varit lägre än prognostiserats och 
därför har reviderats ned och baseras på en långsammare takt i de senaste 
prognoserna. Allmänt kan sägas att det råder en stor osäkerhet om utvecklingen av 
fruktsamheten, som dessutom förstärks av osäkerheten om den ekonomiska 
utvecklingen till följd av covid-19. 

För grundskoleåldrarna faller nedrevideringen ut under andra delen av perioden 
fram till år 2030. Det innebär att nominerade investeringsvolymer baserat på 
grundskolebehovet är högt värderat i förhållande till det framtida behovet av 
platser och behöver omhändertas i kommande nomineringsprocess. 
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Vad avser utvecklingen för behovet av förskoleplatser revideras behovet ner redan 
de närmsta åren. Det innebär att investeringsvolymerna innehåller redan pågående 
projekt och projekt långt gångna i planeringen, vilket kommer att medföra en 
utbyggnad som ger en överkapacitet de närmsta åren. En överkapacitet som skulle 
kunna nyttjas för att till del hantera strukturella förändringar så som nuvarande 
situation med många tillfälliga lokaler eller för att ge förutsättningar för att göra 
lokalmässiga verksamhetsförändringar av mer organisatorisk karaktär. Samtidigt 
innebär redan pågående kapacitetsutbyggnad att berörda verksamheter belastas 
med ökade hyreskostnader. 

 
Trafiknämndens volymer är kraftigt höjda för åren 2021 och 2023 i förhållande till 
de ramar som nämnden tilldelats i fullmäktiges budget för 2020.  Anledningen är i 
huvudsak att nämnden har gjort bedömningen att inte längre justera ned volymen 
med en budgetregleringspost. Tidigare har nämnden reglerat planeringsunderlaget 
med en central negativ budgetregleringspost som uppgår till tjugo procent av 
investeringsvolymen. Att budgetregleringsposten nu är borttagen förklarar 
nämnden med att investeringsbudgeten för innevarande planperiod är tilldelad per 
år vilket innebär att nämnden inte längre har möjlighet att flytta medel mellan åren 
inom planperioden. Med en årlig styrning av investeringsramar menar nämnden att 
det behöver finnas viss marginal att hantera osäkerheter. Stadsledningskontoret har 
i ärendet ”Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och 
åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi”, dnr 0418/19, redovisat 
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olika vägar att utveckla investeringsstyrningen. Bland annat redogörs för olika sätt 
att hantera årsskiftesproblematiken.  

Även övriga nämnder har gjort vissa justeringar i förhållande till de beslutade 
årliga ramarna i budget 2020. I flera fall har justeringarna att göra med 
tidsförskjutningar av projekt, men nomineringarna innehåller också andra 
justeringar (nytillkomna, borttagna och förändrade projekt) i förhållande till 
föregående års investeringsnomineringar. I bilaga till budgetförutsättningarna 
överlämnas nämndernas kompletta investeringsnomineringar. 

I nämndernas nomineringsunderlag presenteras även grovt uppskattade 
investeringsvolymer för den del av investeringarna som nämnderna bedömer är 
mer eller mindre låsta. Det beroende på att projekt exempelvis redan pågår, är 
upphandlade eller där avtal och överenskommelser är tecknade. Volymerna 
bedöms därför vara svåra att påverka eller kan ge stora effekter på exempelvis 
förgäveskostnader om de avbryts i detta skedet. 

Nämndernas nomineringsunderlag redovisar även enskilda projekt av betydande 
ekonomisk omfattning där det finns ett planerat utfall de närmsta åren. Dessa 
projekt kan komma att omfattas av beslut och uppföljning på 
kommunfullmäktigenivå. 

 Icke hanterade åtgärder inom investeringsvolymerna 

I de investeringsvolymer som nominerats in från nämnderna kan 
stadsledningskontoret konstatera att det finns pågående planering för åtgärder 
redan tidigt i perioden 2021–2030 som inte är inarbetade i nämnderna eller i något 
fall styrelsernas investeringsnomineringar. Flera av åtgärderna beskrivs i kapitlet 
avseende konsekvenser av beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.  

Nytt centralbad 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 (§ 18 dnr 1149/18) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta 
investeringsmedel för ett nytt centralbad i Göteborg. I samband med detta beslut 
fick Idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram ett investeringsunderlag 
för projektet. Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2020-04-21 (§49, dnr 
0175/20) om att översända framtaget underlag till kommunstyrelsen.  
Enligt nämndens underlag redovisas en investering för ett nytt centralbad om på ca 
1 930 mnkr och till ca 2 120 mnkr om en utomhusbassäng inkluderas. Därutöver 
bedöms utgifter för att förvärva och iordningställa mark för ca 700 mnkr. Marken 
innehas idag av Älvstranden Utveckling AB. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att investeringsvolymerna för ett nytt 
centralbad inte är inarbetat i nämndernas nominerade investeringsvolymer för de 
kommande åren. Inte heller exploateringsutgifterna för att köpa och iordningställa 
marken finns inarbetade i fastighetsnämndens exploateringsvolymer.  

Nämndens underlag anger inte förväntade kassaflöden mellan åren vid en 
utbyggnad i enlighet med redovisad plan. Utifrån presenterad plan kan det antas att 
en större del av investeringsvolymerna för själva badet i huvudsak belastar år 
2024–2025 men med planerings och projekteringsutgifter redan från 2022 och för 
färdigställande under 2026. Vad avser exploateringsutgifterna bör dessa ligga efter 
eller i anslutning till en antagen plan och en tid därefter. 

Om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med planeringen är 
stadsledningskontorets bedömning att berörda parter behöver återkomma med ett 
fördjupat underlag/förstudie som grund för ett genomförandebeslut för 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 85 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

investeringen, där bland annat den årliga investeringsbelastningen behöver framgå 
och effekterna för exploateringsekonomin som helhet. 

Investeringsutrymmet för ett eventuellt centralbad är därmed inte inarbetad i 
investerings- och exploateringsvolymer i beräkningsunderlagen utan behöver i så 
fall hanteras i den fortsatta budgetberedningen.  

Temporär arena i Frihamnen 
Enligt beslut i KF 2020-02-20 §11 ska en tillfällig arena uppföras i Frihamnen. I 
beslutet tilldelas Älvstranden Utveckling AB uppdraget att uppföra anläggningen. 
Stadsledningskontoret kan konstatera att investeringsvolymerna för en sådan 
satsning inte finns med i Älvstrandens inlämnade långsiktiga investeringsplaner i 
detta skede. Investeringen är bedömd till i storleksordningen 55–70 mnkr. Ett 
beslut om att genomföra kan komma att innebära en ökad belastning på 
Älvstrandens samlade investeringsvolymer och låneramar för de närmsta åren i 
förhållande till inlämnade investeringsprognoser. 

Hjalmar Brantingstråket 
Stadsledningskontoret kan konstatera att trafiknämnden inför nomineringsbeslut 
2021 valt att lyfta ut Hjalmar Brantingstråket ur föreslagen investeringsplan i 
förhållande till tidigare år, med hänvisning till att nämnden ser åtgärderna som en 
del av exploateringsekonomin av Frihamnen och Backaplan. Stadsledningskontoret 
kan samtidigt konstatera att motsvarande investeringsutrymme inte finns upptaget i 
exploateringsvolymerna för kommande år. Det pågår utredningar och diskussioner 
kring hur flytt och upprustning av stråket ska hanteras och finansieras samt inom 
vilken ekonomi eventuella åtgärder ska hanteras. Därmed finns det en större 
investerings-/exploateringsåtgärd som därmed inte synliggörs i redovisade volymer 
och som grund för den samlade belastningen kommande år. 

Klimatanpassningsåtgärder (Skyfall & Älvkantsskydd) 
Klimatanpassningsåtgärder är en kritisk faktor för stadens utveckling framöver 
både kopplat till redan pågående och den framtida stadsplaneringen, inte minst i 
utvecklingen av stadens kärna. Stadsledningskontoret kan konstatera att de 
övergripande klimatanpassningsåtgärderna, både avseende skyfall och högt 
vatten/älvkantsskydd inte omhändertas inom någon nämnds inlämnade 
investeringsplaner. Mindre åtgärder finns troligen med inom ramen för 
upprustnings, enskilda exploateringsprojekt eller för att säkra enskilda 
anläggningar inom ramen för det specifika projektet, men de mer storskaliga och 
stadenövergripande behoven finns inte med i volymerna varken som enskilda 
projekt eller som mer generella behovsramar. Utredningar pågår både avseende 
strategier och eventuella finansieringsmodeller och staden ser fortsatt ett stort 
behov av statlig medfinansiering för att kunna omhänderta dessa utmaningar. 

Därmed saknas en viktig pusselbit i stadens åtagande både i relativ närtid och på 
lite längre sikt, åtagande som troligen är nödvändiga för att möjliggöra andra delar 
av stadens redan planerade eller nominerade investeringar och exploateringar. 

Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-10 §13, dnr 0933/19, att anta Göteborgs 
Stads plan för ridsport 2020–2024. Det totala behovet av investeringar uppskattas i 
planen till cirka 275 mnkr, men innefattar inte bara kommunala 
investeringsåtgärder. 

I park- och naturnämndens och i fastighetsnämndens inlämnade 
investeringsnomineringar finns i dagsläget inte några investeringsvolymer 
inarbetade kopplat till det beskrivna investeringsbehovet i planen. Nämnderna 
avser att hantera behovet inom ramen för kommande års investeringsnomineringar.  
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 Drift och kapitalkostnadskonsekvenser av 
nämndernas investeringar  

 Kapitalkostnader 

I den expansiva fas som staden befinner sig i, med ökande investeringsvolymer, 
ökar även kapitalkostnaderna (avskrivningar och ränta) över tid. 
Stadsledningskontoret har i anvisningar till de investerande nämnderna begärt in 
underlag i form av bedömd kapitalkostnadsutveckling för kommande 10-
årsperioden uppdelad på avskrivning och ränta.  

Kapitalkostnaderna uppgår år 2020 till cirka 1,5 mdkr. Enligt nämndernas 
bedömning kommer kapitalkostnaderna öka till cirka 4 mdkr fram till år 2030. 
Bedömningen utgår från de investeringsunderlag som nämnderna nu behandlat. 
Om investeringsvolymerna minskas ner i förhållande till nämndernas nominering 
kommer det över tid också innebära att kapitalkostnadernas ökning blir lägre. 
Ökningen under de närmast kommande åren är dock till stor del en effekt av redan 
pågående investeringsprojekt. 

 
Av de sex nämnder som utför investeringar för kommunens räkning är det tre 
nämnder som är i behov av kommunbidragskompensation för att täcka de ökade 
kapitalkostnaderna. Kretslopp- och vattennämnden finansierar sina ökade 
kapitalkostnader via taxan. Fastighetsnämnden finansierar också i huvudsak sina 
investeringar via externa intäkter. Lokalnämnden kommer från år 2022 fullt ut 
finansiera sina kapitalkostnader via hyresintäkter från övriga nämnder. År 2021 
föreslås dock att Lokalnämnden, i likhet med tidigare år, kompenseras för ökade 
kapitalkostnader kopplat till nämndens reinvesteringar.   

Övriga tre nämnder som utför investeringar, dvs trafiknämnden, park- och 
naturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden är i behov av 
kommunbidragskompensation för att finansiera ökade kapitalkostnader. Samlat 
uppgår kapitalkostnaderna för dessa tre nämnder till cirka 300 mnkr år 2020. Enligt 
nämndernas bedömning kommer de öka med cirka 1 mdkr fram till 2030 vilket 
innebär en årlig ökning med i genomsnitt cirka 100 mnkr.  
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 Kompensation till nämnder för ökade kapitalkostnader 

I ärendet ”Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och 
åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi”, dnr 0418/19, lämnar 
stadsledningskontoret förslag på hantering av tillkommande kapitalkostnader. 
Eftersom kostnaderna för avskrivningar och ränta inte är påverkbara när 
investeringarna väl är genomförda menar stadsledningskontoret att nämnderna bör 
kompenseras för de ökade kapitalkostnader som de förväntade investeringarna 
medför. Icke kompenserade kapitalkostnadseffekter riskerar att leda till att 
verksamheternas ekonomi urholkas och ”äts upp” av fasta kostnader. Samtidigt 
konstateras i tjänsteutlåtandet att i takt med att investeringsvolymerna i staden 
växer och antalet stora projekt blir fler så blir kapitalkostnadsutvecklingen mer 
svårbedömd och ”ryckig”. Detta som en följd av att det är svårt att bedöma när 
under året investeringsobjekten aktiveras. Med anledning av att den faktiska 
kapitalkostnadsutvecklingen är svårbedömd föreslår stadsledningskontoret att 
kapitalkostnadernas utveckling per nämnd i förhållande till den kompensation 
nämnden erhållit årligen utvärderas i bokslutsberedningen och där ligger till grund 
för en justering av nämndernas egna kapital.  

I tabellen nedan redogörs för kapitalkostnadsutvecklingen per nämnd för de 
nämnder som är i behov av kapitalkostnadskompensation. Dels redogörs för de 
kapitalkostnader som är inarbetade i nämndernas ramar 2020 och dels för den 
bedömda kapitalkostnadsutvecklingen per nämnd år 2021–2023. Ökningen mellan 
2020 och 2021 är i beräkningsförutsättningarna inarbetade i nämndernas ramar. 
Ökningen 2022 och 2023 är avsatta kommuncentralt. I beräkningen förutsätts att 
internräntan minskar från 1,5 procent 2020 till 1,25 procent 2021. Beloppen är 
baserade på underlag från respektive förvaltning. Kapitalkostnaderna för 
trafiknämnden avser nettot, dvs exklusive de delar som finansieras via externa 
intäkter.  

Kommunbidragsfinansierade 
kapitalkostnader per nämnd, mnkr 

2020 2021 2022 2023 

Trafiknämnden 155,3 245,6 373,4 412,2 

Kapitalkostnadskompensation som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

 
90,3 127,8 38,8 

Park- och naturnämnden 49,5 53,9 56,0 62,8 

Kapitalkostnadskompensation som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

 
4,4 2,1 6,8 

Idrotts- och föreningsnämnden 75,2 80,6 92,4 112,7 

Kapitalkostnadskompensation som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna 

 
5,4 11,8 20,3 

 

Lokalnämndens nyinvesteringar finansieras via hyresintäkter, men nämnden har 
årligen i budget kompenserats för ökade kapitalkostnader till följd av nämndens 
reinvesteringar. Från och med 2022 kommer hyresgästerna att debiteras 
kapitalkostnaderna även för utförda reinvesteringar som en del av sin hyra. Under 
övergången till självkostnadsbaserad hyra (se vidare under avsnittet 
”ekonomistyrningsprinciper lokaler”) begär dock nämnden under 2021 
kompensation för kapitalkostnader för genomförda reinvesteringar om totalt 23,2 
mnkr. Stadsledningskontoret har i beräkningsförutsättningarna inarbetat 
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kapitalkostnadskompensation för Lokalnämndens reinvesteringar år 2021 enligt 
nämndens begäran.  

Fastighetsnämnden finansierar i huvudsak sina ökade kapitalkostnader via externa 
intäkter. Nämndens kostnader påverkas dock av en sänkning av internräntan varför 
stadsledningskontoret föreslår att nämndens ram minskas med 2,2 mnkr 2021 
utifrån sänkt internränta.   

Totalt har stadsledningskontoret inarbetat kompensation till nämnderna om 121 
mnkr i beräkningsförutsättningarna för 2021. Ökningen är något högre än den 
bedömning stadsledningskontoret gjorde i förutsättningar för budget 2020–2022 
där stadsledningskontoret föreslog att 100 mnkr skulle avsättas för ökade 
kapitalkostnader år 2021. Dock finns det, som ovan beskrivits en osäkerhet kring 
den faktiska utvecklingen. En förskjutning av tidpunkten för aktivering av någon 
eller några av de större pågående projekten kan få stor påverkan på 
kapitalkostnaderna. År 2022 har stadsledningskontoret, utifrån nämndernas 
underlag, inarbetat en kommuncentral avsättning om 140 mnkr för ökade 
kapitalkostnader och år 2023 ytterligare 60 mnkr.  

 Driftkonsekvenser 

Nedan redovisas sammanställt de driftkostnadskonsekvenser som nämnderna 
bedömer är en effekt av pågående investeringar och baserat på nominerade 
investeringsplaner. 

I första hand avser driftkostnadsutvecklingen de konsekvenser kopplat till 
tillkommande drift, tillsyn och underhåll som följer av tillkommande anläggningar 
och ytor när dessa tas i drift, vilket avser både anläggningar från nämndernas 
investeringar och inte minst från exploateringen. 

Därutöver lyfter bland annat trafiknämnden konsekvenserna för själva 
organisationen och administrationen kring projektverksamheten med stora 
planerade och komplexa projekt i kommande planering. Verksamhetsförstärkning 
som inte kan belasta investeringsprojekten utan får en påverkan direkt i 
driftverksamheten. 

Därutöver lyfter framför allt trafiknämnden att de ser stora utmaningar framöver nu 
när rekommendationerna från redovisningsrådet kring redovisningen av investering 
kontra drift har förtydligats ytterligare och där det finns åtgärder som nämnderna 
över tid har valt att hantera inom ramen för investeringsprojekten. Det berör bland 
annat hantering av vissa direkt projektkopplade kommunikationsinsatser, 
saneringsåtgärder, rivningar av befintliga anläggningar och 
planerings/utredningsåtgärder som inte kan hanteras inom investerings- eller 
exploateringsekonomin utan ska belasta driften. Vissa åtgärder har varit relativt 
begränsade tidigare med de volymökningar som sker eller kopplat till specifika 
större projekt får de en betydande påverkan i driftverksamheten. Det gäller 
exempelvis rivningen av befintlig Götaälvsbron, som verksamheten har hanterat 
som en del av investeringen i den Nya Älvförbindelsen men som bör hanteras som 
en direkt driftkostnad. 

I trafiknämndens inlämnade kapitalkostnadsberäkningar ingick 20 mnkr årliga 
kostnader för förgäveskostnader på grund av upparbetade kostnader i 
investeringsprojekt som avbryts. Dessa har istället förts över inom ramen för de 
bedömda driftkonsekvenser som nämnderna har rapporterat in och som presenteras 
samlat nedan. 
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För de kommunbidragsfinansierade verksamheterna nedan ingår beräknade 
drifteffekter för 2020 som nämnderna bedömer att de inte kompenserats för i 
budget för 2020. Tillkommande driftkonsekvenser för 2021 inrymmer därmed de 
ackumulerade bedömda driftkonsekvenserna för 2020 samt 2021. 

Ackumulerade driftkostnadskonsekvenser (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025 
Trafiknämnden 65 117 78 93 99 
varav drift för tillkommande anläggningar 10 19 25 36 40 

varav rivning av Götaälvbron 7 46 0 0 0 

varav framdrift projektverksamheten 28 32 34 37 40 

varav förgäveskostnader 20 20 20 20 20 
Park och naturnämnden (tillkommande anläggningar) 6 9 11 14 16 
Idrott och föreningsnämnden (tillkommande anläggningar) 13 19 54 68 98 
Fastighetsnämnden 0 0 0 0 0 

Summa kommunbidragsfinansierad verksamhet 83,7 144,6 143,9 174,6 213,3 
Kretslopp och vattennämnden 7 14 20 34 51 
Lokalnämnden -1 91 128 161 143 
varav evakuerings och rivningskostnader -40 10 11 -1 -66 

Summa självfinansierad verksamhet 5,8 105,0 148,0 195,4 194,7 
 

Då tabellen avser de ackumulerade årliga driftkonsekvenserna kan enstaka insatser 
som exempelvis rivningen av Götaälvbron eller evakueringar innebära stora 
förändringar mellan enskilda år.  

Nämndernas driftkonsekvenser belastar på lite olika sätt, där kretslopp och 
vattennämnden och lokalnämnden förväntas finansiera driftkonsekvenserna inom 
ramen för brukningstaxa eller hyresekonomin. Fastighetsnämnden redovisar inga 
tillkommande driftskonsekvenser från sin verksamhet utan räknar med att kunna 
hantera dessa konsekvenser inom ramen för den verksamhet som bedrivs. 

Idrott och föreningsnämnden får visserligen delvis täckning för sina driftkostnader 
genom uthyrning men inte på en nivå som motsvarar de tillkommande 
driftkonsekvenserna för nya anläggningar. Nämnden redovisar tillkommande 
nettoeffekter kommande år. Den stora bedömda kostnadsökningen mellan 2022 och 
2023 avser ett flertal tillkommande anläggningar som tas i bruk, där några av de 
större avser ersättningshall för Slottskogshallen, ny sporthall Kvibergs park, ishall 
Slottskogsrinken och någon större idrottshall som byggs av lokalnämnden i 
samband med skolbygge. 

Även trafiknämnden och park och naturnämndens driftkonsekvenser belastar 
driftutrymmet och har inte några intäkter som finansierar volymökningen.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att det finns fortsatt utvecklingspotential att 
utveckla både beräkningsmodeller och metoder för nämnderna att arbeta fram sina 
driftkonsekvenser, men att årets nomineringsprocess ändå ger en första samlad bild 
på hur nämnderna samlat bedömer de driftkonsekvenser som följer av pågående 
och överlämnade investeringsplaner. 

Till skillnad från kapitalkostnadseffekterna har stadsledningskontoret inte 
föreslagit någon särskild hantering eller kompensationsmodell avseende bedömda 
driftkostnadskonsekvenser kopplat till investeringsplanerna. 
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Driftskonstandskonsekvenserna har därför lämnats ohanterade in i 
beräkningsunderlaget. Flera nämnder avser troligen att lyfta driftkonsekvenserna 
inom ramen för sina verksamhetsnomineringar som dels avser uppdaterade 
bedömningar av investeringarnas driftkonsekvenser och dels övriga bedömda 
verksamhetsförändringar. Därmed kan det skilja mellan den sammanställda bilden 
ovan och de underlag som nämnderna har överlämnat via sina 
verksamhetsnomineringar. 

Nedan presenteras en långsiktig bedömd utveckling av de ackumulerade 
driftskonsekvenserna  

 
Stadsledningskontoret kan konstatera att den pågående och planerade 
exploateringen och investeringstakten innebär ett kraftigt ökande drift- och 
kapitalkostnadsåtagande. Kostnadsutvecklingen och det bedömda tillkommande 
kommunbidragsbehovet bedöms vara betydligt kraftigare än den prognostiserade 
skatteunderlagsutvecklingen.  

Framför allt trafiknämnden och park och naturnämnden, som i grunden helt 
finansieras av kommunbidrag, pekar i sina underlag på att det kommer krävas 
omfattande åtgärder i driftverksamheten för att kunna omhänderta 
driftskonsekvenserna och att den långsiktiga investeringsplanering inte kommer att 
kunna genomföras inom ramen för befintliga driftramar.  

 Förändrade och förtydligade redovisningsprinciper 

Förändring av redovisning avseende exploateringsinkomster 

Nytt regelverk från och med 2020 (RKR R2) innebär att vissa inkomster 
(gatukostnadsersättningar/exploateringsbidrag) ska intäktsföras i sin helhet vid 
färdigställande. Tidigare har dessa inkomster upplösts som intäkt och därmed 
matchat anläggningens avskrivningskostnad. Det har inneburit att resultatet i 
princip varit opåverkat under anläggningens hela nyttjandetid.  

De nya reglerna ger stor påverkan på resultatet då hela ersättningen/bidraget, redan 
vid färdigställande, ger en positiv effekt fullt ut på det årets resultat. Samtidigt ger 
det en effekt hos respektive berörd nämnd genom bortfall av intäkt i form av 
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upplösning av motsvarande inkomster och ger därmed en negativ resultateffekt 
respektive år under nyttjandetiden. 

Nedan presenteras översiktliga resultateffekter för staden som helhet samt en grov 
uppskattning vilka budgeteffekter det ger på respektive nämnd. 

 
Som åskådliggörs ovan innebär en förändring relativt omfattande årlig positiv 
resultatpåverkan för staden som helhet genom tillkommande ökat resultat från 
exploateringen. Likt exploateringsvinsterna i övrigt är det ofta stora osäkerheter när 
i tid de faller ut beroende på förskjutningar i projekt och hur de faller ut mellan 
årsskiften. 

För berörda nämnder innebär en förändring en direkt påverkan på driftskostnaderna 
med minskad upplösning av inkomsterna samt internränta. Nedan presenteras en 
grov bedömning av årliga effekter som belastar resultatet negativt. 

Tillkommande driftsbelastning per nämnd 
(mnkr) 2020 2021 2022 2023 
Park & Naturnämnden 3,1 6,2 6,8 9,1 
Trafiknämnden 27,4 34,0 42,2 47,1 

 

Stadsledningskontorets bedömning är att denna förändring dels skapar väldigt 
kraftiga slag i stadens resultat mellan åren dels minskar förutsägbarheten. Då 
staden inte har några andra verktyg för att matcha kostnader och intäkter innebär 
förändringen ökade resultat enskilda år och att staden inte kan använda 
inkomsterna från exploateringen för att minska kostnadsbelastningen över tid och 
möta kapitalkostnadsutvecklingen.  

Göteborg har tillsammans med Stockholm haft dialog med Finansdepartementet 
om konsekvenserna av den nya rekommendationen. Finansdepartementet arbetar 
med frågan och har äskat medel i statens budget för att utreda/förändra 
lagstiftningen i syfte att förhindra att konsekvenserna uppstår. I avvaktan på besked 
har stadsledningskontoret inte agerat för att genomföra förändringar i enlighet med 
rekommendationen. Kontoret menar också att det oavsett om rekommendationen 
kvarstår är lämpligt att avvakta införande innevarande år så att frågan kan ges 
möjlighet att hanteras i budget. 

Ökad försiktighet vad avser belastning på investeringsprojekten 
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Det pågår för närvarande en aktiv dialog och utredningar inom de investerande 
förvaltningarna, främst trafikkontoret, park och naturförvaltningen och 
fastighetskontoret avseende investeringsrelaterade utgifter där redovisningsrådets 
föreskrifter och idéskrifter under senaste tiden har förtydligats avseende hur dessa 
ska bokföras. Det avser bland annat saneringskostnader, rivningskostnader, 
kostnader för kommunikation och information och till del detaljplanekostnader. 
Kostnaderna har i dagsläget och över tid budgeterats och företrädelsevis hanterats 
inom investeringsekonomin, men där råden har förtydligats kring att dessa ska 
redovisas som kostnader i den löpande driften. 

I kontakt med trafikkontoret, vilket även bekräftas i trafiknämndens 
verksamhetsnomineringar, lyfter de en översiktlig bedömning om att ca 50–70 
mnkr för 2020 och framåt avser budgeterade investeringsutgifter som bör belasta 
driften som löpande kostnader istället. Posterna avser främst rivning av befintliga 
anläggningar (framför allt Göta Älvbron), saneringsåtgärder inom pågående och 
planerade projekt och icke aktiverbara detaljplanekostnader. Volymerna ingår till 
del i de driftkostnadskonsekvenser som trafiknämnden redovisade i samband med 
sina investeringsnomineringar och som ingår i sammanställningen ovan men har 
framför allt kompletterats med saneringsåtgärder. 

Nämndens bedömning för 2021 avser 10 mnkr för rivning av Götaälvbron, 50 
mnkr i årliga bedömda saneringsbehov och ca 10 mnkr för detaljplanekostnader. 
Kostnaderna är idag budgeterade inom ramen för beslutade investeringsprojekt 
eller planerade investeringsramar. 

Stadsledningskontoret har även fått indikationer på att fastighetsnämnden gör 
motsvarande analyser kopplat till allmän platsutbyggnaden inom 
exploateringsverksamheten, men att det avser lägre årliga kostnadsvolymer. Frågan 
har aktualiserats på ett tydligare sätt nu när nämnden har fått det ekonomiska 
ansvaret även för de skattefinansierade delarna av exploateringsekonomin. I 
dagsläget har förvaltningen fått i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag 
till hantering av tillkommande driftkonsekvenser. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att redovisningsråden inte har förändrats i 
grunden, men att råden har förtydligats avseende specifika åtgärder där 
verksamheternas redovisning över tid har tenderat att belasta investeringsprojekten. 
Stadsledningskontoret ser behov av att verksamheterna tar fram en strategi för att 
kunna göra en övergång till en redovisning i enlighet med rådande 
rekommendationer och en fördjupad analys och ställningstagande kring hantering 
av enskilda eller delar av enskilda kostnadsposter.    

Stadsledningskontoret konstaterar att tolkningarna och bedömningarna påverkar 
hanteringen redan under innevarande år och att detta kommer att behöva hanteras 
av nämnderna redan under 2020. 

 Bolag 
Investeringarna i Stadshuskoncernen har, efter att de varit på en nivå om 3–5 
miljarder kronor per år, ökat till drygt 7 miljarder kronor för 2019. Den 10-åriga 
planen visar en investeringsnivå på 7–10 miljarder kronor per år. 
Framtidenkoncernen planerar att fortsatt ligga på en hög investeringstakt om 3–4 
miljarder kronor per år. Bland de planerade investeringarna finns även Hamnens 
planerade farledsfördjupning, Lisebergs (TKE) jubileumsprojekt med hotell och 
badanläggning, Älvstrandens (Lokaler) investeringar på Masthuggskajen samt 
Göteborg Energis investering i ett kraftvärmeverk. 
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10-årig investeringsplan Stadshuskoncernen: 

 

 
Diagrammet visar Stadshuskoncernens investeringsvolym enligt 10-årig plan 2020 
- 2030 nedbruten per underkoncern/kluster. Noterbart är att Framtidenkoncernens 
planerade investeringar motsvarar cirka 50 procent av bolagens samlade 
investeringsvolym. 
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Reinvesteringar beräknas finansieras till 100 procent och över den kommande 10-
årsperioden beräknas egenfinansieringsgraden av nyinvesteringar variera för 
underkoncerner/kluster.  Total egenfinansieringsgrad för Stadshuskoncernen av 
nyinvesteringar beräknas bli 49 procent för perioden 2020 – 2030. 

 
Diagrammet visar Stadshuskoncernens beräknade kapitalkostnader 2020 – 2030 
specificerade per kostnadsslag. I bolagens affärslogik ingår att investeringarna ska 
generera avkastning som täcker kostnaderna och ska också bidrar till bolagets 
utveckling. År 2019 var avkastningen på totalt kapital 6,2 procent för 
Stadshuskoncernen (där anläggningstillgångarna svarar för drygt 90 procent av 
totala tillgångar). 

 Investeringsverksamheten utifrån god ekonomisk 
hushållning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12 (Dnr 0625/19) om nya uppdaterade 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  Under avsnittet riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ovan har stadsledningskontoret lämnat en lägesbeskrivning 
för respektive inriktning.  

De beslutade finansiella inriktningarna för god ekonomisk hushållning avseende 
resultatöverskott och egenfinansieringsgrad av investeringar utgör ett ramverk och 
utgångspunkt för att styra mot en långsiktigt ekonomiskt hållbar investeringstakt. 
Enligt stadens inriktningar för god ekonomisk hushållning bör 
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egenfinansieringsgraden av kommunens investeringar över en rullande 10-
årsperiod uppgå till minst 50 procent. Det långsiktiga resultatmålet innebär att ett 
resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning bör uppnås över en rullande 10-årsperiod. Med ett 
resultat på två procent uppgår kassaflödet från driften till cirka 2,5 mdkr 2021.  
Stadens inriktningar för god ekonomisk hushållning ger därmed utrymme för årliga 
nettoinvesteringar om cirka 5 mdkr om 50 procent egenfinansieringsgrad ska 
uppnås.  

Det kan konstateras att de investeringsvolymer som nämnderna nominerat för de 
kommande åren ligger på betydligt högre nivåer än 5 mdkr. Eftersom stadens 
inriktning innebär att målvärdet ska uppnås över en rullande 10-årsperiod kan dock 
egenfinansieringsgraden tillåtas vara lägre under enskilda år. Om inriktningen skall 
uppnås över tid krävs dock lägre investeringsnivåer än vad som nu nominerats av 
nämnderna eller alternativt högre resultatnivåer. I annat fall kommer 
egenfinansieringsgraden att bli lägre än 50 procent och låneskulden öka i en 
snabbare takt. 

I nedanstående diagram har stadsledningskontoret gjort en framräkning av 
egenfinansieringsgraden baserat på ett resultat på 2 procent av skatter och 
statsbidrag samt de investeringsvolymer som nämnderna nu nominerat fram till år 
2025. Utifrån dessa förutsättningar kommer egenfinansieringsgraden ligga klart 
under 50 procent under hela perioden fram till 2025. Det innebär i sin tur att 
egenfinansieringsgraden behöver ligga över 50 procent åren efter 2025 om inte 
också det rullande 10-årssnittet skall hamna under målvärdet. 

 
I ärendet ”Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och 
åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi”, dnr 0418/19, föreslår 
stadsledningskontoret att stadens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska 
kompletteras med skrivningar om att Kommunens samlade reinvesteringar ska ha 
en årlig självfinansieringsgrad på 100 procent” (se även avsnitt 
Finansieringsstrategi). 

I ärendet redogör stadsledningskontoret för att reinvesteringar som görs för att 
bibehålla befintlig kapacitet bör finansieras genom positiva kassaflöden från 
driften. Om investeringar för att bibehålla kapaciteten finansieras via ökad 
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upplåning eller via försäljning av tillgångar kommer stadens ekonomi långsiktigt 
urholkas.  

Utifrån de nomineringsunderlag som nämnderna beslutat om uppgår 
reinvesteringsbehovet till cirka 1,9 mdkr 2021. Fram till år 2023 växer 
reinvesteringarna till cirka 3 mdkr. Med ett resultat på två procent uppgår 
kassaflödet från driften till cirka 2,5 mdkr 2021 och är därefter långsamt ökande till 
strax under 3 mdkr 2023.  Utifrån dessa förutsättningar kommer staden därmed år 
2023 ha ett kassaflöde från driften som inte fullt ut finansierar behovet av 
reinvesteringar.  

 

 Exploateringsvolymer  
Exploateringsverksamheten är den del av kommunens verksamhet som ansvarar för 
genomförandet av kommunens detaljplaner. Detaljplanernas utformning och 
innehåll styr till stor del de ekonomiska förutsättningarna för exploateringen. 

Inom staden delas exploateringsinvesteringarna i stort in i två delar: 

• Dels markförberedande åtgärder för att skapa exploaterbar kvartersmark (i 
de fall staden äger den blivande kvartersmarken). 

• Dels utbyggnad av allmän plats för att skapa de funktioner som krävs för 
att möjliggöra en bebyggelse i enlighet med detaljplanerna.  

Allmän platsutbyggnad avser dels lokala anläggningar för områdets behov, som 
lokalvägar och lokala torg- och parkytor och dels anläggningar som är till för ett 
större områdes behov och inte nödvändiga för den bebyggelse som möjliggörs 
genom detaljplanen.  

I samband med beslut om att en detaljplan eller ett planprogram ska starta upprättas 
en exploateringskalkyl, vilket sker löpande under året. De samlade kalkylerna 
ligger sedan till grund för förslag till budget/prognos, vilka uppdateras successivt i 
takt med att verksamheten får mer och mer kunskap inom projekten.  

Därmed kan det ske relativt stora svängningar över tid, dels beroende på ökad 
kunskap dels i takt med att nya detaljplaner beslutas eller det sker större 
förändringar i planeringen under detaljplaneprocessen.  
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 Finansiering 

Markåtgärder och allmän-plats-åtgärder för det lokala områdets behov ska 
finansieras av exploatören, oavsett om det är en extern markutvecklare, kommunalt 
bolag eller internt inom kommunen (fastighetsnämnden), och anläggningar som är 
till för ett större områdes behov är skattefinansierade. 

Bedömning och förhandlingar kring vad som avser nödvändiga anläggningar för 
det lokala behovet och åtgärder för ett större områdes behov utgår från Plan- och 
bygglagens regelverk kring gatukostnadsersättning samt inom ramen för de 
förhandlingar som mynnar ut i ett exploateringsavtal mellan staden och 
markutvecklaren. 

Således ingår inte sådana anläggningar som i sin helhet ska finansieras av det 
offentliga. Det gäller företrädelsevis utbyggnad av övergripande kommunalteknisk 
basinfrastruktur, så som övergripande huvud- och kollektivtrafiknät eller 
utbyggnad av lokaler för kommunal service.  

 Exploateringsvolymer 2021–2030 

Tabeller och grafer som presenteras i materialet utgår från fastighetsnämndens 
”Framställan av investeringsramar 2022–2030”, dnr 0531/20. Därutöver har de 
investeringsvolymer som avser kretslopp- och vattennämndens avgiftsfinansierade 
åtgärder uppdaterats utifrån nämndernas nomineringsunderlag. 

Genom Kommunfullmäktiges beslutad budget för 2020 utgår numera det 
ekonomiska budgetansvaret för exploateringsinvesteringar i sin helhet från 
fastighetsnämnden förutom den del av exploateringsverksamheten som avser 
utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Denna del ansvarar fortsatt kretslopp och 
vattennämnden för som huvudman för taxekollektivet. 

Nyckeltalen för god ekonomisk hushållning avseende exploateringsverksamheten 
utgår endast från de delar som ryms inom fastighetsnämndens ansvar, vilket 
översiktligt avser kvartersmarksutveckling samt utbyggnad av allmän plats.  

I de volymer som presenteras i sammanställningarna nedan ingår årliga inkomster 
och utgifter för projekt som är i en genomförandefas eller där det finns ett 
pågående detaljplanearbete eller beslut om att ett detaljplanearbete ska starta, samt 
i förekommande fall där det finns ett sammanhållet planprogramarbete av ett större 
utbyggnadsområde. Det medför att volymerna, till skillnad från övriga 
investeringssammanställningar, inte innehåller en tydlig bild av ett framtida behov 
utan speglar i någon mån mer redan pågående och startade planerings- och 
genomförandevolymer i stadsutvecklingen.  
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I takt med att nya planer startas så kommer både inkomster och utgifter att bli 
högre under perioden, än vad som redovisas nedan. Detta i sin tur kommer att 
påverka exploateringsnettot. Fastighetsnämnden gör ingen bedömning i sin 
framställan om vilka volymer detta kan avse eller om det har en stark positiv eller 
negativ påverkan på exploateringsnettot. 

I grafen nedan redovisas nominerade exploateringsvolymer för 2021–2030 i 
löpande priser samt budget för 2020 och historiska utfall. För perioden 2021–2030 
prognostiseras exploateringsinvesteringar motsvarande ca 10,5 mdkr, med 
förväntade inkomster i form av exploateringsbidrag och markförsäljningar 
motsvarande ca 12,3 mdkr, vilket ger ett totalt exploateringsöverskott på närmre ca 
1,7 mdkr. 

Utbyggnad av allmän plats utgör i snitt drygt 60 procent av de totala utgifterna 
varav den skattefinansierad allmän plats utgör i snitt 15–20 procent av 
exploateringsinvesteringarna. Dessa åtgärder bedöms utgöra nyttor för ett större 
områdes behov utöver de behov som följer av den tillkommande bebyggelsen som 
medges och som följer av detaljplanerna. 
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Prognostiserade volymer för de närmst följande åren ligger i paritet med den 
nivåförskjutning som har påbörjats de senaste åren och som ökar ytterligare om 
prognosen för 2019 effektueras. Volymökningarna speglar den kraftiga 
stadsutveckling staden är inne i både avseende antal exploateringar och den ökade 
storleken och komplexiteten i flera enskilda stadsutvecklingsprojekt. 

Större och mer omfattande projekt som ingår i exploateringsvolymerna under de 
närmsta åren är bland annat: 

• Gamlestaden etapp 2 
• Norr om Masthugget 
• Kvartersutbyggnad vid ny Älvförbindelse (Centralenområdet) 
• Överdäckning och bebyggelse Götaleden (Centralenområdet) 
• Bebyggelse Norr om Nordstan (Centralenområdet) 
• Tidiga etapper i Backaplans Centrumbebyggelse 

De årliga exploateringsnettona för exploateringsverksamheten, det vill säga nettot 
av de totala exploateringsinkomsterna och exploateringsutgifterna respektive år 
speglar i vilken mån exploateringsverksamheten är självfinansierande och inte 
kräver ytterligare upplåning. Det ska i detta sammanhang framhållas att inkomster 
från markupplåtelser inte redovisas i de presenterade volymerna. Det innebär 
exempelvis att det inte finns några exploateringsinkomster vid exploatering för 
byggande av lokaler för kommunal service som sedan upplåts med kommunintern 
markupplåtelse.   

Fastighetsnämndens underlag pekar på väldigt höga exploateringsnetton 2023 vilka 
förklaras av att ett flertal prognostiserar markförsäljningar och inbetalningar av 
exploateringsbidrag år men där projektens upparbetning av utgifterna sprids på 
betydligt fler år.  

 
För perioden redovisas sammantaget ett ackumulerat exploateringsnetto på ca 1,7 
mnkr inklusive de skattefinansierade delarna av allmän platsutbyggnaden. För den 
direkt exploatörsfinansierade delen av exploateringsverksamheten (exklusive 
skattefinansierad allmän platsutbyggnad) uppgår det ackumulerade 
exploateringsnettot till cirka 3,4 mdkr.  

Dock är det viktigt att påpeka att större stadsutvecklingsprojekt där det fortsatt inte 
har startats något detaljplanearbete inte finns med i det långsiktiga materialet vilka 
kommer att påverka både investeringsvolymer och exploateringsresultatet framöver 
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och att det därför fortsatt blir viktigt att ha en aktiv styrning även över den 
finansiella utvecklingen på kommande planering av staden. Det avser bland annat 
delar av utbyggnaden av Backaplan, uppdaterade volymer för 
Frihamnsutvecklingen eller en eventuell utveckling av Dag Hammarskjölds 
boulevard. Osäkerheter kring hantering och omfattning av enskilda större åtgärder 
så som klimatanpassning eller åtgärder i Hjalmar Branting-stråket, som inte fullt ut 
är omhändertagna i exploateringsvolymerna, innebär att det behöver finnas ett 
finansiellt utrymme för att långsiktigt kunna bedriva exploateringsverksamheten 
med en hög eftersträvad självfinansieringsgrad. 

Även för flera startade planeringsprojekt finns det stora osäkerheter då dessa är i 
tidiga skeden och volymerna baseras i stort på att det finns en marknad som har en 
bibehållen betalningsvilja och kapacitet att genomföra pågående och planerade 
projekt. 

Det går i detta sammanhang även lyfta att exempelvis ett genomförande av 
Skeppsbron inte ingår som en del av stadens exploateringsverksamhet, utan har 
över tid hanterats inom ramen för den ordinarie investeringsverksamheten.  

 Exploateringsverksamhetens projektportföljer 

Fastighetsnämnden redovisar i sin årsrapport för 2019 sina så kallade 
projektportföljer, fyra olika portföljer som är intressanta att följa ur ett 
stadsutvecklingsperspektiv, BoStad2021, Älvstaden, Gamlestaden och 
Fastighetsnämndens övriga projektportfölj. 

I portföljerna, likt ovan beskrivna volymer, ingår exploateringsinkomster och 
utgifter men där det är de totala exploateringsinvesteringarnas nettoresultat som 
redovisas och inte reavinsten. Inkomsterna består av försäljningsinkomster och 
ersättningar. De ingående bokförda värden på befintlig mark finns inte med, men 
de är förhållandevis låga. I redovisningen nedan har VA-utgifterna lyfts ut ur 
redovisningen i enlighet med ovan förda resonemang. 

Portföljerna innehåller volymer mellan 2005–2030 för genomförda, pågående och 
planerade projekt. Likt volymerna ovan är det ingår inte de projekt där program- 
eller detaljplanearbete ännu inte startat. 

Sammanställning och kommentarer är hämtade från fastighetsnämndens årsrapport 
för 2019. 

 
* Del av Park o Naturnämndens utgiftsprognoser är inte fördelade per projekt utan ligger som en 
klumpsumma i fastighetsnämndens övriga projektportfölj. 

** Älvstadens totaIa prognos gäller åren 2009–2034. I sammanställningen ingår inte Älvstranden 
utveckling AB's inkomster för markförsäljning eller bolagetsegna utvecklingsutgifter inom 
exploateringsprojekten. 

En mer ingående beskrivning av portföljerna går att finna i fastighetsnämndens 
årsrapport för 2019, Årsrapport 2019 Dnr 0008/19. 

Portföljer (mnkr)
Inkomster 
2005-2019

Utgifter 
2005-2019

Netto 2005-
2019

Inkomster 
2020-2030

Utgifter 
2020-2030

Netto 2020-
2030

Netto 2005-
2030

BoStad2021 600 -400 200 1 500 -850 650 850

Älvstaden* 200 -1 250 -1 050 6 600 -6 150 450 -600

Gamlestaden 200 -600 -400 700 -900 -200 -600

Fastighetsnämndens övriga portfölj 4 500 -3 000 1 500 4 300 -3 150** 1 150 2 650
Summa 5 500 -5 250 250 13 100 -11 050 2 050 2 300
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 Exploatering inom ramen för Älvstranden Utveckling AB:s 
markutvecklingsverksamhet 

För att komplettera bilden ovan kring ”kommunens” exploateringsverksamhet har 
Älvstranden Utveckling gjort en grov bedömning av bolagets framtida kassaflöde i 
deras markutvecklingsuppdrag (exploateringsverksamhet). Likt för kommunens 
övriga exploateringsverksamhet pekar de årliga exploateringsnettona på den årliga 
självfinansieringsgraden och speglar inte den årliga resultatpåverkan för bolaget 
eller de faktiska exploateringsresultaten. 

Den absoluta majoriteten av investeringarna avser utveckling inom Älvstadens 
geografi. Utgiftsvolymerna ingår i de volymer som presenteras inom ramen för 
Älvstrandens långsiktiga investeringsplan tillsammans med bolagens övriga 
investeringsvolymer, men har här kompletterats med en grov uppskattning av 
inkomster från planerade markförsäljningar. 

Värderingen av byggrättsvärden baseras på bokslutsvärden 2019 och utgifterna 
avser 2019 års prisnivå. Likt övrig exploatering är det grova bedömningar av 
investeringsvolymer och förväntade försäljningsinkomster både i storlek och i tid, 
men baseras i stort på de volymer och tidplaner som avser Älvstrandens del av 
Älvstadsplaneringen, så som den ser ut i nuläget. 

I Älvstranden Utvecklings exploateringsutgifter ingår den del av exploatörens 
finansiering av allmän plats som hanteras genom exploateringsbidrag till 
kommunen. Dessa volymer ingår till del i de inkomster som presenteras ovan inom 
ramen för ”kommunens” exploateringsverksamhet. Dock presenterar 
fastighetsnämnden bara volymerna för de pågående exploateringsprojekten eller 
där detaljplanearbete pågår, medan Älvstrandens volymer innehåller samtliga just 
nu pågående och planerade projekt.  

 

 Exploateringsverksamheten utifrån god ekonomisk 
hushållning 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avseende stadens 
exploateringsverksamhet utgår från att stadens samlade exploateringsutgifter fullt 
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ut ska finansieras av stadens exploateringsinkomster under rullande 10-årsperioder. 
Nyckeltalet omfattar inte utbyggnad av VA eller anslutningsavgifter kopplade till 
utbyggnaden. Historiska utfall och nominerade exploateringsvolymer pekar fortsatt 
på en självfinansieringsgrad som överstiger målet under hela planeringshorisonten. 

 
Men likt diskussionen ovan finns det pågående planeringsarbete där detaljplaner 
ännu inte startat, men som planeras att dra igång de närmsta åren som kan påverka 
bilden ovan. I dagsläget finns dock ingen prognos framme avseende hur denna 
planering kan komma att påverka det finansiella utrymmet.  

Den långsiktiga planen utvecklas över tid i takt med att förändrade förutsättningar i 
redan pågående och planerade projekt och i takt med att staden fattar beslut om att 
starta nya planer och stadsutvecklingsprojekt. Det medför att det fortsatt kommer 
att behöva finnas en balans av ekonomiska vinst- och förlustprojekt framöver för 
att i så fall kunna bibehålla en resultatnivå som är egenfinansierad över tid.  

Inriktningen för god ekonomisk hushållning styr förutsättningarna för den 
ekonomiska planeringen som helhet för exploateringsverksamheten och ger 
utrymme för att kunna bedriva enskilda projekt som är finansiellt underfinansierade 
men som över tid ska vägas upp av finansiella överskott i andra satsningar. Sådana 
projekt kan bland annat utgöras av enskilda detaljplaner på kommunal mark för att 
möjliggöra byggnation och kommunal service som därmed inte medför några 
exploateringsinkomster eller upprustning i ytterområden för att stärka 
förutsättningarna på sikt, men som i dagsläget inte har sådana markvärden att de 
kan finansiera utbyggnaden fullt ut.  

Det 10-åriga rullande prognostiserande exploateringsnettot motsvarar i 
storleksordningen ett nettoöverskott på ca 2 000 mnkr fram till 2030. Belastas detta 
överskott med exempelvis utvecklingen av Skeppsbron (som inte ingår i 
exploateringsverksamheten i nuvarande hantering), en hantering av Hjalmar 
Brantingstråkets flytt och upprustning inom ramen för exploateringsekonomin och 
markåtgärder för att möjliggöra ett eventuellt nytt centralbad, så är detta överskott 
snart upparbetat. En sådan analys pekar på att det därmed fortsatt krävs en fortsatt 
balans mellan projekt med finansiella överskott och projekt med underskott även 
kommande år och att det sker aktiva avvägningar av innehåll och kvalitet i 
projekten och en aktiv projektstyrning. Därmed krävs fortsatt ett aktivt arbete med 
vilka detaljplaner som startas kommande år, där även de ekonomiska 
förutsättningarna och de kommunala åtagandena är del av prioriteringen. 
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 VA-utbyggnad inom ramen för stadens 
stadsutveckling 

 
Kretslopp och vattennämndens nominerade plan innebär en betydande ökning av 
både utgifts och avgiftsvolymer. Underlaget följer den trend som nämnden 
rapporterat i utfall för 2019 och i prognos för 2020.  

Även anslutningsavgifterna har räknats upp och baseras på nämndens förslag till 
utveckling av anslutningstaxan.  

Det är viktigt att poängtera att framför allt inkomster och utgifter kopplat till VA-
utbyggnad är väldigt utspridd i tid och därför finns det inte någon korrelation 
mellan utgifterna och anslutningsavgifterna för enskilda år och vilka projekt dessa 
kopplas till. Kretslopp och vattennämnden ser fortsatt att utbyggnaden över tid 
finansieras till ca 50 procent av anslutningsavgifter från exploateringen medan 
övrig finansiering sker genom överskott från anslutningar i redan befintlig 
bebyggelse. För den del som inte finansieras genom de samla anslutningsavgifterna 
blir konsekvensen icke finansierade kapitalkostnadseffekter som får finansieras 
genom ordinarie brukningstaxa och därmed belasta taxekollektivet som helhet. 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 §18, dnr 1325/17, har VA-
verksamheten fått en inriktning om att anslutningsavgifterna totalt sätt ska 
finansiera den samlade utbyggnaden till 70 procent över tid. 

Den betydande ökning av utbyggnadsvolymer i förhållande till tidigare års 
utbyggnad av VA inom exploateringsverksamheten synliggörs i grafen nedan. Det 
kan bland annat förklaras av att staden har gått från att genomföra mindre 
frimärksplaner ofta i anslutning till befintlig bebyggelse till att nu genomföra större 
stadsutvecklingsprojekt som kräver större utbyggnader av VA-systemet för att 
försörja betydligt större områden. Mer går att läsa i kretslopp och vattennämndens 
nomineringsunderlag, Förslag till investeringsplan 2021–2030 dnr 0020/20. 
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 Skuldutveckling och finansieringsstrategi 

 Stadens skuldutveckling 

 Koncernen 

I diagrammet nedan visas utvecklingen av koncernens samlade externa låneskuld. 
Som där framgår så har koncernens skuld legat relativt jämt mellan 2010–2018. 
Skuldutvecklingen har under dessa år inte ökat på det sätt som angetts för 
respektive årsbudget. Det beror på två samverkande faktorer. Dels har 
investeringarna inte ökat som budgeterats, dels har resultaten blivit högre. Detta 
har inneburit att investeringarna har kunnat finansieras med egna medel. 

Under 2019 ökade dock skulden med över fyra mdkr till 46,3 mdkr. Skuldökningen 
är i sig i linje med de budgetmål som ställts upp och har sin förklaring i det behov 
av stadsutveckling som staden befinner sig i. 2020 förväntas skuldökningen öka 
med ytterligare 5,1 mdkr till 51,4 mdkr.  

Bedömningen av stadens skuldutveckling de kommande åren, 2021–2023, görs 
utifrån nämndernas investeringsnomineringar och styrelsernas inlämnade fleråriga 
investeringsplaner. Höga investeringsvolymer hos såväl nämnder som styrelser 
bidrar till en bedömd skuldökning 2021–2023 på cirka 9–10 mdkr per år, och en 
total låneskuld på över 60, 70 och 80 mdkr vid utgången av 2021, 2022 och 2023. 
En skuldökning enligt dessa planer skulle innebära en ökning av låneskulden med 
57 procent från 2020 till 2023.  

Förväntad utveckling av kommunens räntekostnader redovisas i avsnittet 
Kommuncentrala kostnader i kapitlet Beräkningsunderlag. 
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 Kommunens nettolåneskuld 

Den skattefinansierade verksamhetens del av skulden, det vill säga kommunens 
nettolåneskuld, uppgick 2019-12-31 till 5,8 mdkr. I diagrammet nedan redovisas 
utvecklingen av kommunens nettolåneskuld. Låneskulden åskådliggör det likvida 
flödet för kommunen och fluktuerar ständigt beroende på händelser i verk-
samheten. I stort påverkas den av driftresultatet i verksamheten, 
investeringsvolymen och större enskilda likvidposter. I takt med de ökande 
investeringsvolymerna har nettolåneskulden successivt ökat under perioden. 
Liksom för 2019 förväntas den höga investeringsvolymen innebära att 
finansieringen inte enbart kan ske med egna medel vilket medför en förväntad 
ökning av nettolåneskulden under 2020 med 2,0 mdkr.  

För perioden 2021 – 2023 har stadsledningskontoret i beräkningen av 
nettolåneskuldens utveckling utgått från de investeringsvolymer som nämnderna 
nominerat samt en resultatnivå på 2 procent i enlighet med stadens riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Detta ger en ökad låneskuld på mellan cirka 4,6 och 
5,8 mdkr årligen under perioden. För en lägre ökning av låneskulden krävs lägre 
investeringsvolymer och/eller högre resultat.  
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 Bolagen 

 
I diagrammet ovan framgår bolagens skuldutveckling. Bolagen befinner sig liksom 
primärkommunen i en intensiv stadsutvecklingsfas med stora investeringsvolymer 
de närmsta åren, vilket även får effekt i en förväntat stor skuldökning. Bolagens 
låneskuld ökade 2019 med närmare tre miljarder, och liknande ökning väntas för 
2020. Skulden bedöms 2021–2023 öka med 4–5 miljarder årligen, där 
bostadsklustret står för närmare hälften av förväntad skuldökning, och energi- och 
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hamnklustren står för 15–20 procent var. För 2021 beräknar bolagen 
skuldökningen till 4,7 miljarder, varav bostäder står för 2,5 miljarder, Göteborgs 
Hamn för 0,8 miljarder samt Liseberg för 0,7 miljarder. I diagrammet nedan 
framgår bedömd skuldförändring per kluster för perioden 2021–2025. 

 

 Finansiella risker och kreditvärdighet 

 Finansiella risker 

De fleråriga investerings- och skuldprognoserna hos både nämnder och bolag 
indikerar en stor skuldökning de kommande åren. En ökande låneskuld innebär en 
successivt ökad finansiell risk för kommunen genom främst ränterisk och 
finansieringsrisk. Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av 
marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Med 
finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller 
endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. 

Kommunfullmäktige har valt att hantera de finansiella riskerna genom en finansiell 
samordning. Kommunkoncernens medelsförvaltning är samordnad genom 
koncernbanken vid stadsledningskontoret. Koncernbanken ansvarar för upplåning 
och riskhantering av kommunkoncernens hela låneskuld. Syftet med samordningen 
är dels att få lägre totala upplåningskostnader, samt dels att kunna hantera de 
finansiella riskerna utifrån ett helhetsperspektiv. I Göteborgs Stads riktlinjer för 
finansverksamheten anger kommunfullmäktige riskramar och riskmandat som ska 
säkerställa en förnuftig skuldförvaltning som hanterar de finansiella riskerna på ett 
betryggande sätt. Stadsledningskontoret återrapporterar månatligen finansiella 
positioner och eventuella avvikelser från riktlinjerna till kommunstyrelsen.   

För att undvika risken att inte ha tillgång till medel för betalningar anger 
riktlinjerna att bindande lånelöften samt likviditetsreserv ska täcka kommande 12 
månaders förfall plus kommande 12 månaders prognosticerade nettoutflöde. Med 
en ökad faktisk låneskuld samt en ökad prognosticerad låneskuld ökar 
volymkraven på bindande lånelöften. Kommunen har avtalade icke utnyttjade 
lånelöften om sammanlagt 8 mdkr. Med bedömd skuldökning kommer staden 
behöva öka lånelöftesvolymen med cirka 2 mdkr årligen under planperioden.  
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 Finansiering av investeringar 

Finansiering av investeringar kan i huvudsak ske genom tre finansieringskällor; 
positiva kassaflöden från verksamheten (i huvudsak resultat + avskrivningar), 
försäljning av tillgångar samt ökad upplåning. Den grundläggande utgångspunkten 
är att kommunen i möjligaste mån ska begränsa behovet av upplåning över tid för 
att inte skuldsätta kommande generationer och skapa framtida 
ekonomiska/finansiella risker som kan innebära att kommunen inte kan leverera 
den kvalitetsnivå och service som bedrivs idag. Dock kan det finnas behov av 
upplåning i olika skeden i stadens utveckling, kanske framför allt i faser då staden 
växer mer än normalt och omfattande tröskelinvesteringar krävs för att möta 
kraftiga volym- eller behovsökningar.  

Styrlogiken skiljer sig mellan stadens investeringsverksamheter inom nämnds- 
kontra bolagssidan. Inom nämnderna innebär framför allt nyinvesteringar i många 
fall en tillkommande nettokostnad över en anläggnings hela livslängd, tillgångar 
som dessutom är svåra att avyttra då det inte finns någon marknad för dessa 
anläggningstyper. På bolagssidan ligger det ofta en affär som grund för en 
investering med en intäktssida som finansierar volymökningen på ett direkt sätt och 
i större utsträckning är tillgångarna realiserbara. Denna differentiering medför att 
stadens skuldsättning och finansiering behöver styras i förhållande till vilken typ av 
anläggningar eller affärskontext investeringarna baseras på. Detta hanteras genom 
stadens övergripande investeringsstyrning och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  

Stadens totala skuldsättning, oberoende av vilka tillgångar som har skapats, har 
betydelse för stadens totala finansiella risker och inte minst vilken status staden har 
på den finansiella marknaden. Det påverkar både stadens kreditbetyg och 
förutsättningar för stadens kapitalanskaffning över tid. 

 Kreditvärdering 

Koncernens betydande upplåningsbehov förutsätter tillgång till de finansiella 
marknaderna. För att få full tillgång till kapitalmarknaden har kommunen 
kreditbetyg, så kallad rating, från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. 
Kommunens kreditvärdighet har avgörande betydelse för såväl tillgången till 
kapital som prissättningen. Betyget för Göteborgs Stad är det näst bästa möjliga, 
AA+ med stabil utsikt. I ett internationellt perspektiv har kommunen en mycket 
hög kreditvärdighet och en normal rating i jämförelse med andra svenska 
kommuner. 

Betyget uppdateras två gånger per år, och är senast bekräftat i februari 2020. 
Standard & Poor’s konstaterar i sin senaste ratingrapport att den utmanande 
processen vid beslut om stadens budget 2020 belyser svårigheterna att genomföra 
nödvändiga politiska reformer, till följd av den fragmenterade parlamentariska 
situationen. Delbetyget Management sänktes i februari 2020 som en följd av detta. 
Standard &Poor’s förväntar sig att staden, trots den utmanande parlamentariska 
situationen och trots ökade kostnader och höga investeringar drivna av stadens 
växande befolkning, upprätthåller sunda resultat samt bibehåller god 
budgetdisciplin och förnuftig skuldförvaltning. Kreditbetyget skulle kunna sänkas 
om ”den utmanande politiska situationen hämmar nödvändiga politiska reformer 
för att hålla tillbaka utgiftsökningar”, om delbetyget kring det institutionella 
ramverket sänks för hela svenska kommunsektorn samt om svenska statens betyg 
sänks.  
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 Lånetak 

Då kommunfullmäktige enligt Kommunallagen 3 kap 9 § ska besluta i ärenden av 
principiell beskaffenhet behöver fullmäktige fastställa en låneram för Göteborgs 
Stad. Taket är att betrakta som en säkerhet för kommunfullmäktige och krävs även 
för att långivare ska godta utlåning till staden samt borgen för de externa lån 
bolagen behöver ta förvärv av dotterbolagsaktier eller för utdelningar. För 2020 har 
kommunfullmäktige fattat beslut om ett lånetak på 54 miljarder kronor. För 2021 är 
förslaget att lånetaket sätts till 64 miljarder. Förslaget grundar sig på förväntad 
skuldutveckling enligt ovan. 

Koncernens sammanlagda borgensåtagande uppgick per den 31 december 2019 till 
5,8 miljarder kronor, varav 5,1 miljarder avsåg de kommunala bolagen. För 2020 
har kommunfullmäktige fattat beslut om en högsta borgensvolym om 7 miljarder. 
För 2021 bedömer stadsledningskontoret att den högsta tillåtna volymen bör höjas 
till 9 miljarder, varav 7 miljarder avser borgen till de kommunala bolagen. 
Höjningen görs för att täcka in eventuella behov av lånefinansierad utdelning och 
förvärvslån hos stadens bolag.  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-04-16 om Göteborgs Stads 
riktlinjer för finansverksamheten, ska fullmäktige även i budgeten besluta om årligt 
lånetak för respektive investerande bolag. Skuldutvecklingen är starkt 
sammankopplad till investeringsutvecklingen och genom att sätta ett ökat fokus på 
beslut om lånetak tar kommunfullmäktige dels ett grepp om de samlade finansiella 
riskerna samtidigt som det ligger i linje med kommunfullmäktiges krav på 
förbättrad ekonomistyrning i investeringsprocessen. Kommunfullmäktige är den 
enda instansen som har och kan ha ett ansvar och en bild över hela 
kommunkoncernens låne- och skuldutveckling.  

Grunden för stadsledningskontorets förslag till lånetak för respektive bolag är 
styrelsernas bedömning av upplåningsbehov inom ramen för den fleråriga 
investeringsprognosen som lämnats inför framtagandet av förutsättningar för 
budget 2021 – 2023.  

Likt investeringsvolymerna kan det vara svårt att styra skuldvolymerna i det korta 
perspektivet då stora investeringsvolymer redan är fastlåsta genom avtal eller i 
pågående genomförande. Styrsignaler om förändrade lånevolymer bör därför 
främst riktas mot efterföljande år för att möjliggöra för verksamheterna att 
omhänderta styrningen. Genom att redovisa och sammanställa styrelsernas 
långsiktiga upplåningsbehov ges möjlighet att genom budgetbeslutet ge 
styrsignaler snarare med fokus på de kommande åren och på så sätt behålla ett 
långsiktigt perspektiv i styrningen.  

I alla sammanhang där styrningen omfattar fasta ram- eller takbeslut finns det risk 
för att verksamheterna pressar upp det prognostiserade behovet för att skapa 
handlingsutrymme och flexibilitet. Det kan leda till en skev samlad behovsbild 
eller att eftersträvad styrning inte uppnås. Fasta taknivåer kan också medföra risker 
i enstaka fall avseende framdriften om frånsteg från taknivåerna kräver utdragna 
beslutprocesser för att revidera tidigare fattade beslut. Några specifika rutiner eller 
regler för en sådan hantering kring lånetak bedöms inte behövas utan kan rymmas 
inom ramen för styrelsens ansvar i enlighet med ”Göteborgs Stads regler för 
ekonomisk planering, budget och uppföljning”. Frånsteg från kommunfullmäktiges 
ekonomiska målsättningar ska beslutas av kommunfullmäktige och bör därför 
beredas i enskilda ärende utifrån gängse ärendehantering. 

Stadsledningskontoret anser inte att koncernbanken ska kunna neka styrelser 
upplåning utifrån beslutade lånetak, utan att avvikelser från eventuella lånetak får 
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hanteras inom ramen för den ordinarie uppsikten, uppföljningen och genom 
ordinarie styrning. 

Med ovanstående som utgångspunkt lämnar stadsledningskontoret förslag på 
bolagsspecifika låneramar, vilka redovisas i Lånetak per bolag i kapitlet 
Beräkningsunderlag . 

 Finansieringsstrategi 
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige i budgeten för 2019 och för 2020 
fått uppdrag att göra en översyn av stadens investeringsstyrning samt att ta fram en 
långsiktig finansieringsstrategi. Detta bland annat mot bakgrund av att kommande 
års stora investeringsvolym kräver prioriteringar utifrån ett hela staden-perspektiv, 
oavsett vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Därtill kan konstateras att 
beslutsunderlagen till framtida budgetar behöver kompletteras med fler parametrar 
och en förstärkt ekonomistyrning i investeringsprojekten. 

Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till kommunstyrelsen i ärendet 
Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder 
samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, dnr 0418/19. I ärendet framgår 
stadsledningskontorets förslag på hur en förstärkt styrning ska kunna nås. 
Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning samt resultatutjämningsreserv (kommunfullmäktige 2019-09-12 §29) 
tillika ska utgöra stadens övergripande finansieringsstrategi och att dessa 
kompletteras med skrivningar enligt nedan: 

• Kommunens samlade reinvesteringar ska ha en årlig självfinansieringsgrad 
på 100 procent 

• Stadshuskoncernens samlade reinvesteringar ska ha en årlig 
självfinansieringsgrad på 100 procent 

För att ytterligare stärka styrningen av kommunkoncernens långsiktiga finansiering 
och skuldsättning föreslås att årliga lånetak införs för de investerande bolagen som 
kan regleras i samband kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut. 

Att Göteborgs Stads riktlinjer för god ekonomisk hushållning tillika utgör en 
långsiktig finansieringsstrategi, medför att investeringsplaneringen får ett starkare 
generationsperspektiv, inte minst vad avser ett ramverk för skuldsättning och 
låneutveckling. Ett ramverk som styr mot att inte skjuta risker och åtaganden på 
kommande generationer och stärker fokuset på att säkerställa befintliga tillgångars 
värde och funktion. 

 Bolagens möjligheter till avyttring av tillgångar  
Stadshus har i uppdrag att under 2020 fortsatt utreda och genomföra försäljning av 
hela, eller delar av, bolag samt mark, och fastighetsinnehav inom koncernen med 
beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag. Utifrån ett brett 
uppdragsperspektiv har förslag på försäljningsobjekt lämnats för vissa 
verksamheter medan Stadshus styrelse redan i ett tidigt utredningsskede beslutat att 
avgränsa vissa kluster och bolag då det av olika skäl inte bedöms finnas 
förutsättningar för avyttring.  

Status våren 2020:  

• 36 kommersiella fastigheter i Lokalkoncernens bestånd och ett 10-tal icke 
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strategiska fastigheter i ej fastighetsförvaltande bolag bedöms vara möjliga 
att sälja. Förslaget har skickats på remiss till berörda bolag och till 
fastighetsnämnden med svar till Stadshus AB under april-maj 2020. Det är 
först efter att remissinstansernas svar beaktats som en nettolista kan 
föreslås och potentiella marknadsvärden och realisationsvinster 
presenteras.  
Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om försäljning av 
fastigheter inom Lokalklustret (2016). En av dessa är aktuell för 
försäljning 2020–2021. 

• Kommunfullmäktige beslöt i mars 2019 att starta processen att avyttra GS 
Buss AB och i maj 2020 vad gäller GS Trafikantservice.   

• Utredningen ”förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra hamnens 
logistikfastigheter” har avslutats då rådighet över fastigheterna bedöms 
vara strategiskt viktigt för hamnens konkurrenskraft samtidigt som 
Göteborgs Hamn bedömer det möjligt att utveckla fastigheterna med 
mindre investeringar än tidigare planerat. 

• Klustret Turism, Kultur och Evenemang, klustret Näringsliv samt 
Försäkrings AB Göta Lejon, Göteborg Leasing AB och Boplats har 
beslutats att inte utredas vidare inom ramen för uppdraget. Vidare har 
utredning rörande Lokalklustret avgränsats till att enbart omfatta ovan 
nämnda uppdrag rörande kommersiella fastigheter. 

För att möta krav på att frigöra kapital, realisationsvinster och beakta behovet av att 
bibehålla en långsiktigt hållbar utdelningsnivå skulle en möjlig prioritering kunna 
vara att: 

• Prioritera objekt med relativt stora övervärden för att realisera resultat. 

• Prioritera relativt stora objekt för att frigöra kapital. 

• Behålla objekt med relativt höga driftnetton för att bibehålla resultat och 
kassaflöden över tid.  

Bland de objekt som identifierats som möjliga att avyttra finns sannolikt de som 
kan avyttras i en kort försäljningsprocess medan andra objekt kan komma att kräva 
en längre process. Ansvarig för en eventuell försäljningsprocess, inom ramen för 
till kommunfullmäktige redovisade indikativa leveransförväntningar på kort och 
lång sikt, behöver ges frihet att paketera och prioritera vilka objekt som ska 
avyttras och i vilken ordning avyttring ska ske under perioden 2020–2022. 

Samtliga styrelser (och nämnder) har i uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte att stärka stadens finansiering 
av kommande års investeringsprojekt. Inga konkreta förslag har i nuläget 
kommunicerats. Stadshus ägardialoger berör frågan med relevanta bolag. 
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 Förslag om förändrad lagstiftning  

 Förändringar i lagstiftning och andra 
statliga förändringar 

I detta kapitel redogörs för såväl beslutade, som eventuella, nationella förändringar 
som kan komma att påverka Göteborgs stads verksamhet och budget. En del av 
förändringarna beräknas träda i kraft redan 2021, medan andra redovisas i kapitlet 
för att de bedöms viktiga att följa utvecklingen av. I de fall lagförändringar 
påverkar den kommunala kostnaden antas finansieringsprincipen gälla. Principen 
gäller när riksdag, regering eller myndighet ändrar reglerna för den kommunala 
verksamheten och när förändringarna direkt tar sikte på kommuner och landsting. 
Principen omfattar inte statliga beslut som får ekonomiska konsekvenser för 
kommunsektorn men där förändringarna inte är direkt riktade mot sektorn. Som 
huvudregel gäller att principen inte omfattar frivillig verksamhet. 

Avsnitt Område Status 
5.1.1 Översyn av socialtjänstlagen Q3 2020 
5.1.2 Utredning Framtidens teknik i omsorgens tjänst Under remiss 
5.1.3 Utredning Samordnad utveckling för god och nära vård Q2 2020 
5.1.4 Utredning Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten Q3 2020 
5.1.5 Utredning Idéburen välfärd Q3 2021 
5.1.6 Utredning Sammanhållen kunskapsstyrning Q2 2020 
5.1.7 Översyn av LSS och personlig assistans Utreds 2021 
5.1.8 Förändrad hantering av personlig assistans enligt SFB Gäller redan 
5.1.9 Förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare Träder i kraft 2021 
5.1.10 Barn och ungas rätt vid tvångsvård Oklart 
5.1.11 Utredning gällande stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende Oklart 
5.1.12 Utredning En sammanhållen god och nära vård för barn och unga Q2 2021 
5.1.13 Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service Q1 2021 
5.1.14 Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete Q2 2021 
5.1.15 Avfallslagstiftning Gäller redan 
5.1.16 Kraftvärmebeskattning Gäller redan 

 Översyn av socialtjänstlagen  
Socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter är under utredning. Förslag 
ska lämnas kring socialtjänstens uppdrag och struktur; tillgången till en jämlik, 
jämställd och likvärdig socialtjänst; en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt 
förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser utan att 
rättssäkerheten och kvaliteten äventyras. Dessutom ska förslag lämnas gällande 
socialtjänstlagens indelning i olika grupper samt förslag om en kompetens- och 
kunskapsbaserad socialtjänst.  

Ett tilläggsdirektiv är beslutat som innehåller att analysera och beakta vilken 
funktion en särreglering för äldre skulle ha, förtydligat barnrättsperspektiv samt 
utvidgat uppdrag avseende socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt 
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Tidigare har ett delbetänkande lämnats, SOU 2018:32. Betänkandet innehåller inga 
förslag på lagändringar. Utredningen har fått förlängd utredningstid till 3 augusti 
2020. 

 Utredning Framtidens teknik i omsorgens tjänst  
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av 
välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet 
för äldre och som avlastar personal och moderniserar verksamheten (dir. 2018:82). 

Betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) överlämnades i 
mars 2020 och är nu utskickad på remiss där Göteborgs Stad är en av 
remissinsatserna. 

Av utredningen framgår att digitalisering av äldreomsorgen bör ses som en 
integrerad del i konceptet välfärdsteknik.  

Utredningen pekar på några viktiga delar för att lyckas;  

• Ledning, styrning och organisation 
• Arkitektur och säkerhet, informationsförsörjning och digital infrastruktur 
• Sammanhållen digital service 
• Kompetenshöjning och kompetensförsörjning 

 
Den lagstiftning som föreslås i utredningen är i allt väsentligt en legalisering av 
dagens best practice i fråga om välfärdsteknik. Lagstiftningen kommer inte att 
innebära ökade kostnader för samhället. Tvärtom bedöms de förbättrade 
möjligheterna att använda välfärdsteknik kunna effektivisera äldreomsorgen och 
leda till lägre kostnader på sikt. Initialt kommer dock investeringar i ny teknik 
liksom kompetenshöjning och implementering av nya arbetssätt att kräva ökade 
resurser.  

I utredningen betonas också att digitalisering och välfärdsteknik innebär ökade 
möjligheter för enskilda att leva självständigt. Tillgång till digital information och 
hjälpmedel kan överbrygga flera av de funktionsbrister som funktionshinder och 
åldrande medför, och därmed fördröja situationen där den enskilde blir beroende av 
stöd för att hantera sin vardag.   

 Samordnad utveckling för god och nära vård 
Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare stödja en utveckling mot en 
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 
primärvården. Regeringens utredning ” Samordnad utveckling mot en god och nära 
vård” (dir 2018:90) har lämnat ett förslag på en målbild och en färdplan för 
förflyttningen fram till 2027. Målbilden har formulerats som att patienten ska få en 
god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan och är delaktig 
utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården ska vara navet i vården 
och omsorgen och samspela både med annan specialistvård på och utanför 
sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 
Huvudbetänkandet, En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 
2020:19, överlämnades första april 2020 till regeringen.  

För att arbeta med utvecklingen av god och nära vård har ett beslut om att ta fram 
en färdplan för Nära vård i Västra Götaland fattats av SRO i november 2019. 
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Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra 
Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en 
förbättring av vården nära invånarna.  

Syftet med en gemensam färdplan nära vård är att 

• i samverkan främja hälsa och vård och omsorg tillsammans, utifrån 
individens behov 

• få en gemensam helhetsbild kring övergripande mål och uppdrag för 
samverkan 

• bidra till att skapa en stark samverkanskultur och ökad tillit mellan 
huvudmännen 

• använda våra gemensamma resurser på bästa sätt 
• kraftsamla kring prioriterade områden.  

Arbetet med färdplanen har påbörjats och leds av Västkom och Västra 
Götalandsregionen. Färdplanen beräknas vara klar i november 2020. Göteborgs 
Stad deltar i arbets- och beslutsgrupper på alla nivåer. 

En konsekvens när vården ska ges närmare invånarna är att den kommunala hälso- 
och sjukvårdens uppdrag blir större. När regionens primärvård får ett mer 
omfattande uppdrag så får även kommunen fler och mer komplexa patienter, både 
inom sin hälso- och sjukvårdsorganisation och inom sin vård- och 
omsorgsorganisation.  

Förändringen sker successivt och medför svårigheter att uppskatta omfattningen av 
behov av personalförstärkningar. Förstärkningarna omfattar både fler medarbetare 
och att det behövs en högre andel specialistsjuksköterskor samt att undersköterskor 
behöver en hög kompetens i avancerad omvårdnad, vilket inte utförs generellt inom 
hemtjänsten.  

 Utredning Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten  
Regeringen beslutade 2019-08-29 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över 
och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både 
för verksamheter i privat och i egen regi. Förslag ska överlämnas till regeringen 
senast 2020-10-01. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka 
delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst och att 
öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Införandet av en obligatorisk, 
fast omsorgskontakt kan komma att leda till en kostnadsökning inom hemtjänsten 
beroende på vilka kompetenskrav som kommer att ställas. Göteborgs Stad arbetar 
redan med kontaktmannaskap i hemtjänsten och förslaget i direktivet är i linje med 
de strategier som ingår i program för attraktiv hemtjänst.  

Regeringens utredare besökte bland annat Göteborgs Stad och genomförde ett antal 
intervjuer med olika yrkesgrupper inom hemtjänst, myndighet äldre samt två 
tjänstemän på stadsledningskontoret. Samtliga ställde sig positiva till förslaget. 

 Utredning Idéburen välfärd 

Regeringen beslutade 2018-06-07 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett 
förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att 
identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra 
närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Syftet med 
definitionen har varit att ta fram förslag som främjar ett ökat idéburet deltagande i 
välfärden. Utredningen har därför även haft i uppdrag att ta fram exempel och 
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beskriva tänkbara tillämpningsområden inom välfärden där en definition av 
idéburna aktörer kan användas. 

I SOU 2019:56 föreslås en definition av idéburna aktörer, särskilt register för 
idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet, vägledning och 
förtydliganden gällande IOP samt möjliggöra reservering av kontrakt inom LOU 
respektive reservera valfrihetssystem enligt LOV för idéburna aktörer.  

Den nya lagen om registrering av idéburna aktörer i offentligt finansierad 
välfärdsverksamhet och de föreslagna ändringarna i LOV och LOU föreslås träda i 
kraft 2021-07-01. 

 Utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning  
En statlig utredning (dir. 2018:95) ska beskriva hur den statliga strukturen kan 
bidra till bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av 
hälso- och sjukvården. Utredaren ska i möjligaste mån beakta de förutsättningar 
som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården för att öka möjligheten till en 
mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar styrning av hälso- och 
sjukvården på nationell nivå. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2020. 

 Översyn av LSS och personlig assistans  
Den framtida hanteringen samt kommunala respektive statliga ansvaret av insatser 
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och 
assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken är oviss. Den statliga 
utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 
2018:88), överlämnades till regeringen den 10 januari 2019 men inga konkreta 
beslut har fattats utifrån den.  Enligt januariöverenskommelsen ska frågan om 
huvudmannaskapet för den personliga assistansen utredas på nytt under 2021 med 
inriktning på en eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.  

 Förändrad hantering av Personlig assistans enligt 
SFB  

Med verkan från 2019-04-01 har Försäkringskassan ändrat sin tolkning av 51 kap. 
17 § Socialförsäkringsbalken (SFB), vilket ledde till ändringar av 
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning. Det 
medför att stadsdelsnämnderna inte kan erhålla retroaktiv ersättning i de fall 
personlig assistans utgått som ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 
assistans till den enskilde under den period Försäkringskassan handlägger ärendet 
om assistansersättning. Stadsledningskontoret uppskattar att ändringen får, och 
fortsatt kan få, ekonomiska konsekvenser för staden. I juni 2019 uppskattas 
kostnaden för kända ärenden till cirka 30 mnkr för stadsdelsnämnderna. Prognosen 
för helåret blir cirka 60 mnkr förutsatt samma omständigheter andra halvåret, som 
första halvåret. Utifrån beslut i kommunstyrelsen 2019-09-11 § 662 0822/19 har 
stadsledningskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna upprättat en mall 
för rutin att använda tillsammans med externa anordnare av personlig assistans, för 
att säkra retroaktiv ersättning. Detta behöver följas för att se om ersättning erhålls. 
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 Förslag om ny påföljd för unga lagöverträdare  
Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, 
ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller 
ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till 
brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Det är 
kriminalvården som föreslås ansvara för verkställigheten av påföljden som ska 
kunna vara mellan sex och tolv månader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2021.   

Socialtjänsten kommer ha en viktig roll vid verkställigheten av påföljden. Vid 
verkställighetsplaneringen och vid uppföljning av verkställighetsplanen ska 
samverkan ske med socialnämnden i den kommun som enligt SoL har ansvaret för 
den unge. Socialnämnden ska utse en särskild handläggare för honom eller henne 
under verkställigheten. Införandet av ungdomsövervakning kommer således att 
innebära en ny uppgift för kommunerna.   

Kostnaden för kommunernas genomförande av förslaget bedöms i utkastet till 
lagrådsremiss uppgå till 2,5 miljoner kronor per år. Av budgetpropositionen för 
2020 framgår att regeringen avser att tillföra kommunerna medel fr.o.m. 2021 för 
det utökade åtagande som förslagen innebär (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23 avsnitt 
2.6.1, bet. 2019/20:FiU3, rskr. 2019/20:131). I övrigt förutses förslaget inte leda till 
några ekonomiska konsekvenser för kommunerna.  

 Barn och ungas rätt vid tvångsvård 
I juni 2015 lämnades slutbetänkandet ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård - 
Förslag till ny LVU”. Betänkandet har lett till ny lagstiftning inom vissa delar 
gällande bland annat stödboende för unga och omedelbart omhändertagande av 
barn i vissa internationella situationer. Andra delar har försenats och propositionen 
har beretts inom regeringskansliet. Under året har dock stor uppmärksamhet riktats 
mot hanteringen av barnets bästa i processen kring tvångsomhändertaganden av 
barn och unga och flera partier har under våren 2020 uttalat sig om att utredningen 
från 2015 bör ses över för att kunna skärpa lagstiftningen.  

Om förslagen som presenterades i SOU 2015:71 blir beslutade gjordes 
bedömningen 2015 att Göteborgs Stad kommer få ökade kostnader för 
socialtjänstens myndighetsutövning. Utredaren beräknade att kommunerna får 
ökade kostnader med 43–48 mnkr per år till följd av utökade arbetsuppgifter och 
ambitionshöjningar i lagstiftningen.  

 Utredning gällande stärkt barnrättsperspektiv i 
skyddat boende  

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende. I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av 
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”. I betänkandet 
föreslås skyddat boende regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för dem 
som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn ska 
tas emot i ett sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. 
Skyddat boende blir därmed en ny placeringsform. Utredningen föreslår dessutom 
att barnet blir ett eget rättsobjekt vid insats skyddat boende och skolgången föreslås 
tryggas genom tydligare reglering av kommunens ansvar och ansvarsfördelningen 
mellan kommunerna. Författningsändringarna föreslogs träda ikraft den 1 juli 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/02/ungdomsovervakning/
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2019. Ärendet bereds fortfarande på socialdepartementet. Det går i nuläget inte att 
säga något närmare om tidsplanen för beredningen.  

Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkning av förslagets totala kostnader 
uppgår till cirka 2,4 mdr vilket skiljer sig väsentligt från utredningens uträkningar 
på cirka 600 mnkr. Utifrån SKRs antaganden om priser och placeringstid etcetera 
skulle utredningens förslag för Göteborg innebära tillkommande kostnader på cirka 
100 mnkr på helårsbasis. SKR menar att lagförslaget innebär en ny skyldighet och 
ett utökat ansvar för kommunerna och inte enbart en ambitionshöjning.   

Stadsledningskontoret konstaterar att om lagförslaget blir verklighet innebär det så 
stora kostnader för kommunerna att stadsledningskontoret förutsätter att staten då 
kommer att tillämpa finansieringsprincipen så att kommunerna inte får bära dessa 
kostnader utan att erhålla finansiering för det.  

 Utredning En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga  

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga för att nå en mer likvärdig vård 
med förebyggande och hälsofrämjande insatser i hela landet. Meningen är också att 
avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.  

Utredaren ska bland annat: 

• utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och 
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt, 

• bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas 
ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag, exempelvis 
genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården, 

• föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska 
hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det hälsofrämjande 
arbetet för barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av 
vårdens utformning och innehåll, 

• i dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda 
skolhuvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga på regional och lokal nivå, 

• ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en  
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och 
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och 

• lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som 
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter. 

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av 
en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk 
ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 
oktober 2021. 
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 Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med 
särskild service  

Regeringen har gett i uppdrag till en särskild utredare att se över reglerna och 
klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med 
översynen är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på 
grund av sin funktionsnedsättning. Utredaren ska bland annat redogöra för och 
bedöma rättsläget när det gäller kommunens möjlighet att välja upplåtelseform för 
bostad med särskild service, hur reglerna i hyreslagen tillämpas i hyresförhållande 
för sådant boende och under vilka förutsättningar som gemensamhets- och 
personalutrymmen i anslutning till bostaden får utgöra underlag för beräkning av 
hyran enligt hyreslagen. Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021. 

Stadsledningskontoret bedömer att översynen kan komma att innebära minskade 
hyresintäkter beroende på vad utredningen kommer fram till. 

 Kommunernas ansvar för brottsförebyggande 
arbete 

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå hur ett lagstiftat 
kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas. Anledningen är att 
kommunerna har ett lagstadgat ansvar för verksamheter som bidrar med viktiga 
och nödvändiga insatser i det brottsförebyggande arbetet men det saknas ett 
övergripande kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete och det 
brottsförebyggande arbetets omfattning, nivå och organisering i landets kommuner 
varierar. Detta förhållande påverkar även förutsättningarna för andra aktörer som 
bedriver förebyggande arbete, vars insatser ofta behöver samordnas med 
kommunala åtgärder.  

Utredaren ska bland annat:   

• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till 
det brottsförebyggande arbetet,  

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande 
arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant 
ansvar, 

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan 
fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. Stadsledningskontoret bedömer 
att utredningens slutsatser kan komma att påverka kommunens kostnader för det 
direkt brottsförebyggande arbetet. 

 Avfallslagstiftning  
Förändring i lagstiftningen om höjda krav på producenterna av förpackningar och 
returpapper – så kallad bostadsnära insamling, kommer att påverka stadens 
verksamhet.  Producenterna ska söka tillstånd för sin verksamhet under 2020 och 
de har krav på en viss servicenivå från 2021. Förvaltningen Kretslopp och vatten 
för dialog med producenterna kring att eventuellt vara utförare åt dem men exakt 
vad det i så fall skulle innebära är ännu inte känt. Förvaltningen Kretslopp och 
vatten ser att det finns stora fördelar att samordna insamlingen av 
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producentansvarsmaterial med insamling av hushållsavfall, särskilt vid småhus. 
Den förändrade lagstiftningen kan även påverka miljöförvaltningens tillsynsarbete. 

Gällande producentansvaret för tidningar så har regeringen meddelat den 23 april 
att de har inlett dialog med berörda parter och regeringens bedömning är att ett 
upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader 
på tidningsbranschen. Utan producentansvaret får kommunerna ansvar också för 
insamling och behandling av returpapper. Stadsledningskontorets bedömning är att 
detta kommer ge ökade kostnader för avfallstaxekollektivet som sedan i så fall får 
effekt på avfallstaxan. 

Den 1 april 2020 införs skatt på förbränning av avfall vilket bedöms medföra ökade 
kostnader under 2020 (se mer under kapitel 9).   

 Kraftvärmebeskattning  
I den så kallade Januariöverenskommelsen, som utgör grunden för 
regeringsbildningen återfinns en utfästelse om grön skatteväxling. Skatterna på 
miljöskadlig verksamhet ska öka med 15 miljarder kronor, och andra skatter 
sänkas. Som en följd av detta togs i princip hela den skattenedsättning av 
energiskatt som har funnits för värmeproduktion i kraftvärmeverk med fossila 
bränslen bort samtidigt som koldioxidskatt för dessa anläggningar höjdes. 
Förändringen trädde i kraft i augusti 2019. För år 2020, bedöms kostnadsökningen 
för Göteborg Energi uppgå till ca 100 mkr (se mer under kapitel 9). Motsvarande, 
om inga förändringar i verksamheten skulle göras, gäller även framåt. 
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 Konsekvenser av beslut av KF/KS   

 Förändrad nämndsorganisation  
I och med förändringen av stadens nämndorganisation ska ett antal nya nämnder 
tilldelas resurser. Dessutom överförs vissa verksamhetsansvar till några av idag 
befintliga facknämnder. Även om resurstilldelningen bör ta avstamp i tidigare års 
nettokostnader för berörda verksamheter är staden på väg in i en organisation med 
förändrade ansvar, roller och gränssnitt i förhållande till den nuvarande. Detta både 
förutsätter och ger möjlighet till nya ställningstaganden när det kommer till 
utformning av stadens budget. I detta avsnitt finns en samlad text kring pågående 
organisationsförändring inklusive hänvisningar till andra avsnitt i förutsättningarna 
för budget som föranleds av eller har ett gränssnitt till organisationsförändringen.       

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 17 att genomföra en förändring av 
stadens nämndorganisation. Ett inrättande av en nämnd med ansvar för äldre och 
hälso- och sjukvård samt en nämnd med ansvar för funktionsstödsfrågor 
bekräftades i och med kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7. När det gäller 
nämnds- och förvaltningsstruktur samt ansvarsfördelning för individ- och 
familjeomsorg, fritidsverksamhet, kulturskola samt viss annan verksamhet inom 
socialtjänstområdet förtydligades inriktningen för genomförandet i och med 
fullmäktiges beslut 2020-05-14. Förändringen innebär att nuvarande 
stadsdelsnämnder samt social resursnämnd upphör i och med årsskiftet 2020/2021 
och att följande sex nya nämnder inrättas: 

• Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 

• Nämnden för funktionsstöd 

• Fyra socialnämnder (Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen) 

Därtill överförs ansvaret för kulturskolan till grundskolenämnden, ett antal 
befintliga/planerade kulturhus till kulturnämnden samt ansvaret för 
tillståndsärenden till miljö- och klimatnämnden. Det senare är en helt igenom 
avgiftsfinansierad verksamhet och överföringen av verksamhetsansvar kräver 
därmed ingen motsvarande justering av resurstilldelningen. Utav den verksamhet 
som idag finns inom stadsdelsnämnderna kommer nämnden för konsument och 
medborgarservice tillföras ansvar för medborgarkontor samt vissa lokala råd och 
dialoger utan tydlig koppling till andra nämnders brukargrupper eller 
ansvarsområden. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 8 har nämnden 
dessutom fått ytterligare uppdrag med en inriktning på stadens arbete med lokal 
och digital demokrati (se särskilt avsnitt nedan). 

Den förändrade nämndorganisationen innebär vidare att den befintliga 
organisationen inom stadsdelsnämnderna som tillhandahåller service av lokalvård, 
vaktmästeri samt måltid kommer fördelas till de nya nämnderna samt grundskole- 
och förskolenämnden. Måltidsverksamheten inom nämnden för funktionsstöd och 
de fyra socialnämnderna är begränsad och de tillförs därför inte någon del av 
stadsdelsnämndernas befintliga organisation inom området. För att täcka sina 
behov får dessa nämnder köpa servicen från de andra måltidsproducerande 
nämnderna. Grundskole- och förskolenämnden köper idag lokalvård, vaktmästeri 
samt måltid från stadsdelsnämnderna och även om dessa nämnder kommer tillföras 
ytterligare medarbetare i och med förändringen bär de redan sin del av kostnaderna 
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för denna service inom ramen för nuvarande resurstilldelning. När det gäller de nya 
nämnderna är kostnaderna för denna service fördelade så att de ingår i respektive 
verksamhetsområdes nettokostnader. 

Stadsledningskontoret har i tjänsteutlåtandet som utgjorde underlag för 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14 informerat om förutsättningarna för 
framtagandet av föreliggande underlag med avseende på den förändrade 
nämndorganisationen. Kontoret gjorde bedömningen att utgångspunkten för 
resurstilldelning till de nya nämnderna bör vara den historiska nettokostnaden per 
verksamhetsområde. Den tekniska fördelningen med utgångspunkt från 2019 års 
nettokostnader som det hänvisas till återfinns nedan under kapitel 9. 

 Pågående genomförande 
I syfte att bidra till en samordnad, effektiv och ändamålsenlig hantering av 
omorganisationen har en staden-gemensam projektorganisation skapats. En del i 
arbetet handlar om att på en mer detaljerad nivå fördela ansvar och medarbetare till 
nya/befintliga nämnder enligt den inriktning för genomförandet som 
kommunfullmäktige fastställt. Merparten av verksamheter, uppdrag och 
medarbetarna inom nuvarande stadsdelsnämnder och social resursnämnd har en 
självklar hemvist i den nya nämndstrukturen. Vissa resurser ska delas mellan nya 
och till del även befintliga nämnder. Detta gäller inte minst medarbetare inom 
förvaltningsövergripande stödfunktioner eller de som tillhandahåller service av 
lokalvård, vaktmästeri samt måltid. När det gäller fördelningen av 
förvaltningsoverhead finns ett kortare resonemang i avsnitt 6.1.2. Motsvarande 
finns också i anslutning till den tekniska fördelningen med utgångspunkt från 2019 
års nettokostnader i kapitel 9. 

För en mindre andel av verksamheten kvarstår frågan om organisatorisk tillhörighet 
att lösa. Det gäller bland annat viss verksamhet inom social resursnämnd och hur 
den ska förhålla sig till fyra socialnämnder.  Ett annat exempel är enheter inom 
stadsdelsnämnderna vars insatser riktar sig till brukare inom olika 
verksamhetsområden. Inte minst gäller detta gränssnittet mellan 
funktionsstödverksamhet och individ- och familjeomsorg, framförallt när det gäller 
personer med en psykisk funktionsnedsättning. Det finns också verksamhet som 
ligger i ett gränsland mellan äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.  

Att det finns kvarstående frågor kring organisatorisk hemvist för viss verksamhet 
innebär att stadsledningskontoret i delar behöver återkomma och komplettera 
underlaget med förutsättningar för budget. För en del verksamheter är dock den 
organisatorisk hemvisten inte avgörande för resurstilldelningen mellan nämnder. 
Exempelvis kan detta vara aktuellt när själva utförandet samlas under en nämnd, 
men där andra nämnder köper aktuell service eller tjänst för att tillgodose behov 
hos brukare inom det egna verksamhetsansvaret. I den tekniska fördelningen med 
utgångspunkt från 2019 års nettokostnader som återfinns i kapitel 9 ges en 
översiktlig bild av de verksamheter vars organisatoriska hemvist ännu inte är helt 
avgjord. Där framgår också i vilken utsträckning kommande hemvist har någon 
betydelse när det kommer till frågan om resurstilldelning och om den tekniska 
fördelningen bygger på några särskilda antaganden från stadsledningskontorets 
sida.     
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 Förvaltningsövergripande overhead 
Den tekniska fördelningen i kapitel 9 inkluderar inte förvaltningsoverhead som 
2019 sammantaget uppgick till 800 mnkr inom stadsdelsnämnderna. 
Förvaltningsoverheaden bestod till största delen av personalkostnader för lednings- 
stöd- och utvecklingsresurser samt IT-kostnader. Då IT-kostnaderna på kort sikt 
inte bedöms vara påverkbara i någon större utsträckning är rimligt att fördela 
motsvarande resurser till de nya nämnderna.  

När det gäller lednings- och stödresurserna bedöms dessa kunna minska i och med 
möjligheter till stordriftsfördelar. I första hand bedöms detta gälla för äldre samt 
vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd. När det gäller 
utvecklingsresurser som inte är direkt riktade till ett verksamhetsområde får 
behovet av dessa värderas i förhållande till de nya nämndernas uppdrag. 
Nedanstående förutsättningar kan inkluderas i en sådan värdering tillsammans med 
vad som framgår i avsnitten 6.1.3 och 6.1.4.    

Samtliga nya nämnder är socialnämnder och ska därmed med utgångspunkt i 
socialtjänstlagen bidra med sociala erfarenheter i samhällsplaneringen. Nämnderna 
ska också, tillsammans med andra nämnder/styrelser, bidra till stadens samlade 
arbete kring folkhälsa, trygghet, samverkan med civilsamhället och insatser vid en 
kris eller annan extraordinär händelse. Inom samtliga dessa områden ska dock de 
fyra socialnämnderna ha ett särskilt samordnande ansvar inom respektive 
stadsområde.  

Socialnämndernas samordnande roll skiljer sig från det befolkningsansvar som 
idag vilar på stadsdelsnämnderna, inte minst genom att nämnderna har ett mer 
begränsat verksamhetsansvar. Fler verksamheten med betydelse för stadens 
samlade insatser inom dessa områden kommer finnas hos andra nämnder, vilket 
innebär andra förutsättningarna för de nya socialnämnderna i förhållande till 
stadsdelsnämnderna. Att socialnämnderna kommer vara avgjort mindre, sett till 
kostnadsomslutning och antal medarbetare, påverkar också handlingsutrymmet och 
förmågan att prioritera resurser till dessa samordningsuppdrag.  

Då socialnämnderna enligt ovan har tillförts ansvar utöver individ- och 
familjeomsorg samt fritidsverksamhet är det enligt stadsledningskontoret rimligt att 
nämndernas nivå på förvaltningsoverhead bör vara högre än för de båda andra nya 
nämnderna. I den tekniska fördelningen i kapitel 9 har de ofördelade 
overheadkostnaderna även använts till att finansiera den del av 
stadsdelsnämndernas tidigare uppdrag som föreslås föras över till nämnden för 
Konsument och medborgarservice (se avsnittet nedan). 

 Tillkommande uppdrag till nämnden för konsument 
och medborgarservice 

Som ovan nämnts kommer nämnden för konsument och medborgarservice tillföras 
ansvar för medborgarkontor samt vissa lokala råd och dialoger utan tydlig koppling 
till andra nämnders brukargrupper eller ansvarsområden. Utöver detta som idag 
hanteras inom stadsdelsnämnderna har nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut 
2020-02-20 § 8 fått ytterligare uppdrag med en inriktning på stadens arbete med 
lokal och digital demokrati. I stadsledningskontorets beslutsunderlag, dnr 1373/19, 
så framgår att de kostnader som förknippas med ett utökat uppdrag till nämnden för 
konsument och medborgarservice i första hand bör finansieras genom befintliga 
medel för ändamålet som idag finns hos stadsdelsnämnder och social resursnämnd. 
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Att samla resurserna hos nämnden för konsument och medborgarservice bedöms 
kunna ge förutsättningar för ett mer koncentrerat genomförande.  

För vissa av uppdragen bedömer stadsledningskontoret att det under 2021 primärt 
kommer att innebära personella kostnader för vidare utredning. De uppdrag som 
här avses är:  

• Att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för 
staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad  

• Att utreda och inrätta lokala nav för lokalt inflytande, dialoger, rådslag och 
kommunikation. 

• Nämnden ska utreda hur en central medborgarbudget ska utformas och 
kunna inrättas.  

Konsument och medborgarservice leverans av ovanstående uppdrag bör innehålla 
en värdering av kostnader för genomförandet och eventuella alternativ när det 
gäller finansieringsmodell. Dessa budgetöverväganden hänskjuts då till 
budgetförutsättningar för 2022, under förutsättning att nämnden har slutfört 
ovanstående uppdrag.  

För en del av de uppdrag som tilldelades nämnden för konsument- och 
medborgarservice innebär det personal- och verksamhetskostnader redan för 2021. 
Dessa avser:  

• Ansvaret för medborgarkontoren  

• Ansvaret för lokala råd och dialoger utan koppling till direkt brukargrupp 

• Fortsätta att utveckla stadens digitala demokratiarbete samt utveckla 
Göteborgsförslaget.   

• Ett löpande proaktivt demokratiuppdrag med kartläggning och 
återrapportering gällande demokrati och inflytande  

Under 2019 hade staden sju lokala medborgarkontor och nettokostnaden för dessa 
uppgick till drygt 6,5 mnkr exklusive förvaltningsoverhead. Konsument och 
medborgarservice driver sedan tidigare Romano center som är ett medborgarkontor 
som vänder sig till personer med romsk bakgrund. Bedömningen är att en ökad 
samordning av medborgarkontoren kan innebära viss effektivisering, samtidigt som 
det även finns utvecklingsmöjligheter av medborgarkontorens verksamhet, vilket 
kan innebära nya kostnader. Under avsnitt 6.3.12 redogörs för kostnader för ett 
eventuellt genomförande av medborgarkontor för unga.  

Vid omorganisationen kommer fler nämnder att behöva ta ett ansvar för att föra 
dialog med medborgare inom sina specifika verksamhetsområden. Då de nya 
socialnämnderna har getts ett samordningsansvar för det lokala trygghetsarbetet, 
samverkan med civilsamhället, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt 
delar av folkhälsoarbetet förväntas genomförandet för dialoger inom dessa 
områden hanteras av socialnämnderna. Av stadsdelarnas nuvarande råds- och 
dialogarbete kvarstår bland annat lokala hbtq-råd, invånarråd, interreligiösa råd, Ö-
dialogen, lokala stadsdelsdagar, demokratidagar, invånarguider samt lokala 
medborgarbudgetar. Bedömningen är att nämnden för konsument- och 
medborgarservice bör ges förutsättningar att bygga upp en verksamhet som initialt 
kan möta invånarnas behov av dialog under 2021 men även se över vilka råd och 
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dialoger utan koppling till direkt brukargrupp som staden bör tillhandahålla 
framöver.   

Den samlade kostnaden för ovanstående råd och dialoger går inte att utläsa i 
nämndernas ekonomiska redovisning. Till del har de finansierats av 
utvecklingsresurser på förvaltningsövergripande nivå, men sannolikt har även 
resurser knutna till respektive verksamhetsområde använts i olika omfattning. 
Kostnaderna utgörs framförallt av tjänstepersoners arbetstid, samt till viss del 
verksamhetskostnader i form av tolk, fika, tryckt kommunikationsmaterial samt 
kostnader för arvoden till deltagande politiker. En grov uppskattning av 
stadsdelarnas sammanlagda personella kostnader för 2019 uppgår till 4 miljoner 
kronor, vilket motsvarar omkring en halvtids utvecklingsledartjänst per stadsdel. 
Viss kostnad för kommunikatörsinsatser kan tillkomma. För verksamhetsmedel 
uppgår den grova uppskattningen till ca 1 miljon kronor.  

Stadsdelarna, samt övriga förvaltningar och bolag, använder idag olika digitala 
verktyg för att möjliggöra delaktighet och inflytande. De nya funktionsindelade 
nämnderna, samt befintliga, bör se över vilka digitala verktyg för inflytande som är 
ändamålsenliga för respektive verksamhet. Inom ramen för Konsument- och 
medborgarservice uppdrag att utveckla stadens digitala demokratiarbete kan 
nämnden ha behov av att införskaffa kompetens för att stötta samtliga nämnders 
digitala demokratiutveckling.  

Nämnden för Konsument- och medborgarservice lyfter i sin 
verksamhetsnominering de ekonomiska möjligheterna att genomföra tillkommande 
uppdrag för 2021.  

 Andra nämnders/styrelsers insatser och förändrade 
gränsytor 

Fler nämnder än stadsdelsnämnderna, men också flera utav stadens bolag och 
externa parter, bidrar idag till insatser på lokal nivå utifrån att de bedriver 
verksamhet, har anläggningar eller andra typer av ansvar i olika delar av staden. 
Stadsledningskontoret har i SDN-utredningen bedömt att det kan finnas skäl att 
tydliggöra ett lokalt ansvar i andra nämnders reglementen i anslutning till att 
stadsdelsnämnderna upphör. Ett annat skäl att tydliggöra andra nämnders ansvar är 
att ingen enskild nämnd tilldelas ett befolkningsansvar på samma sätt som 
stadsdelsnämnderna har i nuvarande organisation. Inriktningen för genomförandet 
innebär att vissa ansvar som framgår av socialtjänstlagen samt ett urval mer 
konkreta insatser som idag utförs med hänvisning till befolkningsansvaret fördelas 
till de nya nämnderna (se avsnitt 6.1.2 för en kortare beskrivning). Det ingår i 
genomförandet att värdera om andra verksamheter som idag på olika sätt bidrar i 
fullgörandet av dessa ansvar/insatser ska tilldelas ett mer uttalat ansvar utifrån sina 
respektive uppdrag. 

Flera utav befintliga facknämnder har i olika frågor en gränsyta i relation till 
stadsdelsnämnderna eller social resursnämnd. Den förändrade 
nämndorganisationen innebär också förändrade förutsättningar för dessa nämnder. 
Sannolikt behöver olika typer av samverkansformer och arbetsfördelning i vissa 
frågor omvärderas utifrån den nya organisationsstrukturen. Som exempel kan 
nämnas arbetet med att bistå med sociala erfarenheter i samhällsplaneringen där 
sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser utgör analysmodeller och 
processtöd för samverkan inom staden. Denna typ av analyser ska göras vid 
framtagande av alla detaljplaner och även om stadsbyggnadskontoret har ett 
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huvudansvar för att samordna och utveckla modellerna/processtödet har 
stadsdelsnämnderna haft en viktig roll i genomförandet och när det kommit till att 
säkerställa att verksamheter inom välfärdsområdet bjuds in till arbetet.  

De fyra socialnämndernas samordningsuppdrag inom respektive stadsområde är 
inte det samma som stadsdelarnas befolkningsansvar. Samtliga insatser som 
stadsdelsnämnderna gjort med hänvisning till befolkningsansvaret kommer därför 
inte per automatik fortsatt utföras av socialnämnderna. Höga förväntningar på vad 
socialnämndernas samordningsansvar i några av de så kallade 
”mellanrumsfrågorna” ska inbegripa bör enligt stadsledningskontoret finnas med 
värderingen av behovet av utvecklingsresurser som avses ovan i avsnitt 6.1.2. I den 
mån som tydliggörandet av andra nämnders ansvar för insatser på lokal nivå och 
kopplat till de så kallade ”mellanrumsfrågorna” innebär förväntningar på att de ska 
överta uppgifter som idag utförs av stadsdelsnämnderna bör det bli en faktor att 
värdera i resurstilldelningen till respektive nämnd. 

 Program och planer  

 Inledning 
Förslag till program och planer kommer till kommunfullmäktige för beslut löpande 
under året. En majoritet av dessa redovisar att det innebär ökade kostnader för 
genomförandet. 

Under 2020 och 2021 kommer ytterligare förslag till program och planer upp för 
beslut utifrån igångsättningsbeslut eller uppdrag från kommunfullmäktige: 

Följande program och planer planeras komma till 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige för beslut under 2020 – 2021. En 
övervägande del är revidering av befintliga. 

• Göteborgs Stads klimat- och miljöprogram  

• Göteborgs Stads plan för digitalisering och IT 

• Göteborgs Stads översiktsplan 

• Göteborgs Stads program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbete 

• Göteborgs Stads program för full delaktighet för människor med 
funktionssättning 

• Göteborgs Stads plan för nationella minoriteter 

• Göteborgs Stads plan för finskt förvaltningsområde 

• Göteborgs Stads plan för mot våld i nära relationer 

• Göteborgs Stads plan för åldersvänliga Göteborg 

• Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan (årlig) 

• Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 

• Avfallsplan för GR 
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• Göteborgs Stads kulturprogram (begäran om igångsättning)  

• Göteborgs Stads biblioteksplan 

 Plan för Jämlik stad 
Social resursnämnd fick i kommunfullmäktiges budget 2018 i uppdrag att ta fram 
en stadenövergripande plan med utgångspunkt i Göteborgs Stads program för en 
jämlik Stad 2018–2026. Kommunfullmäktige kommer att besluta om Göteborgs 
Stads plan för en jämlik stad under våren 2020. För 2020 beräknas kostnaderna för 
aktiviteterna i planen till cirka 17,8 mnkr (dnr 1028/19). Om pågående aktiviteter 
ska fortgå uppskattas nämndernas behov av finansiering uppgå till 14,8 mnkr 2021 
och 13,6 mnkr 2022. 

 Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-10 §13 dnr 0933/19 att anta Göteborgs 
Stads plan för ridsport 2020–2024. För att genomföra åtgärderna i planen krävs att 
ansvariga organisationer avsätter resurser för arbetet. Om planen ska få full effekt 
behövs ekonomiska resurser genom utökade investeringsramar eller 
omprioriteringar. Det totala behovet av investeringar uppskattas i planen till cirka 
275 miljoner.  

De ekonomiska bedömningarna är inte konkretiserade på investeringsprojekt utan 
är uppskattade på en övergripande nivå. Behovet 275 miljoner innefattar inte bara 
kommunala investeringar. Utöver detta finns ett behov av att prioritera resurser för 
samordning med mera. I remissvar på planen har framkommit att genomförandet 
av flera av åtgärderna i planen bedöms kräva utökat kommunbidrag eller 
omprioriteringar. 

 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16, § 26, dnr 1009/19 att anta Göteborgs 
Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023. Planen utgår från visionerna och de 
övergripande målen i Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads 
program för en jämlik stad. Planen pekar ut utvecklingsområden för att stärka 
barnperspektivet inom kulturområdet och kulturperspektivet inom stadens 
verksamheter för barn och unga. Det är första gången som staden tagit fram en plan 
för barn- och ungkultur 

Kulturnämnden har beräknat kostnaden för nämndens övergripande samordning till 
1 mnkr och utvecklingen av kulturdata på karta till 200 000 kr. Genomförandet av 
övriga insatser i planen sker i den takt som berörda nämnder bedömer möjlig inom 
ramen för sina verksamheter. 

 Miljö- och klimatprogram  
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-05-06 att godkänna att miljö- och 
klimatnämnden skickar ut miljö- och klimatprogrammet på remiss. Programmet har 
tagits fram av miljöförvaltningen i samverkan med stadsledningskontoret och 
experter i stadens förvaltningar och bolag. Den föreslagna remissversionen av 
miljö- och klimatprogrammet innehåller mål, delmål och strategier. Programmet 
förväntas börja gälla under 2021. Vid tillfällen då det krävs en fördjupad 
samverkan för att nå målen kommer åtgärder tas fram och genomföras gemensamt 
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mellan flera nämnder och styrelser. Eftersom åtgärderna ännu inte är identifierade 
är det svårt att mer precist bedöma de ekonomiska konsekvenserna av programmet. 
För att kunna göra en bedömning av den ekonomiska dimensionen kommer 
nämnder och styrelser i sina remissvar att instrueras att beskriva de åtgärder de 
bedömer kommer behöva genomföras inom sina ansvarsområden för att nå målen, 
och uppskatta kostnaderna för detta. Utifrån sammanställningen av remissvaren 
avser miljöförvaltningen att göra en översiktlig ekonomisk bedömning av miljö- 
och klimatprogrammet som omfattar både ett samhällsekonomiskt perspektiv och 
ett kommunalekonomiskt perspektiv.   

 Färdplan Älvstaden version 2020–2021  
Färdplan Älvstaden version 2020 – 2021, dnr 1377/19, är bordlagd i 
kommunstyrelsen till 20 maj 2020. 

Syftet med färdplanen är att underlätta övergripande ledning och samordning av 
Älvstaden. Färdplanen ger en översiktlig nulägesbild av planering och 
genomförande inom Älvstaden samt utgör en inriktning för övergripande styrning 
och uppföljning av arbetet inom Älvstaden. Ett förslag till färdplan Älvstaden 
version 2020–2021 har tagits fram inom ramen för samverkansorganisationen för 
Älvstaden och har godkänts av Älvstadens styrgrupp efter förvaltningsremiss till 
berörda förvaltningar och bolag. Årets version av färdplan utgör en del av 
underlaget till förutsättningar för budget 2021–2023. 

Färdplan för Älvstaden innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser och utgör inte 
grund för beslut om enskilda åtgärder eller åtaganden. De ekonomiska volymer och 
bedömningar som presenteras avser att i första hand övergripande beskriva de 
investeringsmässiga konsekvenserna för det pågående och planerade 
genomförandet av stadsutvecklingen. Investerings- och exploateringsvolymerna 
speglar utmaningarna i att bygga ny stad i ett älvnära läge i kärnan av Göteborg 
och att samtidigt eftersträva de kvaliteter och de samhällsekonomiska nyttor över 
tid som Vision Älvstaden ger uttryck för.  

Nulägesbeskrivningen och den nu planerade inriktningen som beskrivs genom 
färdplanen kan utgöra underlag för att vid behov aktivt ge styrning kring 
övergripande riktningsförändringar, fokus eller prioritering, exempelvis i 
förhållande till övrig stadsplanering i staden. På så sätt utgör nulägesbeskrivningen 
i Färdplan Älvstaden version 2020–2021 en del av förutsättningarna för budget 
2021. 

 Övriga beslut 

 Åldervänligt Göteborg  
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-30 att Göteborgs Stad skulle ansöka om 
medlemskap, (dnr 0697/14) och WHO godkände ansökan hösten 2015. Beslutet 
innebär att staden ska ta fram en handlingsplan för utveckling av en åldersvänlig 
stad.  

Under våren 2020 kommer handlingsplanen presenteras för kommunstyrelsen med 
förslag på åtgärder som har samverkats med berörda förvaltningar och seniorer. 
Två åtgärder i handlingsplanen har identifierats som extra angelägna under 2021 
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för att minska ofrivillig ensamhet och social isolering och öka seniorer delaktighet 
och förmåga att hålla sig uppdaterad och kunna tillgängliggöra sig information.  

 
1. Kompetenshöjande insatser för att öka digital kompetens och delaktighet 

hos seniorer 
 
Under 2021 behöver staden ha ett särskilt fokus på grupper som riskerar att 
exkluderas och de individer som idag är i ett digitalt utanförskap. Det handlar om 
att göra en analys över riskgrupper och deras behov, inventera satsningar i staden 
och se till att det de kompetenshöjande insatserna är jämlikt spridda över staden 
samt erbjuda kompetensutveckling eller nyanställa medarbetare med relevant/rätt 
kompetens. Kostnaden för detta uppskattas till 300 tkr. Detta behov har visats sig 
vara extra angeläget under covid-19 då äldre personer behöver isolera sig från 
fysiska sociala sammanhang.  

2. Möjlighet till sociala kontakter och känna trygghet att gå på aktiviteter 
behöver öka för att seniorer ska kunna vara delaktiga i samhället 

 
Åtgärden belyser behovet av att bygga en staden-gemensam plattform för match-
making för seniorer, volontärer och andra göteborgare som vill gå på aktiviteter 
tillsammans. Plattformen ska exempelvis kunna användas av stadens förvaltningar 
och civilsamhälle. Kostnaden för att ta fram plattformen bedöms vara 1mnkr för en 
projektledare som tar fram modell och koncept för plattformen i samverkan med 
berörda aktörer. 

 Införande av LOV äldreboende  
Kommunstyrelsen fick i uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019 och 
flerårsplaner 2020–2021, 2018-11-22 (protokoll nr 11) att förbereda införandet av 
LOV inom äldreboende.  

En omfattande utredning är genomförd, dnr 0402/19. Den konkurrensutsättning 
som sker när ett valfrihetssystem inrättas förändrar styrmodellen i Göteborgs Stad. 
Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten ska 
godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som angetts i 
förfrågningsunderlaget och kan inte begränsa antalet utförare. Göteborgs Stads 
utförare och privata utförare kommer att konkurrera om hyresgäster på lika villkor. 
Om egenproduktion inte blir valda kan tomgångsplatser komma att uppstå.  

Möjligheterna för kommunen vid införande av LOV är att kommunen inte behöver 
stå för den investering som nybyggnation kräver. På sikt kommer det att finnas en 
överkapacitet av lägenheter i takt med att privata utförare bygger nytt. Detta 
behöver beaktas i kommande planering så att tillgång och behov hänger samman så 
långt det är möjligt även i ett LOV-system. Ansvarig nämnd har ett 
förberedelsearbete som kräver fokus på förändrad styrmodell och ekonomiska 
risker för att inte LOV-systemet i sig ska bli kostnadsdrivande.  

Utredningen föreslår att 1.0 årsarbetare flyttas från äldreboendesamordning (nu 
tillhörande SDN Örgryte-Härlanda som resursnämnd) till enheten för kontrakt och 
uppföljning (nu tillhörande kommunstyrelsen) som en konsekvens av att 
äldreboendesamordnings uppdrag för uppföljning av avtal äldreboendeplatser 
upphör i samband med LOV. Det motsvarar en helårseffekt på 950 tkr. 

Enligt beslutad tidsplan (innan remissomgång) ska införandet av LOV inom vård- 
och omsorgsboende ske den 1 april 2021.  
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 Yrkande hemtjänst  
I samband med beslut om budget för 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om 
ersättningsnivåer för hemtjänsten som gäller från och med april 2020 till och med 
mars 2021. Grundersättning som utgår från utförd brukartid innebär en höjning av 
ersättningsnivån med fyra procent vilket ger utrymme för finansiering av kostnader 
utöver den årliga lönerevisionen. 

Beslutet om ökad ersättningsnivå skapar bättre förutsättningar för utförare av 
hemtjänst att finansiera bland annat personalens indirekta tid.  

Övergången där ersättningen utgår från beviljad tid till utförd brukartid kräver ett 
förändrat arbetssätt. En sådan förändring tar tid att genomföra. 

Alla nämnder med ansvar för hemtjänst rapporterar att det pågår ett 
förbättringsarbete för att få en ekonomi i balans samt nöjda brukare och 
medarbetare. Övervägande del av stadsdelsnämnderna har i sina uppföljningar 
pekat på att underskotten inom hemtjänsten beror på ett för högt antal årsarbetare 
och arbetad tid i förhållande till den utförda tiden. Antalet årsarbetare behöver 
minskas för att nå en budget i balans. Flera av stadsdelsnämnderna är på rätt väg i 
arbetet med bemanningsplaneringen. 

Ett utvecklingsarbete pågår med bland annat utbildningar för medarbetarna i 
planeringsverktyget.  

En optimal bemanningsplanering förutsätter att verktyget används på rätt sätt samt 
att de variabler som läggs in i verktyget är realistiska. Problem med att personalen 
saknar tid till förflyttning mellan brukarna kan delvis hänföras till hög oplanerad 
frånvaro, manuella ändringar i planeringsverktyget och val av felaktigt färdsätt. 

Beroende på att beställd tid har minskat eller att delar av den beställda tiden inte 
har utförts har de flesta stadsdelsnämnders beställarenheter ett överskott jämfört 
med budget. Stadsdelsnämndernas budgetar är därmed i balans. Då budgeten är i 
balans på totalen, finns en risk att stadsdelsnämnderna inte fokuserar på det arbete 
som behöver göras på utförarsidan med att anpassa bemanningen till det minskade 
behovet av timmar inom hemtjänsten. En ytterligare ökning av ersättningsnivån 
kan därmed leda till ökade överskott på beställarsidan och fortsatta 
arbetsmiljöproblem och underskott på utförarsidan.  

Innan beslut om ytterligare höjning av ersättningsnivån bör en utvärdering göras av 
hur arbetet med optimerad bemanning och minskad sjukfrånvaro påverkar 
personalens förutsättningar och arbetsmiljö. Det är ännu för tidigt att bedöma 
effekterna av den ökade ersättningsnivån som trädde i kraft från och med den 1 
april 2020. 

Utifrån ovanstående beskrivning bedömer stadsledningskontoret inte att en 
ytterligare ökning av ersättningen per timma kommer att ge önskad effekt på 
personalens arbetsmiljö i nuläget. 

 Länsgemensam överenskommelse för specialiserad 
palliativ vård i hemmet 

Ett underlag för beslut i kommunstyrelsen är framtagen med förslag att Göteborgs 
Stad ska ansluta sig till den länsgemensamma överenskommelsen för specialiserad 
palliativ vård i hemmet och bedriva den utifrån samma basmodell som övriga 
kommuner i länet. Förslaget innebär en organisatorisk förändring där vården inte 
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längre bedrivs i särskilda ASIH-team utan flyttas till den allmänna hemsjukvården 
som i och med detta får ett utökat uppdrag.  

Förändringen bedöms dock totalt sett inte innebära några ökade kostnader för 
Göteborgs Stad. En del av ansvaret för den specialiserade palliativa vården 
förflyttas i och med detta till regionen, något som Västra Götalandsregionen har 
beräknat motsvarar en kostnad om 10 miljoner kronor per år. 

 Utreda hur ett koordinerande arbetssätt kan 
utvecklas för att underlätta för människor med 
omfattande eller komplicerade behov av stöd  

Utredning om hur ett koordinerande arbetssätt kan utvecklas för personer med 
omfattande och komplicerade behov pågår i enlighet med uppdraget i fullmäktiges 
budget 2020. Ett koordinerande arbetssätt gynnar flertalet brukare.  För ett mindre 
antal personer och familjer är behoven av koordinerande stöd av en sådan grad att 
ett tidsbegränsat mer omfattande stöd behövs. Askim-Frölunda-Högsbo arbetar 
sedan flera år med samverkande koordinatorsstöd för familjer som har många 
kontakter med myndigheter och andra aktörer. Verksamheten ingår också i ett 
projekt via Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) som har sin grund i 
Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Vägar till förbättrad samordning av insatser för 
barn med funktionsnedsättning”. Erfarenheter från Askim-Frölunda-Högsbo visar 
att detta, förutom att bidra till familjens och den enskildes förmåga till 
självständighet och välbefinnande, också ger positiva samhällsekonomiska 
effekter. Att införa ett liknande koordinatorsstöd för hela staden medför kostnader. 
Det är ännu för tidigt i utredningsskedet att beräkna kostnaderna för ett utvecklat 
koordinerande arbetssätt. 

 Miljöledningssystem 
Kommunstyrelsen ställde sig 2020-04-22 bakom den ansvarsfördelning som 
föreslås vilket innebär en utvecklad roll för miljö- och klimatnämnden. Miljö och 
klimatnämnden har också ställt sig bakom den roll som föreslås men förvaltningen 
bedömer att det krävs mer personella resurser. Miljö och klimatnämnden har i sin 
verksamhetsnominering redovisat vilka konsekvenser de tillkommande och 
reviderade uppdragen med miljöledningssystem och klimat- och miljöprogram får 
på nuvarande uppdrag och vilka ytterligare personella resurser de bedömer behövs.  

 Göteborgs 400-årsjubileum 
Jubileumsprocessen (grundfinansiering 2012–2022) 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-06 § 11 dnr 1082/11 om struktur, vision 
och tema för Göteborgs 400-årsjubileum. Göteborg & Co fick uppdraget att 
planera, samordna, kommunicera och följa upp jubileumsarbetet. Årligen har 
Göteborg & Co redovisat ett underlag, en jubileumsplan. Årets ”utvecklad 
jubileumsplan 2020–2022 med budgetunderlag” beslutades i styrelsen för Göteborg 
& Co 2020-03-06 § 40. Budget för jubileumsprocessen 2021 föreslås av Göteborg 
& Co till 20 mnkr för år 2021, liksom tidigare år. Detta innefattar bland annat 
utveckling, framdrift, stimulansmedel för jubileumssatsningar, hela stadens 
delaktighet, aktiviteter, kommunikation, dialog och organisation. Enligt tidigare 
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rutin föreslås fördelningen om 10 mnkr till Göteborg & Co och 10 mnkr via 
kommuncentrala poster. 

Göteborg & Co beskriver också i sitt underlag ett förslag till budget på 10 mnkr för 
år 2022, för summering, utvärdering, rapportering, återkoppling till göteborgarna, 
dokumentation, organisation och kommunikation samt presentation av hur 
insatserna i jubileumsarbetet kan ge effekter även bortom 2021. 

Jubileumslägret Side by Side 

Ansvar för utveckling, investering och drift av stadens jubileumssatsningar har den 
nämnd eller styrelse som står som projektägare. 2021-samrådet, som består av 
direktörer från ansvariga förvaltningar och bolag, har särskilt definierat 
jubileumssatsningar som har potential att göra bestående avtryck för framtiden. En 
av satsningarna, Jubileumslägret Side by Side som drivs av Göteborgs Symfoniker, 
har inte en utsedd projektägare på samma sätt som övriga satsningar. Side by Side 
har ett fortsatt behov av 2 mnkr årligen från Göteborgs Stad. Västra 
Götalandsregionen avsätter motsvarande summa. 2 mnkr ligger sedan tidigare i 
kulturnämndens kommunbidragsram för Side by Side. 2017 tillfördes 
kulturnämnden 1,5 mnkr för uppdraget, och ytterligare 0,5 mnkr tillfördes 2018.  

För 2021 föreslås en budget på 2 mnkr, vilket beskrivs i ”utvecklad jubileumsplan 
2020–2022 med budgetunderlag” som beslutades av styrelsen för Göteborg & Co 
2020-03-06 § 40. Om medel till Side by Side avsätts så föreslår 
stadsledningskontoret att Göteborg & Co blir mottagare.  

Genomförande av Jubileumsåret 2021 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 § 22 dnr 1082/11 att planering och 
utförande av jubileumsåret ska genomföras inom en kostnadsram för staden om 
100 mnkr, utöver jubileumsprocessens grundfinansiering enligt ovan. Denna post 
hanteras kommuncentralt. 

 Återlämnande av Paracastextilier  
Mellan 1931–1933 skedde en stor illegal export av Paracastextilier från Peru till 
museer och privata samlingar runt om i världen. Ett antal fördes ut illegalt till 
Sverige och donerades till dåvarande Etnografiska avdelningen på Göteborgs 
museum. Den 2000 år gamla samlingen bestod ursprungligen av 89 textilier som 
ägs av Göteborgs Stad och har på uppdrag förvaltats av Statens museer för 
världskultur sedan 2004. Med anledning av en anhållan från Perus regering 
beslutade kommunfullmäktige 2013-10-10 § 18 att tillstyrka anhållan från Perus 
regering om överförande av äganderätten till de 89 Paracastextilierna som innehas 
av Göteborgs Stad till Peru. Kulturnämnden fick enligt beslutet även i uppdrag att i 
samråd med Peruanska museimyndigheten i Lima och med Statens museer för 
världskultur överväga formerna för det konkreta överförandet av Paracastextilierna 
till Peru. 

2014 skrevs ett avtal mellan Göteborgs stad och Kulturdepartementet i Peru om hur 
överföringen skulle genomföras. I avtalet framgår att textilierna skulle överföras 
till Peru i tre sändningar och att representanter från Nationalmuseet i Lima skulle 
komma till Göteborg för att tillsammans med staden planera fortsatt överföring. 
Överföring ett och två är genomförda och den tredje och sista ska enligt avtal 
sändas 2021.  

Sändning två genomfördes 2017 och kostade 700 tkr Den förväntade kostnaden 
2021 är 800 tkr och hanteras som en kommuncentral post för särskilda ändamål.  
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Posten är inarbetad i beräkningsunderlaget.  

 Utökat uppdrag för idrott- och föreningsnämndens 
förmedlingstjänst  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 §14 om en ny hyresmodell för 
förenings- och kulturlivet. Modellen innebär bland annat att idrotts- och 
föreningsnämnden får i uppdrag att vara mellanhyresvärd för lokalerna som ingår i 
modellen. För att hantera avtal samt det utökade behovet av stickprovskontroller 
som följer av beslutet behöver idrotts- och föreningsnämnden en resursförstärkning 
på 600 tkr. Hyresmodellen kommer att implementeras under hösten och 
resursförstärkningen bör ske till 2021-01-01. 

 Bergums fritidslantgård 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 §88 att uppdra åt stadsledningskontoret 
med berörda nämnder att överlämna driften av lantgårds- och besöksverksamheten 
på Bergums fritidslantgård till en förening. Lantgården drivs idag genom ett 
resursnämndsuppdrag som ligger hos SDN Angered. Resursnämndsuppdraget har 
en budget på 710 tkr men utifrån SDN Angereds redovisning är uppdraget 
underfinansierat med 1700 tkr per år. Om verksamheten ska bedrivas i samma 
omfattnings som tidigare och kommunen hittar en förening som är intresserade av 
att driva Bergums fritidslantgård kommer det innebära att idrotts- och 
föreningsnämnden behöver utöka sitt föreningsstöd med upp till 2 400 tkr. Ett 
överlåtande av driften till en förening kan bli aktuellt från 2021-01-01.  

 Änggårdsbergen 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 § 216 dnr 1582/18 att Göteborgs stad är 
generellt positiv till att överta förvaltarskapet för naturreservatet Änggårdsbergen i 
enlighet med Länsstyrelsens förslag. Park- och naturnämnden blir inom Göteborgs 
stad ansvarig förvaltare. Slutligt besked från kommunstyrelsen fattas när ett 
finansieringsförslag presenterats. En anhållan om finansiering översändes till 
Västra Götalandsregionen 2020-03-05, om årlig kompensation om 1,2 mnkr, samt 
ersättning för uteblivet underhåll om totalt 5 mnkr.  

Svar har inkommit från Västra Götalandsregionen den 4 maj. I svaret framgår att 
Västra götalandsregionen i sakfrågorna kring övertagandet är överens med 
Göteborgs stad. Beträffande ekonomisk kompensation är Västra götalandsregionen 
villig att efter en gemensam analys pröva möjligheten att kompensera Göteborgs 
stad för bristfälligt underhåll under dess förvaltarskap. En årlig löpande ersättning 
för drift- och underhållskostnader däremot har Västra götalandsregionen ingen 
avsatt årlig finansiering för. Därmed bedöms någon årlig kompensation inte vara 
möjlig att erbjuda Göteborgs stad (beräknad till 1,2 mnkr per år). Ärendet planeras 
kunna hanteras i kommunstyrelsen för politiskt ställningstagande den 17 juni.  

 Medborgarkontor för unga 
Kommunstyrelsen behandlade förslaget från nämnden för konsument och 
medborgarservice om hur medborgarkontor för unga kan etableras 2020-04-22 § 
17, dnr 1388/19. Av förslaget framgår att ungas behov av lättillgänglig service och 
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samhällsinformation kan tillgodoses genom att fysiska medborgarkontor för unga 
etableras på några platser i staden och att en digital plattform för målgruppen tas 
fram.  

Stadsledningskontoret delar nämndens slutsats, att om beslut tas att 
medborgarkontor för unga ska etableras, så görs detta bäst genom samlokalisering 
med stadens befintliga medborgarkontor – särskilt som nämnden får ansvar för 
dessa i den nya nämndorganisationen efter den 1 januari 2021. Nämnden har i 
utredningen kostnadsberäknat två alternativ för etablering (4,8 mnkr respektive 2,7 
mnkr) utifrån de sex medborgarkontor som fanns 2019, vilka sedan utredningen 
gjordes minskat till fyra. Kommunfullmäktige har antecknat utredningen och 
förklarat uppdraget till nämnden för konsument- och medborgarservice fullgjort 
vid sammanträde 2020-05-14, dnr 1388/19.  

 Lokalt förankrade evenemang  
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2020-05-14 dnr 0353/19 att 
kulturnämnden får ansvaret för stadengemensamma lokalt förankrade evenemang 
samt att 1,0 mnkr överförs från kommunledningens ekonomiska ram till 
kulturnämnden per halvårsskiftet 2020. Vidare beslutades att hänskjuta frågan om 
ramjustering med 2,5 mnkr från kommunledningen till kulturnämnden från 2021 
och framåt till budgetberedningen. 

 Unesco Litteraturstad  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 § 16 dnr 0530/19 att staden ska gå vidare 
med ansökan om att bli en Unesco Creative City of Literature, och sända in en 
intresseanmälan till Svenska Unescorådet. Kostnaden för att ta fram ansökan ska 
hanteras inom stadsledningskontorets budgetram.  

Stadsledningskontoret har gjort bedömningen att det krävs en finansiering om 2 
mnkr per år för att hantera åtagandet. I beslutet ges stadsledningskontoret i uppdrag 
att under 2020 söka medfinansiering från externa parter för att finansiera stadens 
åtagande som Unesco City of Literature. Ansökan inklusive budget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande inför att ansökan ska 
skickas den 30 april 2021. 

 Slottskogsobservatoriet  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 § 20, dnr 0844/19, att överföra 0,5 
mnkr från kommunledningens ekonomiska ram 2020 till grundskolenämnden för 
naturvetenskapliga och astronomiska visningar i Slottsskogsobservatoriet. I 
yrkandet framgår inte om överföringen är från 2020 och tillsvidare varför frågan 
om ramjustering 2021 och framåt lyfts till budgetberedningen. 

 Frihamnen och beslut om temporär arena  
Enligt beslut i KF 2020-02-20 §11 dnr 0891/19 ska en tillfällig arena uppföras i 
Frihamnen. De ekonomiska förhållandena runt detta belyses i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med tillhörande projektrapport. 

I beslutet tilldelas Älvstranden Utveckling AB uppdraget att uppföra anläggningen. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att under det fortsatta arbetet belysa 
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finansieringsfrågan där olika intäktsmöjligheter, bland annat Lisebergs ersättning 
för rivning av Lisebergshallen ska utredas. Arbete med finansieringsfrågan 
kommer att pågå parallellt med genomförandet av teknisk förstudie och 
framtagande av investeringsunderlag. Investeringsvolymen bedöms till mellan 55 
och 70 mnkr inklusive markberedning. Investeringsutgifter kommer att upparbetas 
under 2020 och 2021.I beslutet fick även Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55–70 
mnkr inte skulle hålla. Investeringsvolymerna för en temporär arena är inte 
inarbetade i Älvstrandens inlämnade långsiktiga investeringsplaner. 

Genomförd förstudie indikerar på att den temporära arenan kommer att generera en 
årlig driftförlust om 7 mnkr per år förutsatt en 30 årig livslängd och 8 mnkr 
förutsatt en 15-årig livslängd som behöver finansieras med offentliga medel. 
Uppskattningen baseras på att anläggningen driftas av en privat aktör som har rätt 
att driva kommersiellt lönsamma evenemang. Beloppen är behäftade med stor 
osäkerhet. Det är först efter det att teknisk förstudie och behovsanalys etc. 
genomförts som nivån på underskott går att precisera. 

I kommunfullmäktiges beslut som ligger till grund för det aktuella uppdraget ges 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda finansieringsfrågan 

I projektrapporten framgår det att en tillfällig arena kan, givet att tillfälligt bygglov 
medges sannolikt vara på plats 1-1,5 år efter projektstart, vilket innebär att det kan 
vara från halvårsskiftet 2021 som finansiering av både investering och drift kan 
komma att behövas. 

 Tage  
Kretslopp och vattennämnden har för 2020 en kommuncentral finansiering i 
kommunfullmäktiges budget på 4,1 mnkr att disponera för ”Skrota skräpet” där den 
kommuninterna återvinningstjänsten Tage ingår. Förvaltningsledningen uppger att 
nämnden allokerat 0,5 mnkr till Tage. Nämnden för Kretslopp och vatten har 
genom kommunfullmäktiges budget för 2020 fått i uppdrag att avveckla ”Skrota 
skräpet” under innevarande år. Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges 
budget 2020 fått i uppdrag att utreda huvudmannaskapet för Tage med inriktning 
att verksamheten är överförd till annan huvudman från 2021. Kommunfullmäktige 
beslutade 2020-05-14, dnr 0335/20, i enlighet med kommunstyrelsens förslag. En 
överföring till ny huvudman i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag innebär att 
behovet av kommuncentral finansiering upphör från och med 2021 vilket är 
inarbetat i beräkningsunderlaget. Ny huvudman är Göteborgs Stads Leasing AB.  

 

 Nytt Centralbad 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 (§ 18 dnr 1149/18) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta 
investeringsmedel för ett nytt centralbad i Göteborg. I samband med detta beslut 
fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram ett investeringsunderlag 
för projektet. Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2020-04-21 (§49, dnr 
0175/20) om att översända framtaget underlag till kommunstyrelsen.  

Av nämndens underlag framgår att investeringskostnaden för ett nytt centralbad 
uppgår till 1 930 mnkr. Om badet ska inkludera en utomhusbassäng uppgår 
investeringen till totalt 2 120 mnkr. Investeringen inkluderar inte de övriga 
kostnader som uppstår för Göteborgs Stad i samband med projektet. 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 135 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

Fastighetsnämnden uppskattas få kostnader för markförvärv och iordningsställande 
av mark för ca 700 mnkr. Älvstranden Utveckling AB gör en ”nettoförlust” i 
förhållande till förväntade markutvecklingsaffärer på ca 600 mnkr med anledning 
av uteblivna alternativa byggrättsintäkter. 

 Nytt magasin kulturnämndens samlingar  
Kommunfullmäktige gav 2018-10-04 i uppdrag till kommunstyrelsen och 
kulturnämnden att ta fram en förstudie med inriktningen ett renodlat fjärrmagasin 
för kulturnämndens samlingar med placering utanför centrum. Förstudien 
avslutades i mars 2020 och lokalsekretariatets yttrande om den planerade 
inhyrningen är tänkt att hanteras av kulturnämnden under april 2020. Eftersom 
inhyrningen betraktas som betydande på grund av den samlade kapitalbindningen 
måste den ytterst godkännas av kommunstyrelsen vilket preliminärt beräknas ske 
efter sommaren 2020. 

Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas under hösten 2020 skulle en ny 
magasinsbyggnad kunna stå färdig för inflyttning efter sommaren 2023. 
Överflyttningen av alla 1,2 miljoner föremål beräknas ta drygt två år att genomföra. 
Kulturnämndens beräknas få engångskostnader för projektets genomförande i 
storleksordningen 2,3 mnkr (2021), 10,2 mnkr (2022), 11,3 mnkr (2023) samt 15,6 
mnkr (2024). Från 2024 uppstår även fasta driftkostnader för lokalhyra samt 
leasing vilket medför behov av ramjustering med 41,4 mnkr (2024). 

 Konstmuseet 
Kommunfullmäktige slog 2019-12-10 fast inriktningen att en om- och tillbyggnad 
av Göteborgs konstmuseum ska göras i enlighet med tidigare framtagen förstudie, 
inklusive uppdaterade ekonomiska bedömningar. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag 
att fortsätta arbetet med att realisera förstudien. Higab AB fick i uppdrag att 
presentera en reviderad totalkalkyl till Göteborgs Stadshus AB, där såväl extern, 
statlig och regional medfinansiering beaktas, innan kommunfullmäktige tar 
ställning till igångsättandet av projektet. 

Arbete med att revidera totalkalkyl och färdigställa beslutsunderlag pågår och är 
planerat att redovisas under hösten 2020.  

Kulturnämndens beräknas få engångskostnader för projektets genomförande i 
storleksordningen 2,2 mnkr (2021), 12 mnkr (2022), 13,2 mnkr (2023) samt 12,6 
mnkr (2024). 

 Göteborgs Stadsteater 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet om ombyggnation av Stadsteatern 2018-
09-13 § 8, dnr 1322/17. I beslutet hänsköts begäran om utökat koncernbidrag till 
budget 2020. Ombyggnationen är upphandlad och byggstart bedöms bli före 
halvårsskiftet 2020. Stadsteatern räknar med att teaterhuset kan tas i bruk från och 
med halvårsskiftet 2021. Nedanstående driftkostnadsökning på 12 mnkr bör således 
inträffa kring halvårsskiftet 2021. 

Stadsteaterns styrelse har i ärendet begärt utökat koncernbidrag med 12 mnkr per 
år. Summan 12 mnkr består av ökad hyra 5 mnkr till följd av investeringen på 90 
mnkr, en ny mindre scen samt en större restaurang på annan plats i teaterhuset 
genererar ökade driftkostnader på 5 mnkr netto. Stadsteaterns långsiktiga 
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verksamhetsunderskott på 5 mnkr bedömer teatern kunna minska till 2 mnkr 
genom effektiviseringar förutsatt ombyggnationen. Ärendet om ökade 
driftkostnader hade varit föremål för remiss till VGR då avtalet mellan staden och 
VGR anger en fördelning av driftkostnaderna så att VGR svarar för 48 procent. 
Enligt VGR:s remissvar undertecknat av kulturchefen, lämnas besked om att 
ställningstagande i denna fråga inte kan lämnas då politiska diskussioner pågår 
mellan VGR och staden om finansiering av kulturinstitutionerna. 

 Ordningsvakter LOV3-områden 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-14 §24 att uppdra till kommunstyrelsen att 
hos Polismyndigheten ansöka om att områdena Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg 
med intilliggande kollektivtrafikhållplatser, Kronhusområdet samt Kanaltorget ska 
utgöra platser enligt 3 § LOV. 

Göteborgs Stad har i maj 2018 ansökt om tillstånd att få förordna ordningsvakter 
enligt 3 § LOV inom de aktuella områdena. Ansökan är föremål för rättslig 
prövning, för närvarande i Kammarrätten i Göteborg. 

Staden har ett övergripande mål om att Göteborg ska vara en trygg och säker stad. 
En förhöjd närvaro av personella resurser bedöms ge en ökad trygghet för alla 
människor som vistas på de geografiska platserna i centrala staden som omfattas av 
bevakningsområdet. Ansökan om förhandsbesked att få förordna ordningsvakter 
inom aktuellt område syftar till att stärka kommunens trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. 

Göteborgs Stad har bedömt att situationen är sådan att det är nödvändigt med ett 
förordnande av ordningsvakter som ett komplement till de insatser och aktiviteter 
som staden redan genomför i samverkan med andra samhällsaktörer för att skapa 
en trygg och säker stadsmiljö inom Vallgraven.  

Trots det omfattande arbete som beslutats om och redan pågår bedömer Göteborgs 
Stad detta inte vara tillräckligt för att uppfylla kommunens, enskilda och 
allmänhetens berättigade krav på att den allmänna ordningen upprätthålls. 

Beslutat budget för 2020 är 6 mnkr. Stadsledningskontoret beräknar att innestående 
budgetför kvarstående del av året kommer täcka kostnaderna för 4 ordningsvakter 
inom projektet efter avslutad upphandling, förutsatt att projektet startar igång 2020-
06-01. 

 Samlad avhopparverksamhet  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11, § 22 (dnr 0391/19) att anta en ny 
policy och reviderade riktlinjer för Göteborgs stads arbete med avhoppare. I samma 
ärende beslutade kommunstyrelsen att stadsledningskontoret får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för 
Göteborgs stads individarbete med avhoppare.  

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i juni 2020. Stadsledningskontorets 
bedömning är där att en organisatorisk samlad avhopparverksamhet tillförs en av 
socialnämnderna. Det förväntas inte tillkomma några nya kostnader för en 
organisatoriskt samlad avhopparverksamhet inom Göteborgs Stad eftersom arbetet 
med avhoppare redan idag bedrivs inom staden. Uppskattningen av de samlade 
kostnaderna för stadsdelarnas och social resurs nuvarande avhopparverksamhet 
beräknas till ca 15 mnkr. Dagens kostnader för arbetet med avhoppare bör 
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omfördelas så att den socialnämnd som tillförs en samlad avhopparverksamhet 
även tilldelas budget för uppdraget. 

 Kameraövervakning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-12-19, § 994 (dnr 0840/18), åt stadsdirektören att 
ingå överenskommelse med Polismyndigheten om att utveckla en gemensam plan 
för kameraövervakning i Göteborg. Innebörden av överenskommelsen är att staden 
ska svara för att bistå Polismyndigheten med att montera upp bevakningskameror 
på olika platser i staden. Vilka platser det ska finnas kameror på beslutas av 
Polismyndigheten som också ansvarar för driften av dessa samt det operativa 
användandet. Staden ansvarar för infrastruktur runt detta vilket innebär att lämpliga 
byggnader/anordningar upplåts för att sätta upp kamerorna, att de kablar som 
behövs för ändamålet dras fram till platsen samt att en säker anslutning till polisens 
kameracentral upprättas. 

Då endast ett fåtal kameror monterats under innevarande år på grund av 
kapacitetsutmaningar hos polisen går det endast att göra bedömningar av vad 
uppförandet av en kamera kostar i genomsnitt. Bedömningen i detta fall görs med 
hjälp av de insatser som genomförts samt med hjälp av uppgifter från andra 
myndigheter t.ex. Västra Götalandsregionen. Bedömningen blir att man kan räkna 
med en genomsnittskostnad på mellan fyrtio- och femtiotusen kronor per kamera 
för Stadens del. Stadsledningskontoret bedömer att det är rimligt att hinna med 
maximalt 40 kameror under 2021 vilket innebär en uppskattad kostnad på 2 mnkr. 

 Avsiktsförklaring för att stärka samverkan genom 
integrerade verksamheter för personer med missbruk 
och beroende  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 § 203 om att tillsammans med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Göteborg (HSNG) ingå en avsiktsförklaring för att stärka 
samverkan och mötas över ansvarsgränserna för patienter och brukare med 
missbruk, beroende och samtidig psykiatrisk samsjuklighet. Den gemensamma 
utgångspunkten för avsiktsförklaringen är att skapa förutsättningar för att erbjuda 
insatser som är varierande och flexibla utifrån individens behov, är samordnade 
och integrerade samt att de ska vara långsiktiga och hållbara samt att det ska skapa 
förutsättningar för att begränsa mer omfattande och ingripande åtgärder. 

Samarbetsformerna som förordas genom avsiktsförklaringen är samordnade 
integrerade verksamheter som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Kommunstyrelsen och HSNG har genom avsiktsförklaringen kommit överens om 
gemensamma åtaganden: 

• Befintliga och framtida gemensamma satsningar ska grunda sig på 
vetenskap och beprövad erfarenhet för att tillgodose patienter och brukares 
behov. 

• Befintliga och framtida gemensamma satsningar ska ha en tydlig koppling 
mellan praktik och forskning. 

• Framtida avtal ska styras mot integrerade verksamheter och arbetssätt 
• Vid befintliga och kommande samarbeten ska hållbara och långsiktiga 

överenskommelser tecknas för att tillgodose kontinuitet i den vård och 
omsorg som erbjud patienter och brukare. 
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Under 2019 har Göteborgs Stad tillsammans med verksamheter från Regionens 
Beroendeklinik startat upp ett samordnat och integrerat arbete kring metoden 
Assertive Community Treatment (ACT). Verksamheten benämns ACT-Göteborg 
och erbjuder integrerade uppsökande och samhälsbaserade, rehabiliterande och 
behandlande insatser för personer med samsjuklighet. Stadens arbete i ACT-
Göteborg har under 2019 och för 2020 finansierats med 4 320 tkr per år genom 
statliga stimulansmedel med syfte att stärka arbetet med psykisk hälsa. Även 2021 
finns statliga stimulansmedel att tillgå. 

 Riktat stöd till Göteborgs Interreligiösa Center 
I ett beslut av kommunstyrelsen 2019-12-11, § 923 dnr 0619/19 rekommenderades 
kulturnämnden avveckla det riktade stödet till Göteborgs Interreligiösa Center. 
Kulturnämnden fattade beslut i enlighet med kommunstyrelsens rekommendation 
2020-02-24, § 46, dnr 0905/19. Beslutet innebär att kulturnämndens 
kommunbidragsram minskas med 1 mnkr från och med 2021 och framåt.  

 Personalförmåner 
I Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, som antogs i kommunfullmäktige 
2019-04-25, § 24 1396/17 fastställdes ett utbud av personalförmåner som ska vara 
lika oavsett förvaltning och bolag.  

Frågan om avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner är nu under 
handläggning på grund av återremiss. De ekonomiska konsekvenserna beror på 
vilket beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att fatta. En 
avveckling av alla personalförmåner som inte är stadengemensamma kan innebära 
reducerade kostnader för de förvaltningar och bolag som har dem. Det kan 
innebära en något högre kostnad gällande de stadengemensamma 
personalförmånerna då nyttjandegraden kan öka när övriga personalförmåner 
avvecklas och de också är mer synliggjorda i förmånsportalen.  

Om beslut i stället tas att harmonisera det ekonomiska värdet av 
personalförmånerna till ett högre ekonomiskt värde än det nuvarande - med 
möjlighet att variera utbudet av personalförmåner mellan olika förvaltningar och 
bolag - får det ekonomiska konsekvenser. Det är framförallt flertalet bolag och 
vissa fackförvaltningar som har fler personalförmåner utöver de 
stadengemensamma. En harmonisering skulle innebära ökade kostnader för de 
flesta av stadens förvaltningar och vissa bolag. Detta beror på att flera förvaltningar 
med många medarbetare idag inte erbjuder personalförmåner utöver de 
stadengemensamma. I vissa förvaltningar och bolag innebär en harmonisering 
troligen att kostnaderna minskar, men antalet medarbetare i dessa förvaltningar och 
bolag är förhållandevis få så totalt för staden så blir det en kostnadsökning. Hur 
stor kostnadsökningen kommer att bli beror på till vilken nivå harmoniseringen ska 
sättas. 

Det ekonomiska värdet av de stadengemensamma personalförmånerna idag 
motsvarar 2 100 kr per medarbetare och år, och generar en kostnad motsvarande 44 
miljoner kronor vid nyttjandegrad om 60 procent.  Nyttjandegraden är idag lägre, 
men med införandet av förmånsportalen så förväntas det ske en höjning till ungefär 
60 procent nyttjande.  
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I tjänsteutlåtandet utfärdat 2020-03-11 (DNR 1396/17), som ska behandlas i 
kommunstyrelsen den 17 juni, framgår att genomsnittet för värdet av 
personalförmåner utöver de stadengemensamma personalförmånerna är ungefär 12 
000 kronor per medarbetare och år. 

Stadsdelsförvaltningarna, social resurs, förskole- och grundskoleförvaltningen 
utgör 70 procent av stadens totala antal månadsanställda och har i stort sett inte 
några personalförmåner utöver de stadengemensamma. Om ett räkneexempel görs 
för harmonisering till stadens genomsnitt för dessa förvaltningar så innebär det en 
beräknad kostnadsökning på 215 miljoner kronor per år vid nyttjandegrad 60 
procent. 

Mot bakgrund av hur befintlig upphandling av stadens förmånsportal har skett så 
kommer kostnaden för förmånsportalen också att öka i det fall tilläggsavtal 
behöver tecknas för att olika förmåner i förvaltningar och bolag ska kunna 
hanteras. Den ökade kostnaden är i dagsläget svår att beräkna. 

 MR-dagarna  
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. 

 Etablering av stödcentrum 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23, § 7, dnr 0395/19, att uppdra åt 
kommunstyrelsen att, tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen 
samt aktuella myndigheter, utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utredning pågår, 
hittills har nio andra kommuner lämnat preliminärt positivt besked om deltagande 
och ärendet bereds även inom polismyndigheten och VGR. Förslaget på 
finansiering kvarstår som tidigare med 900 tkr/år för Göteborgs Stads del, av en 
totalbudget per år på 3 mnkr.  

Tidsplanen har fått skjutas på flera gånger på grund av långa beslutsprocesser hos 
de samverkande parterna. Under hösten 2019 och våren 2020 pågår 
beslutsprocesser hos vardera samverkanspart. Under tidig höst 2020 skrivs avtalet 
fram mellan parterna och ärendet är anmält till KS sammanträde den 21 oktober för 
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redovisning. Förhoppningen är att stödcentrum kan starta sin verksamhet 2021, 
med placering i ny nämndorganisation inom Göteborgs Stad. Uppstartskostnader 
för utredning av avtal är inte aktuellt, då detta nu görs av Stadsledningskontoret, 
övriga kostnader förväntas att rymmas inom föreslagen finansiering. 

 

 Statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt 
utsatta områden  

2018 utlystes två statsbidrag för insatser mot segregation, ett för att minska och 
motverka segregation i Sveriges alla kommuner och ett som var riktat till 32 
kommuner med socioekonomiskt utsatta områden. Göteborgs Stad har sökt och 
beviljats statsbidrag enligt båda förordningarna: 5,4 mnkr från Delegationen mot 
segregation för 2019 och 32,7 mnkr per år från Tillväxtverket för 2018 - 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-19 § 704, dnr 1345/18 att fördela 
statsbidraget från Tillväxtverket till insatser som ligger i linje med Göteborgs Stads 
program för en jämlik stad. Från 2021 finns det inga medel från Tillväxtverket att 
söka. Det är oklart om Delegationen mot segregation kommer att utlysa några 
medel för 2021 – 2023. 

 

 Genomgångsbostäder för anvisade enligt 
bosättningslagen 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-04-20 § 262, dnr 2048/15 uppmanades 
fastighetsnämnden att samordna framtagandet av bostäder för nyanlända som 
anvisas till staden enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning. Fastighetsnämnden beslutade i oktober 2019 att 
nyanlända med andrahandskontrakt på genomgångslägenheter får hyra bostäderna i 
fyra år (för ensamhushåll) respektive fem år (för barnfamiljer). De första 
hyresgästerna flyttade in i maj 2016. Därmed ska de första ensamhushållen flytta ut 
i maj 2020 och de första barnfamiljerna i maj 2021. Fastighetskontoret, social 
resursförvaltning och stadsdelsförvaltningarna ger berörda hushåll insatser i form 
av boendecoachning för att förebygga riskerna för bostadslöshet. År 2021 – 2023 
ska sammanlagt 1 087 hushåll hitta en bostad på ordinarie bostadsmarknad och 
flytta ut. Konsekvensen av att över 1000 hushåll lämnar genomgångslägenheterna 
är att det finns en ökad risk för bostadslöshet hos individer och familjer som har en 
kötid på Boplats på maximalt fem år. Idag är fördelningen av nyanlända hushåll 
som anvisas enligt bosättningslagen någorlunda jämn över staden. Med en kort 
kötid på Boplats är de framför allt hänvisade till lediga lägenheter i 
socioekonomiskt eftersatta områden där andelen nyanlända redan är relativt hög 
jämfört med andra delar av staden. 

 

 Finansiering av Samordningsförbundet Göteborg  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 §25, att finansieringen av 
samordningsförbundet i Göteborg skall regleras kommuncentralt och att dessa 
kostnader att i budgetförutsättningarna för 2021 inarbeta en justering av 
nämndernas kommunbidrag. 

Finansiering 2020 skedde av respektive stadsdel, staden finansierade med 
sammanlagt 15 369 500 kronor. Det är 25 procent av samordningsförbundets totala 
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budget och finansieringsgraden regleras i Lag (2003:1210 §5) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser.  

 

 Trygghetsbostäder – förslag utökad målbild och 
förändrad ekonomistyrning 

Fastighetsnämnden fattade 2019-09-02 beslut om en ny målbild om 1 200 nya 
trygghetsbostäder under mandatperioden. Beslutet inkluderade också en förändrad 
ekonomistyrning för att säkra en mer långsiktig finansiering. Kommunstyrelsen 
fattade 2020-02-05 beslut (dnr 1075/19) att både finansieringen av en utökad 
målbild och förändrad ekonomistyrning skulle hänskjutas till den politiska 
budgetberedningen för 2021. Kommunstyrelsen beslutade också att 
fastighetsnämnden får i uppdrag att göra och redovisa en ny läges/årsrapport för 
trygghetsboende 2020-04-30.  

I läges/årsrapport från fastighetsnämnden, som tagits fram inför budgetberedningen 
2021, föreslås en reviderad målbild om 1 000 lägenheter, en minskning med 200. 
Den föreslagna minskningen har gjorts utifrån den relativt sätt låga framdriften av 
nya trygghetslägenheter under 2019 och 2020, som bland annat är en följd av 
rådande oklarheter kring den långsiktiga finansieringen av subventionen samt 
avvaktande utifrån beslut om nya riktlinjer för subventionen. Ärendet kring den 
nya föreslagna målbilden om 1 000 lägenheter bordlades 2020-04-20 i 
fastighetsnämnden (dnr 1902/20 § 69).  

För år 2019 och 2020 finns i fastighetsnämndens budget en årlig kostnad om 12,9 
mnkr för trygghetsbostäder.  

 

 Dokumentationssystem inom hälso- och sjukvård   
I samband med att framtidens vårdinformationssystem (FVM) implementeras i 
Västra Götalandsregionen kommer Göteborgs Stad att ha möjlighet att ingå i en ny 
typ av samverkan kring informationsutbyte med regionen. Samverkan i systemet 
förutsätter avrop av en option av det gemensamt upphandlade systemet, samt 
kostnader för det designarbete som ska föregå implementering av systemet 2023. 
Kostnader för designarbetet fördelas mellan regionens kommuner utifrån 
befolkningsstorlek varför Göteborg kan beräknas betala omkring 1 mnkr under 
2021 via Västkom samt omkring 500 tkr för licens.  
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 Framställningar från nämnder och 
styrelser  

 Hemställan från Business Region 
Göteborg AB 

Business Region Göteborg AB, BRG, beslutade vid styrelsemötet 2020-03-02 § 8 
att hemställa om ytterligare 4 260 tkr till sin budget 2021 för  

• Ovillkorat aktieägartillskott om 760 tkr till Sahlgrenska Science Park AB 

• 500 tkr till utbildningsinsatser för politiker och tjänstepersoner 

• 3 mnkr i en utvecklingsram till Johanneberg Science Park AB 

Vid styrelsemöte 2020-04-17 beslutades en hemställan om 1,9 mnkr till 
upprättande och första årets drift av ett internationellt center. 

För åren 2022 – 2023 hemställer BRG om 1,5 mnkr per år för driften av ett 
internationellt center 

Ovillkorat aktieägartillskott om 760 tkr till Sahlgrenska Science Park AB 
BRG beslutade vid styrelsemöte 2019-12-06 § 9 att komplettera tidigare 
styrelsebeslut 2019-06-10 § 10, och hemställa till sin ägare om att få lov att lämna 
utökat aktieägartillskott till SSP med 760 tkr, med ändringen att finansieringen 
hanteras inom BRG:s ordinarie budgetram. 

Denna hemställan tillstyrktes av styrelsen i Stadshus AB 2020-01-28 § 8 som 
överlämnade ärendet till kommunstyrelsen, som behandlade hemställan 2020-03-
25 § § 217, dnr 1403/19. Kommunstyrelsen biföll stadsledningskontorets förslag att 
tillstyrka hemställan. 

Kommunfullmäktige behandlade hemställan 2020-04-16, beslut fattades enligt 
kommunstyrelsens förslag § 23, dnr 1403/19. 

Stadsledningskontoret konstaterar att BRG i sin kompletterande hemställan i 
tjänsteutlåtande och styrelsebeslut anger att ”finansieringen hanteras inom BRG:s 
ordinarie budgetram”. 

500 tkr till utbildningsinsatser för politiker och tjänstepersoner 
Kommunfullmäktige gav 2019-11-21 § 27, BRG i uppdrag att inom ram utvidga 
utbildningen Förenkla helt enkelt till att också omfatta kompetensutveckling av 
tjänstepersoner som har företagskontakter, inklusive politiker, med fokus på 
utveckling av service och bemötande. 
Kommunstyrelsen gav 2019-11-20 § 856 stadsledningskontoret i uppdrag att 
utvärdera Business Region Göteborgs utbildning Förenkla helt enkelt och 
återkomma med förslag på utvecklingsområden. Stadsledningskontoret har 
genomfört denna utvärdering i nära samarbete med BRG som använder 
utvärderingsunderlaget för att utveckla sin utbildning. Utvärderingen redovisas i 
kommunstyrelsen 2020-05-06. 

BRG konstaterar att en utveckling av inspirationsdagen Förenkla helt enkelt som 
också ska ge ökade möjligheter för förtroendevalda att delta, sannolikt kommer att 
kräva ytterligare resurser. Deras bedömning är ytterligare 200 tkr behövs för att 
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kunna genomföra Förenkla vid ytterligare två tillfällen, samt 300 tkr för att 
utveckla en e-learninglösning. 

3 mnkr i en utvecklingsram till Johanneberg Science Park AB 
BRG, som är moderbolag i science park-koncernen, redovisar att Johannebergs 
Science Park AB (JSP) sedan 2019 arbetar med att ta fram en strategisk plan. Den 
ska leda till att utveckla parken till att bli Sveriges ledande samverkansmiljö för 
samhällsbyggnadsfrågor. Det innebär bl. a att parken planerar att arbeta med större 
samverkansprojekt jämfört med tidigare, vilket i sin tur innebär en ökad bemanning 
i olika nyckelfunktioner. JSP arbetar för närvarande med detaljer i den nya 
strategin och beräknas under 2020 vara klara. 

BRG gör därför nu en hemställan om en utvecklingsram om maximalt 3 mnkr. När 
JSP är klara med sitt arbete och BRG:s styrelse tagit ställning till den nya strategin 
återkommer BRG:s styrelse till kommunstyrelsen med ett avrop från den begärda 
utvecklingsramen. 

Hemställan om 1,9 mnkr till upprättande och första årets drift av ett 
internationellt center 
BRG beskriver att syftet med ett Internationellt Center är att bidra till regionens 
kompetensförsörjning genom att effektivt och välkomnande ta emot internationell 
kompetens och ge dem rätt förutsättningar att komma in i både jobb/studier och sitt 
nya liv.  

Projektet är en vidareutveckling av den operativa mottagandedelen av Move to 
Gothenburg / West Sweden (MTG) som under 2016 - 2019 byggt upp en 
samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och stad/region samt utvecklat 
verktyg, koncept och processer för attraktion och mottagande av internationell 
kompetens. Internationellt Center blir en systerplattform till MTG och kommer ha 
ett nära samarbete med MTG. Projektet innehåller insatser där ansvaret för 
utveckling och genomförande ligger på offentliga aktörer och bygger vidare på den 
kunskap och erfarenhet som byggts upp i MTG. 

BRG bedömer att driften av ett Internationellt Center kommer att kosta ca 3 mnkr. 
Kostnaderna utgörs av lokalkostnader, personalkostnader och kostnader för att 
genomföra nätverk, seminarier och övriga event. Utöver denna hemställan avser 
BRG även att söka finansiering från Västra Götalandsregionen och 
Göteborgsregionen. 

Satsningen kommer att genomföras i nära samarbete med andra delar av Göteborgs 
Stad, främst nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och kontaktcenter. 
Utöver detta samarbete kommer verksamheten även ske i nära samverkan med 
Statens Servicecenter som ansvarar för servicekontoret som levererar de 
nödvändiga myndighetskontakterna, samt privata aktörer som levererar tjänster till 
målgruppen. Statens Servicecenter ska starta ett pilotförsök med ett internationellt 
center i Göteborg under 2020, vilket inte är detsamma som det av BRG nu 
föreslagna. 

BRG hemställer om ytterligare 1,5 mnkr per år 2022 – 2023 för den fortsatta 
driften av ett Internationellt Center. 
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 Park- och naturnämnden - Framställan 
om utökad budgetram för ökade 
driftskostnader för nya skötselytor och 
anläggningar från 2020 

Park- och naturnämnden beslutade vid nämndsmötet 2020-03-23 § 63 att framställa 
om 3,2 mnkr årligen från 2020 och framåt avseende ökade driftskostnader för nya 
skötselytor och anläggningar.  

Den del av framställan som rör 2020 har omhändertagits i särskild ordning genom 
ett eget ärende för beslut i kommunstyrelsen, ärendet är anmält till 
kommunstyrelsens beslutssammanträde 2020-05-20, dnr 0804/20. Detta avsnitt, 
Park- och naturnämnden - Framställan om utökad budgetram för ökade 
driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2020, avser således 2021 
och framåt.  

Nämnden gör en beskrivning kring att nya områden och anläggningar tillkommer 
att förvalta när Göteborg växer och nya bostads- och stadsområden byggs. De nya 
områden och anläggningar som nämnden har fått ansvar att sköta året genererar 
ökade driftkostnader med 3,2 mnkr från 2020 och framåt. Orsaken till den stora 
kostnadshöjningen mellan 2019 och 2020, anger nämnden, är i första hand att 
ytorna runt Marieholms tunneln på Hisingssidan nu är tas i drift och ingår i 
nämndens skötselområde.  

I nämndens underlag beskrivs att om de ökade driftkostnaderna för 2020 behöver 
hanteras inom befintlig driftbudget innebär det en extra effektiviseringsåtgärd på 
drygt 3 procent. Exempel på effektiviseringsåtgärder på kort sikt som anges är 
minskat vägunderhåll i naturområden samt borttagning av anläggningar såsom 
bryggor på badplatser. På längre sikt nämns åtgärder som att sänka ambitionsnivån 
i plan- och exploateringsskeden. 

I sin framställan anger park- och naturnämnden att i den långsiktiga 
underhållsplaneringen redovisas ett årligt underhållsbehov på cirka 50 mnkr där 
endast drygt 30 mnkr kan finansieras inom befintlig budget under 2020. 
Anläggningar där det finns risk för skada för tredje man eller annans egendom 
prioriteras. I de fall där en fullständig underhållsinsats inte kan genomföras kan en 
anläggning behöva stängas eller avvecklas. 

Nämnden har för åren 2016, 2017, 2018 samt 2019 begärt ökad ram för ökade 
skötselytor om sammanlagt 6,8 mnkr och erhöll 2 mnkr 2018, övriga år avslogs 
framställningarna. 

Framställan avseende 2020 hanteras som eget ärende med dnr 0804/20, och är 
anmält till kommunstyrelsens beslutssammanträde 2020-05-20. 
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 Formaliafrågor  

 Beslut som ska tas i samband med 
budgeten enligt kommunallagen och 
kommunfullmäktiges tidigare beslut 

Grunderna för den kommunala ekonomiska förvaltningen framgår av 11 kap 
kommunallagen. Samma kapitel innehåller också bestämmelser om budgetens 
innehåll. Budgetens innehåll bestäms också av kommunfullmäktiges tidigare beslut 
i vissa frågor. Stadsledningskontoret redovisar nedan punkter som enligt lag och 
kommunfullmäktiges tidigare beslut ska beslutas om i samband med stadens 
budget. 

I kommunallagen anges följande: 

11 kap. 5 § 

Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Undantag från andra stycket får göras 

i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 
14 §, eller 

om det finns synnerliga skäl. 

11 kap. 6 § 

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas 
vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning ska anges.  

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen 
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.  

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana 
finansiella mål som anges i första stycket. 

 Förslag till beslutspunkter enligt kommunallagen 

 Skattesats och budget 

• Förslag till budget 2021 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer, 
uppdrag och ekonomiska ramar som anges samt att skattesatsen fastställs 
till xx:xx. 

Förslag till flerårsplaner för åren 2022 - 2023 fastställs som underlag för den 
fortsatta planeringen.Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2020 till 21:12. 
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 Förslag till beslutspunkter som en konsekvens av 
tidigare fullmäktigebeslut 

 Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)  

• Grundersättningen från och med 1 april 2021 utgår för utförd brukartid och 
fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 
xxx kronor per timma inklusive momskompensation med x kronor per 
timma. 

• Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för 
Göteborgs Stad fastställs till xxx kronor per timma att gälla från och med 1 
april 2021. 

Beloppen som ska anges i besluten ovan beror på vilka avvägningar som görs i det 
politiska budgetarbetet och får därmed räknas fram i slutet av budgetprocessen när 
dessa förutsättningar finns framme. 

 Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym  

Det ska framgå i det slutliga budgetbeslutet vilka tillåtna låne- och borgensvolymer 
som fastställs för 2021. Stadsledningskontoret har i nedanstående förslag till 
beslutspunkter utgått från de volymer som speglar de beräkningsförutsättningar 
som angetts. Beroende på vilka avvägningar och prioriteringar som görs i det 
politiska budgetarbetet kan beloppen behöva justeras. Det får därmed räknas fram i 
slutet av budgetprocessen.  

• Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2021 får uppgå till maximalt 64 
miljarder kronor 

• Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtaganden under 2021 får 
uppgå till maximalt 9 miljarder 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 7,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

• Samlad lånevolym under 2021 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:  
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 Fastställande av Göteborgs Stadshus AB´s bemyndigande att 
lämna kapitaltillskott till helägda bolag  

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 
2021 till följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp1: 

BRG (Business Region Göteborg AB);  x xxx tkr 

Göteborgs Stadsteater AB; x xxx tkr 

Got Event AB (Se fotnot 1 nedan);  x xxx tkr 

Göteborg & Co AB (Se fotnot 1 nedan); x xxx tkr  

 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 maximalt xx xxx tkr under 
2021. 

• Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning 
finansiera Gothenburg European Office (GEO) med x xxx tkr under 2021.  

 Fastställande av avgifter och taxor för stadsdelsnämnderna, social 
resursnämnd, grundskolenämnd och förskolenämnd  

• Avgifter och taxor inom välfärdsområdet fastställs för år 2021 i enlighet 
med bilaga x-x till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021. 

 
1 Av KF:s Budget 2020 framgår att finansiering av Göteborg & Co och Business 
Region Göteborg ska från och med 2021 finansieras via koncernbidrag. En 
förändring av finansieringsformerna för de bägge bolagen kan få konsekvenser 
inom olika lagstiftningsområden, vilket är föremål för utredning (se vidare i kapitel 
9)  

Göteborgs Stadshus AB 5 400 mnkr
Göteborg Energi koncern 4 500 mnkr
Liseberg AB 1 300 mnkr
Got Event AB 60 mnkr
Älvstranden 2 900 mnkr
Framtiden koncern 26 500 mnkr
Göteborgs Hamn AB 2 100 mnkr
Higab AB 5 200 mnkr
Göteborgs Stads Leasing AB 1 500 mnkr
Gryyab AB 1 400 mnkr
Renova koncern 1 600 mnkr
Grefab 12 mnkr



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 148 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

Bilagorna kommer att innehålla följande: 

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

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

Bilaga x  Avgifter för rådgivningsverksamhet inom social resursförvaltning  

Bilaga x  Taxa för barn i feriehem och barnkolonier  

Bilaga x  Avgift inom musik- och kulturskolor  

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

Bilaga x  Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet – beslut enligt SoL  

 

Stadsledningskontoret kommer återkomma med förslag till innehåll i bilagorna 
ovan. 

 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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 Beslut som bör/kan tas i samband 
med budgetbeslutet 

Stadsledningskontoret anger nedan punkter som kontoret bedömer bör/kan beslutas 
om i samband med beslut om stadens budget för att åstadkomma tydlighet. 
Antingen kan de olika punkterna arbetas in i budgettexterna eller så anges de i 
beslutspunkterna för ökad tydlighet.  

Nedanstående punkter är de som stadsledningskontoret haft möjlighet att 
identifiera utifrån innehållet i detta underlag och vad som erfarenhetsmässigt kan 
vara viktigt att förtydliga. Beroende på hur partierna väljer att strukturera och 
formulera sina förslag till budgetar kan naturligtvis även andra punkter komma att 
bli aktuella som särskilda beslutssatser. 

 Fastställande av kommunstyrelsens befogenheter 
och ansvar  

Det ska framgå av budgetbeslutet vilka bemyndiganden som kommunfullmäktige 
ger till kommunstyrelsen. 

• 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 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 
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  
Stadsledningskontoret har i detta underlag inte värderat frågan om huruvida 
utdelning från Stadshus AB ska tas eller inte utan överlämnar den frågan att 
värderas i det politiska budgetarbetet. Om de färdiga budgetförslagen skulle 
innehålla finansiering genom utdelning från Stadshus AB bör det tydliggöras 

• Utdelningen från Stadshus AB fastställs till xxx tkr för 2021. 
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 Fastställande av internränta  
Det bör framgå av det slutliga budgetbeslutet vilken internränta som fastställs för 
2021. 

• Internräntan fastställs till 1,25 procent för 2021. 

 Fastställande av indexkompensation  
Om nämnderna ska kompenseras för löne- och prisförändringar bör det framgå av 
slutliga budgetbeslutet vilka index som ligger till grund för uppräkning av de 
ekonomiska ramarna. 

• Index för uppräkning av ekonomiska ramar fastställs till xx %. 

 Fastställande av resursfördelningsmodell avseende 
socialnämnderna  

Om man i det politiska budgetarbetet använder sig av resursfördelningsmodellen 
för socialnämnderna bör den fastställas och bifogas som en bilaga. 

• Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2021 enligt 
bilaga x. 

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

Tidigare år har över- respektive underskott för budgetposterna ”fastighetsnämnden 
transfereringar” samt för ”överförmyndarnämnden arvoden” enligt praxis reglerat 
vid årets slut så att över- respektive underskott nollställs. Detta för att utfallet för 
de kostnader som faller under dessa ansvar mer är att betrakta som konsekvenser 
av förutsättningar som nämnderna inte rår över.  Om man i det politiska 
budgetarbetet bestämmer sig för att fortsätta med denna hantering bör det framgå i 
budgetbeslutet att denna rutin ska tillämpas. 

• Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för 
”Fastighetsnämnden transfereringar” och ”Överförmyndarnämnden 
arvode” nollställs dessa i samband med stadens årliga bokslut. 

 Fastställande av prioriteringskriterier vid 
investeringar i verksamhetslokaler.  

Tidigare år har ett antal prioriteringskriterier fastställts avseende investeringar i 
verksamhetslokaler. Om man i det politiska budgetarbetet bestämmer sig för att 
tillämpa den typen av prioriteringskriterier bör det framgå i budgetbeslutet. 
Exempel på möjlig prioriteringsordning (bygger på vad som tillämpats tidigare).  

• Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla:  

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

 Frågor som i övrigt bör/kan framgå av 
fullmäktiges budgetbeslut 

Stadsledningskontoret har i detta underlag beskrivit de förslag avseende frågor som 
på olika sätt har bäring på de överväganden som görs i fullmäktiges beslut om 
budget och som också redovisas som separata ärenden  

Stadsledningskontoret rekommenderar att de ställningstaganden som görs i 
budgeten för 2021 avseende riktlinjer för god ekonomisk hushållning görs i dessa 
frågor på olika sätt framgår i budgetbeslutet så att det blir tydligt på vilka grunder 
budgeten vilar i dessa styrfrågor. När det gäller tex riktlinjerna om god ekonomiska 
hushållning bygger det förslag som stadsledningskontoret har lämnat på att man i 
fullmäktiges årliga budgetbeslut anger de ekonomiska målsättningar som ska gälla 
för budgetåret och budgetperioden. På samma sätt är det bra om styrningen 
avseende eget kapital och investeringar tydliggörs i budgetbeslutet. 

Stadsledningskontoret vill också uppmärksamma den formella frågan om hantering 
av eventuella framställningar från nämnder och styrelser som återfinns i detta 
underlag. De framställningar som lämnas utan åtgärd bör få ett formellt avslag för 
att tydliggöra att kommunfullmäktige har tagit ställning till framställan. 

 Privata utförare  
Enligt kommunlagen ska kommunfullmäktige under varje mandatperiod anta ett 
program för uppföljning och insyn av privata utförare. Utifrån stadens nomenklatur 
har nämnders och styrelsers ansvar inarbetas i riktlinjen för styrning, uppföljning 
och kontroll. Revideringen beslutades under 2019 vilket gör att kravet för denna 
mandatperiod är uppfyllt. 

Om det finns behov av stadenövergripande mål för området kan det ingå i förslag 
till budget. 

 Införande av fullfond  
I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020 framgår att det i plan för 2021 
ligger med en övergång från den lagstadgade blandmodellen (6 kap. 4§ Lag om 
kommunal bokföring och redovisning), där intjänad pensionsskuld före 1998 
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endast redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, till den så 
kallade fullfonderingsmodellen (se Kommuncentrala kostnader). 

Eftersom en förändring av detta slag innebär ett avsteg från gällande lagstiftning 
menar stadsledningskontoret att det bör fattas ett aktivt beslut i frågan när budgeten 
antas. 

 

 

 Beräkningsunderlag   

 Beräkningsförutsättningar 
I detta kapitel redovisas de ekonomiska förutsättningar som just nu gäller inför 
budgetarbetet. Utifrån det mycket osäkra läge som nu råder avseende utvecklingen 
av svensk ekonomi för dessa till vissa delar ses om relativt osäkra. Främst kan det 
sägas gälla utvecklingen av skatteintäkter, som också är grunden i finansieringen 
av kommunens uppdrag. Ny skatteprognos kommer i augusti, dock finns det risk 
att även den kommer att behäftas med ovanligt stor osäkerhet. 

Stadsledningskontoret lämnar de beräkningstekniska förutsättningarna utifrån 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020, dvs nu gällande budget. Där 
det finns tydliga underlag och förutsättningar har dessa uppdaterats med nya 
bedömningar avseende 2021 – 2023. 

Stadsledningskontoret har inte räknat upp bedömningar 2021 – 2023 där dessa är 
föremål för politiska prioriteringar i budgetarbetet. Det gäller då exempelvis 
bedömningar avseende nämndernas ramar. Stadsledningskontoret har 
beräkningstekniskt räknat fram utgångsläge för de nya nämnderna inom 
omsorgsområdet. Detta innebär också, förutom att stadsdelsnämnderna nu upphör, 
att en del kommuncentrala budgetposter kan överföras till berörda nämnder. 

Stadsledningskontoret har så långt möjligt tagit med beslut har tagits i 
kommunfullmäktige avseende justeringar i nämnders eller styrelsers uppdrag från 
2020 till 2021. I det fall frågor hänskjutits till kommande budgetarbete beskrivs 
dessa i text utan att de räknats in förutsättningarna. Detta får bistå med vilka frågor 
som skall avgöras i budgetarbetet utan att från stadsledningskontoret värdera dem. 

Stadsledningskontoret har i beräkningsförutsättningarna inte beaktat de yrkanden 
om utökat kommunbidrag till välfärds- och utbildningsnämnderna som lagts i 
samband med behandlingen av delårsrapporten för mars.  

 Kommuncentrala kostnader och intäkter  
De kommuncentrala posterna består i huvudsak av intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning samt kostnader för det kommunbidrag som fördelas till 
stadens nämnder. Utöver skatteintäkter och kommunbidrag redovisas även bland 
annat pensionskostnader samt kostnader och intäkter som är kopplade till stadens 
hantering av finansiella poster, såsom till exempel upplåning och hantering av 
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likvida medel, kommuncentralt. Därutöver återfinns ett antal budgeterade 
kostnader för särskilda ändamål. 
Nedan lämnas en redogörelse över de kommuncentrala poster som inarbetats i 
beräkningsunderlaget. Först lämnas en redogörelse av bedömningarna avseende 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Därefter lämnas en redogörelse 
över övriga kommuncentrala intäkter och därefter redogörs för de kommuncentrala 
kostnaderna.  Längst ner finns en bedömning över finansiella kostnader och 
intäkter (koncernbanken). 

 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  

 Skatteintäktsutveckling 

Som beskrivits i kapitlet ekonomiska förutsättningar ovan har bedömningarna 
avseende skatteunderlagstillväxten kraftigt reviderats ned under året som en 
konsekvens av pandemin. Den 20 mars lämnade SKR en första indikation av 
pandemins påverkan på skatteunderlagstillväxten. Prognosindikationen innebar en 
nedrevidering av skatteunderlagstillväxten med nästan en procentenhet jämfört 
med den prognos som SKR publicerade i februari. För Göteborg innebar 
nedrevidering cirka 300 mnkr i lägre skatteintäkter 2020 och framåt.  I den 
uppdaterade bedömningen från SKR den 29 april reviderades 
skatteunderlagstillväxten ned ytterligare. SKR bedömde i april den underliggande 
skatteunderlagstillväxten 2020 till 1,3 procent vilket innebär en nedrevidering med 
1,7 procent i förhållande till deras prognos från februari.  

För Göteborg innebär SKR:S bedömning minskade skatteintäkter med cirka 950 
mnkr år 2020 i förhållande till budget. De efterföljande åren utgår SKR i sitt 
scenario ifrån en relativt snabb återhämtning av skatteunderlagstillväxten. År 2021 
räknar SKR med en skatteunderlagstillväxt på 3,3 procent och åren därefter en 
långsamt tilltagande tillväxt. Den ackumulerade effekten av skatteunderlagets 
utveckling innebär trots det att stadens skatteintäkter utifrån SKR:s scenario 
kommer vara betydligt lägre även kommande år i förhållande till vad som 
inarbetades i stadens budget för 2020–2022. År 2021 innebär SKR:s scenario att 
staden tappar cirka 660 mnkr i skatteintäkter förhållande till vad som finns 
inarbetat i stadens budget 2020–2022. År 2022 innebär bedömningen att staden 
tappar cirka 770 mnkr. Det kan dock konstateras att det finns en stor ovisshet kring 
utvecklingen de kommande åren. SKR konstaterar att någon klar bild över hur 
stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram. En mer dämpad 
återhämtning av skatteunderlaget än enligt SKR:s scenario kan få stor påverkan på 
stadens skatteintäkter. 

Nedanstående diagram illustrerar effekten på stadens skatteintäkter (exklusive 
generella statsbidrag och utjämning) utifrån SKR:s scenariobeskrivning i 
jämförelse med de skatteintäkter som är inarbetade i stadens budget för 2020–2022. 
Förutom de effekter som de minskade antalet arbetade timmar medför påverkas 
skatteintäkterna även av möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag 
att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till en 
periodiseringsfond när de deklarerar för 2019. Åtgärden syftar till att förbättra små 
företags likviditet, men får samtidigt effekter på kommunernas skatteintäkter. 
Åtgärden medför lägre skatteintäkter 2020, men högre skatteintäkter de 
efterföljande åren då vinsterna återförs till beskattning. 
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 Generella statsbidrag 

Som beskrivit i kapitlet ekonomiska förutsättningar ovan har det under året kommit 
flera beslut och aviseringar om utökade generella statsbidrag. I januari aviserade 
regeringen 5 miljarder i utökade generella statsbidrag till kommuner och regioner 
som kommer behandlas i vårändringsbudgeten. För Göteborg innebar detta tillskott 
196 mnkr. I februari beslutade riksdagen om ytterligare 2,5 mdkr till kommuner 
och regioner. För Göteborg innebar detta ett tillskott på ytterligare 98 mnkr. Den 2 
april aviserades ett ytterligare tillskott på 15 mdkr till kommuner och regioner som 
kommer behandlas i vårändringsbudgeten. För Göteborg innebär detta ytterligare 
589 mnkr. Det aviserades då också att sammanlagt 12,5 mdkr av dessa tillskott 
kommer att ligga kvar även kommande år. Sammantaget innebär tillskotten 883 
mnkr för Göteborg i tillkommande generella statsbidrag 2020 som inte fanns med i 
budget. År 2021 minskar de generella statsbidragen med cirka 400 mnkr. 

Utöver ovanstående tillskott utgår SKR också från att kommunerna fullt ut kommer 
kompenseras för minskade skatteintäkter 2019 på grund av möjligheten för 
enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta vinsten upp till en miljon 
kronor till en periodiseringsfond när de deklarerar för 2019.  Enligt SKR:s 
beräkningar uppgår effekterna av periodiseringsfonderna till cirka 295 mnkr för 
Göteborg. SKR räknar därmed med att staden kompenseras med 295 mnkr 2020. 
De efterföljande åren får detta negativ effekt på statsbidraget då vinsterna 
successivt återförs till beskattning och skatteintäkterna därmed blir högre än det 
annars skulle varit. 

Den 18 maj gav regeringen och samarbetspartierna besked om ytterligare 6 mdkr i 
generella statsbidrag för 2020, till kommuner och regioner. Pengarna fördelas med 
3 mdkr till kommunerna och 3 mdkr till regionerna. För Göteborg innebär detta 
tillskott på ytterligare 168 mnkr för 2020. Dessa har inte inarbetats i nedanstående 
diagram. 
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 Den kommunalekonomiska utjämningen 

Den kommunalekonomiska utjämningen består i huvudsak av en kostnads- och en 
inkomstutjämning.  

Kostnadsutjämningen 

I kostnadsutjämningen 
görs en omfördelning 
från kommuner med 
gynnsam struktur till 
kommuner med en 
ogynnsam struktur. 
Göteborg är 
nettobetalare i systemet. 
Omfattningen har 
varierat över tid. 
Diagrammet visar hur 
de olika delarna i 
kostnadsutjämningen 

har förändrats för Göteborg sedan 2012. I bilden är det tydligt att Göteborg över tid 
betalar mer inom äldreomsorgsdelen vilket är en konsekvens av att den 
demografiska utvecklingen i många andra kommuner medför en ökad belastning 
som påverkar Göteborg i kostnadsutjämningen. I den framskrivning som beskrivs i 
rapporten Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar 2017–2035 är 
det tydligt att denna utveckling kommer fortsätta de kommande åren.  
 
Riksdagen tog den 20 november beslut om förändringar i 
kostnadsutjämningssystemet. Förändringarna trädde i kraft 1 januari 2020. 
Förändringarna innebar bland annat att systemet i högre grad tar hänsyn till 
merkostnader till följd av gles bebyggelse. För Göteborg innebar förändringarna att 
stadens bidrag till övriga kommuner i kostnadsutjämningen ökade med nästan 400 
mnkr 2020. Netto betalar Göteborg år 2020 ett bidrag till övriga kommuner på 
nästan 900 mnkr. För att ges möjlighet till en successiv omställning får Göteborg 
dock, i likhet med övriga kommuner som förlorar på förändringarna, ett 
införandebidrag som mildrar effekterna. År 2020 uppgår införandebidraget till 309 
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mnkr, men det kommer år 2021 trappas ner till 56 mnkr för att sedan helt försvinna 
år 2022.   

Inkomstutjämningen 

I inkomstutjämningen får kommunerna ett bidrag som beräknas på skillnaden 
mellan den egna skattekraften (beskattningsbar inkomst per invånare) och 115 
procent av medelskattekraften i riket. Göteborg ligger på cirka 105 procent av 
medelskattekraften och får ett bidrag som motsvarar 95 procent av skillnaden 
mellan 105 procent och 115 procent. 2020 uppgår stadens bidrag i 
inkomstutjämningen till cirka 2,5 mdkr.  

 Sammanställning skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning för staden 

Nedanstående bedömningar av stadens skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning bygger på de prognoser från i första hand SKR som föreligger i 
skrivande stund. Bedömningen av skatteunderlagsutvecklingen härrör från SKR:s 
bedömning i april. Bedömningen avseende kostnadsutjämningen bygger på stadens 
befolkningsprognos i förhållande till befolkningsutvecklingen i riket enligt SCB:s 
senaste framskrivning. 

SKR kommer att redovisa uppdaterade prognoser den 24 augusti. I september 
presenterar regeringen budgetpropositionen för 2021. Stadsledningskontoret 
kommer att uppdatera underlaget avseende skatteintäkter och statsbidrag när dessa 
uppgifter finns tillgängliga.  

 
Mnkr (skattesats 21,12) 2020 2021 2022 2023 

Kommunalskatteintäkter 28 879 30 193 31 404 32 717 

Kommunalekonomisk utjämning m m     
Inkomstutjämning 2 544 2 606 2 742 2 891 
Kostnadsutjämning -1 080 -1 238 -1 409 -1 574 
Införandebidrag 309 56 - - 
LSS-utjämning 189 205 208 211 
Kommunal fastighetsavgift 867 888 898 908 
Regleringsbidrag/generella statsbidrag 1 884 1 231 1 145 1 002 
 
TOTALT 33 591 33 941 34 988 36 155 

Enligt KF:s budget 2020–2022 33 365 34 166 35 374 - 

Differens mot beslutad budget 2020 226 -225 -386 - 
 

Av tabellen framgår att bedömningen nu visar på en svagare 
finansieringsutveckling jämfört med den som finns inarbetade i budget för 2020–
2022. Bedömningen avseende de rena skatteintäkterna är betydligt lägre då antalet 
arbetade timmar minskar som en konsekvens av pandemin.  År 2020 kompenseras 
tappet avseende skatteintäkterna via tillkommande generella statsbidrag. År 2021 
minskar dock de generella statsbidraget utifrån de beslut som finns i dagsläget. 
Göteborg tappar dessutom cirka 250 mnkr då införandebidraget avseende 
kostnadsutjämningen trappas ned. Sammantaget ger det en mycket svag 
finansieringsutveckling mellan 2020 och 2021 på endast drygt 1 procent.  
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 Övriga kommuncentrala intäkter  
Nedan redogörs för övriga intäkter som redovisas kommuncentralt. Större poster 
redogörs för i text. I tabell redogörs för samtliga budgeterade kommuncentrala 
intäkter.  

 Tomträttsintäkter 

Stadens tomträttsavgälder rapporteras från och med 2010 från fastighetsnämnden 
till kommunen centralt och ingår därmed i de kommuncentrala 
finansieringsförutsättningarna. Prognosen över avgäldernas utveckling de 
kommande åren återfinns i tabellen nedan. I förhållande till den bedömning som 
lämnades i förutsättningar för budget 2020–2022 är prognosen något lägre 
avseende framför allt flerbostadshus. Skillnaden förklaras av att ett antal ägare till 
flerbostadshus friköpte under 2019. Prognosen kan komma att förändras om 
ytterligare friköp genomförs under 2020.  

Aktivitet, mnkr Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Småhus 105 108 112 114 

Flerbostadshus 191 207 230 244 

Industri 58 58 62 65 

Parkering 5 5 5 5 

VGR 28 28 28 28 

Studentbostäder 7 8 8 8 

Fritidsändamål 4 4 4 4 

Övriga ändamål 15 14 15 15 

Summa intäkter 411 432 463 483 

Kostnader -3 -2 -2 -2 

Netto 408,0 429,6 461,2 481,1 
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 Realisationsvinster 

 

 

Effekter 
av de 

fastighetsförsäljningar som genomförs av Fastighetsnämnden redovisas 
kommuncentralt och ingår därmed i den samlade finansieringen av kommunens 
verksamhet. Dock får dessa realisationsvinster inte inkluderas i resultatet när en 
utvärdering av kommunens årsresultat görs i förhållande till kommunallagens 
balanskrav. De fem senaste åren har kommunens reavinster ökat och gått från en 
nivå på mellan 100 - 200 mnkr årligen till en nivå på runt 400 mnkr och därmed 
haft en positiv effekt på stadens likviditet. År 2019 uppgick reavinsterna till 785 
mnkr.  

Anledningen till att reavinsterna har ökat de senaste åren är en kombination av 
flera olika saker. Dels har rådande högkonjunktur gett ökade inkomster. Dels har 
omfattningen på exploateringsverksamheten ökat de senaste åren.  

I kommunfullmäktiges budget för 2020 bedömdes reavinsterna till 500 mnkr.  
Utifrån att exploateringstakten kommer vara fortsatt hög bör motsvarande 
bedömning kunna göras för 2021. Om de ekonomiska konsekvenserna av varsel 
och konkurser till följd av Covid-19 blir långvariga kommer dock förmodligen 
även exploateringsverksamheten att påverkas. En bedömning vid en långvarig 
ekonomisk kris som påverkar fastighets- och finansmarknaden kan vara att 
reavinsterna då istället uppgår till 100 - 200 mnkr. 

Stadsledningskontoret har inte inarbetat reavinsterna i beräkningsunderlaget utan 
menar att det är en fråga att värdera i budgetberedningen. 

 Statsbidrag maxtaxa förskola och fritidshem 

Statsbidraget för kommuner som tillämpar maxtaxan inom förskolan, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet har successivt minskat utifrån att den övre 
inkomstgränsen har indexuppräknats. För 2019 minskade statsbidraget med 13,3 
mnkr jämfört med 2018 och med 20,2 mnkr jämfört med 2017. Utifrån samma 
princip har kommunbidraget till förskolenämnden och grundskolenämnden 
minskats i de senaste budgetberedningarna. I budget 2020 förutsattes en minskning 
med 10 mnkr per år. Bedömningen kvarstår för 2021 och framåt. I 
beräkningsunderlaget har därför inarbetats en minskning av statsbidraget med 10 
mnkr för 2021 och minskat kommunbidrag till förskolenämnden med 6,3 mnkr och 
grundskolenämnden med 3,7 mnkr. 
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 Statsbidrag lågstadielyftet 

Det riktade statsbidraget för det så kallade lågstadielyftet upphör helt 2021. 
Statsbidraget infördes 2015 och innebar då ett tillskott till kommunsektorn på cirka 
2 mdkr. År 2020 halverades statsbidraget till 1 mdkr. I samband med att 
statsbidraget infördes beslutades att fördela de riktade statsbidraget via ett utökat 
kommunbidrag till stadsdelsnämnderna. Totalt fördelades 100 mnkr i 
kommunbidrag samtidigt som intäkten från statsbidraget har budgeterats och 
redovisats kommuncentralt. I budget 2020 uppgår den kommuncentrala 
budgetposten till 40 mnkr. Att statsbidraget helt upphör innebär således en minskad 
finansiering med 40 mnkr vilket har inarbetats i det kommuncentrala 
beräkningsunderlaget. Stadsledningskontoret har däremot inte inarbetat 
motsvarande minskning av Grundskolenämndens ram i beräkningsunderlaget utan 
menar att det är en fråga att värdera i budgetarbetet.  

 Sammanställning kommuncentrala intäkter 

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning över samtliga kommuncentrala 
intäkterna som finns inarbetade i beräkningsförutsättningarna för 2021–2023. De 
större posterna har redogjorts för under egen rubrik ovan. I övriga fall redogör 
stadsledningskontoret i tabellen för hur beloppen beräknats. 

Budgetpost,  
belopp i tkr 

2021 2022 2023 Kommentar 

Statsbidrag maxtaxa 112 000 102 000 102 000 Se beskrivning ovan 

Statsbidrag 
kvalitetssäkring 
barnomsorgen 

29 000 29 000 29 000 Ej indexerad 

Finansiering VGR 
Stadsteatern 

53 900 54 800 56 300 Indexerad PKV 

Inkontinenshjälpmedel 11 700 11 900 12 200 Indexerad PKV 

Tomträttsintäkter 429 600 461 200 481 100 Se beskrivning ovan 

Schablonmedel 
flyktingmottagning 

202 000 150 000 150 000 Se Ekonomiska 
förutsättningar 

Intäkter som ej medräknas i balanskravsresultatet (ej inarbetat) 

Reavinster 
fastighetsförsäljningar 

   Se beskrivning ovan 

 Kommuncentrala kostnader  
Nedan redovisas de kommuncentrala kostnaderna. Större poster redogörs för i text. 
I tabell redogörs för samtliga kommuncentrala kostnader som inarbetats i 
beräkningsförutsättningarna. Längst ner återfinns en tabell där 
Stadsledningskontoret redovisar budgetposter som finns i budget 2020, men som 
kontoret inte inarbetat i beräkningsunderlaget.   
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 Pensionskostnader  

Stadens pensionskostnader består dels av pensionsutbetalningar till individer som 
gått i pension dels av det intjänande som dagens anställda har rätt till i framtida 
pensionsutbetalningar. Allt enligt den gällande s.k. blandmodellen. Den samlade 
pensionskostnaden hanteras kommuncentralt men för att få en rättvisande bild av 
kostnaderna ute i verksamheterna belastas nämnderna av en pensionsavgift (KP-
avgiften) som en del av personalomkostnadspålägget. Kommunen följer den nivå 
på KP-avgiften som rekommenderas årligen av SKR och som även tillämpas av 
övriga kommuner. Det har ännu inte kommit några preliminära uppgifter om KP-
avgiften för 2021.  

Stadens pensionskostnader har, i likhet med utvecklingen i kommunsektorn i stort, 
ökat kraftigt de senaste åren. Framför allt är det den förmånsbestämda 
ålderspensionen som ökat, vilket till stor del förklaras av satsningen på höjda 
lärarlöner som med viss eftersläpning får påverkan på stadens pensionskostnader. 

Enligt den senaste pensionsberäkningen förväntas kostnadsutvecklingen under åren 
framöver ske enligt tabellen nedan. Kostnaderna har inarbetats i 
beräkningsunderlaget. Stadsledningskontorets bedömning av pensionskostnaderna 
baseras på beräkningar från KPA. Pensionskostnaderna har tidigare år visat sig 
svårbedömda och det har vissa år förekommit relativt stora avvikelser mellan 
KPA:s preliminära beräkningar och faktiskt utfall. Stadsledningskontoret kommer 
få en uppdaterad beräkning från KPA i augusti. Stadsledningskontoret kommer att 
redogöra för de uppdaterade beräkningarna i de kompletterande 
budgetförutsättningar som lämnas under hösten.  

 

Pensionskostnader inklusive löneskatt 
Mnkr  

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Avgiftsbestämd ålderspension 1 005 1 050 1 100 
Löpande pensionsutbetalningar 580 590 600 
Skuldförändring FÅP 625 670 740 
Övriga pensionskostnader 40 40 40 
Summa pensionskostnader 2 250 2 350 2 480 
Pensionsavgift nämnder 1 425 1 475 1 525 
Kommuncentral pensionskostnad 825 875 955 

 

Effekt av fullfondsredovisning 
I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2020 framgår att det i plan för 2021 
ligger med en övergång från den lagstadgade blandmodellen (6 kap. 4§ Lag om 
kommunal bokföring och redovisning), där intjänad pensionsskuld före 1998 
endast redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, till den så 
kallade fullfonderingsmodellen.  

En övergång till redovisning enligt fullfondsmodellen får effekt på både 
balansräkning och på resultaträkningen. På balansräkningen blir effekten att 
pensionsskulden ökar och att det egna kapitalet minskar med motsvarande belopp. 
Detta gör i sig att soliditeten minskar. I bokslutet för 2019 hade soliditeten varit 
cirka 20 procent istället för cirka 30 procent om redovisning skett enligt 
fullfonderingsmodellen.  
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På resultaträkningen blir effekten att utbetalningarna av pensionsförpliktelser 
hänförliga till perioden före 1998 inte längre bokförs som en kostnad utan endast 
som en utbetalning (amortering av skulden). Istället kostnadsbokförs 
värdesäkringen (indexering och ränteuppräkning) av pensionsförpliktelserna. 
Eftersom utbetalningarna är större än värdesäkringen skulle en övergång till 
fullfondsredovisning få positiv effekt på resultaträkningen de kommande åren. 

Med fullfondering belastar som ovan beskrivits hela pensionsskulden 
balansräkningen. Redovisningen blir då också mera känslig. Alla förändringar av 
till exempel livslängdsantaganden, diskonteringsränta och basbelopp får betydligt 
större resultateffekt än vid redovisning enligt den så kallade blandmodellen. En 
förändring av diskonteringsräntan med 1 procent skulle exempelvis ge en 
kostnadseffekt på cirka 1,0 mdkr vid redovisning enligt fullfondering.  

Nedanstående tabell visar den beräknade effekten på resultat- och balansräkningen 
om staden övergår till redovisning enligt fullfond. 

 

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt 
mnkr 

2021 2022 2023 

Ingående balans  10 130 9 880 9 630 
Ränteuppräkning  100 100 90 
Basbeloppsuppräkning  210 220 2230 
Utbetalningar  -580 -590 -600 
Övrigt  20 20 30 

Utgående balans  9 880 9 630 9 380 
Resultateffekt om fullfondsmodell 
(minskad kostnad) 250  250 250 

 

Om staden övergår till en redovisning enligt fullfond behöver resultateffekten 
avräknas vid en sammanställning av balanskravsresultatet. Detta då balanskravet 
utgår från redovisning enligt den lagstadgade blandmodellen. Vid en eventuell 
övergång till redovisning enligt fullfond menar stadsledningskontoret vidare att en 
förändring av kommunfullmäktiges resultatmålet om 2 procent bör övervägas. 
Stadsledningskontoret har inte inarbetat effekten av en övergång till 
fullfonderingsmodellen i beräkningsunderlaget. 

 Tillköp i kollektivtrafiken  

Kollektivtrafikhuvudmannen Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för 
kollektivtrafiken, men där staden har en högre ambitionsnivå än VGR, finns det 
möjlighet att göra tillköp. För att stödja genomförandet av stadens trafikstrategi 
finns medel avsatta för tillköp av kollektivtrafiken samt tillköp av färdbevis. 
Trafiknämnden ansvarar för stadens avtal gentemot Västtrafik samt för att följa upp 
effekterna av stadens tillköp samt att utvärdera dem så att de stödjer stadens 
trafikstrategi. Kostnader avseende skolkort ingår i grundskolenämnden samt 
utbildningsnämndens kommunbidragsram. Tillköp av älvtrafik samt tillköp av 
färdbevis 65 + är budgeterade kommuncentralt. Avtalet för medfinansiering av 
busstrafik inom ElectriCity löper ut den 31 december 2020 och upphör då som 
tillköp. Trafikkontoret ser över behov av framtida tillköp inom ramen för 
ElectriCity. 
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Kollektivtrafiknämnden (VGR) har beslutat att under hösten 2020 införa tre zoner 
(A-zonen Göteborg, Mölndal, Partille, Öckerö). Kollektivtrafiknämnden har också 
beslutat om justerade taxor utifrån de nya zonerna. I dagsläget bedömer 
stadsledningskontoret att förändringarna inte har någon väsentlig effekt på de 
kommuncentrala kostnaderna för tillköp av älvtrafiken och färdbevis 65 +. När det 
gäller tillköp skolkort så är avtalet gällande utökad giltighet för skolkort uppsagt 
och löper ut under 2020 eftersom Västtrafik inte längre har kvar det erbjudandet i 
biljettsortiment. Om utbildningsnämnden och grundskolenämnden ersätter 
skolkortet om utökad giltighet med tilläggsbiljetten Fritid vardag 19–22 som gäller 
inom hela Västra Götalandsregioner innebär det en merkostnad för nämnderna om 
totalt ca 3 mnkr i jämförelse med det tidigare tillköpet om utökad giltighet. 
Beställningen avseende skolkort samt tilläggsbiljetten Fritid vardag 19–22 för läsår 
20/21 förväntas ske senast under vecka 27 vilket gör att budgetmedel för år 2021 
kan komma att intecknas redan under vecka 27. Utöver förändringarna avseende 
utökad giltighet så bedömer stadsledningskontoret att de nya zonerna inte har 
någon väsentlig effekt på kostnaden för skolkorten. 
 
Tabellen nedan innehåller en sammanställning av de beräknade kostnaderna för 
tillköp 2020–2023. Prognosen baseras på underlag från Västtrafik samt 
utbildningsförvaltningen (avseende tillköp skolkort gymnasiet). Kostnaderna för 
65+ utgår från en generell prisutveckling på 2,8 procent samt en genomsnittlig 
befolkningsökning på 2 procent för år 2021. Prognosen för tillköp av älvtrafiken år 
2021 baseras i huvudsak på prognostiserat antal resor. För år 2022 och 2023 
prognostiseras en resandeökning över älven på 6 procent årligen.  I beräkningen av 
kostnaderna för skolkorten är inräknat att det tidigare tillköpet för utökade giltighet 
ersätts av tilläggsbiljetten Fritid vardag 19–22. 

 
Tkr  2020 2021 2022 2023 

Gratis älvtrafik 51 500 53 700 58 300 63 300 

65 + 137 100 142 900 149 100 151 200 

Electricity 4 900 - - - 

Summa kommuncentrala 
tillköp 

193 500 196 600 207 400 214 500 

Gundskolenämnden 
Skolkort inklusive utökad 
giltighet/fritid vardag 19–22 

149 700 152 900 159 500 166 500 

Utbildningsnämnden 
Skolkort inklusive utökad 
giltighet/fritid vardag 19–22 

94 800 97 700 101 400 106 000 

Summa tillköp totalt 438 000 447 200 468 300 487 000 

 Bostäder för personer med funktionsnedsättning  

Kommunfullmäktige har i budget avsatt medel i en kommuncentral post som syftar 
till att stödja utbyggnaden av nya bostäder med särskild service. Detta anslag 
kompenserar för ökade driftkostnader för nystartade BmSS enligt LSS i stadens 
regi och för köpta platser enligt ramavtal med externa utförare. 
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Stadsledningskontoret föreslår att anslaget från och med 2021 förs till den nya 
nämnden för funktionsstöd  

För behovet av expansionsmedel för utbyggnad av BmSS kalkyleras med 
driftkostnader för etablering av 324 bostäder och 105 köpta platser från och med 
2021. Kalkylen bygger på produktionsplan 2020–2023 för bostäder för personer 
med funktionsnedsättning, beslutad av resursstadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 
den 24 februari 2020. Kalkylen bygger vidare på en prognos för tillkommande 
köpta platser. 

Förändringspost, belopp i mnkr 2021 2022 2023 
Helårseffekt av expansion bostad med särskild service 
2020, LSS 

77 77 77 

Expansion bostad med särskild service fr o m 2021, LSS 42 151 269 
Expansion köpta platser enligt ramavtal 16 47 79 
Totalt 135 275 425 
Varav ersättning för SoL-platser -40 -83 -128 

Av de tillkommande platserna beräknas cirka 30 procent utgöras av 
ersättningsplatser för boenden enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att 
stadsdelsnämndernas kostnader för dessa minskar. Nämnden för funktionsstöd ram 
föreslås därför minskats med 40 mnkr för 2021, 83 mnkr 2022 och 128 mnkr 2023. 

I samband med prognos för expansionsanslaget för 2020 beräknas att anslaget 
kommer att överskridas. Orsaken är att antalet köpta platser som tillkommit under 
2019 (och som genererar helårseffekter 2020) är fler än beräknat. SDN Örgryte-
Härlanda har genom sitt resursnämndsuppdrag för planering av bostäder med 
särskild service och uppdraget att fördela resurser ur anslaget. För undvika ett 
överskridande 2020 och prioritera den egna produktionen och beviljas därför inte 
expansionsmedel för ytterligare tillkommande köpta platser under 2020.   

 Kostnad för statlig assistansersättning enligt 
socialförsäkringsbalken  

Kommunen svarar för kostnaden för den statliga assistansersättningen de första 20 
timmarna per vecka. Denna redovisas under kommuncentrala anslag. Regeringen 
fastställer årligen timbelopp för statlig assistansersättning. För 2020 ökar 
timbeloppet med 1,5 procent till 304,30 kr per timme. Kostnaderna har under de 
senaste 4 åren sjunkit och kostnaderna var oförändrade mellan år 2018 och 2019. 
Kostnaderna för statlig assistansersättning uppgick till 216 mnkr år 2019.  

Kostnader liksom antalet personer med statlig assistansersättning har under de 
senaste åren minskat. Från november 2019 finns ny lagstiftning som innebär att 
hjälp till andning blir ett grundläggande behov med rätt till assistansersättning. Det 
kan innebära något högre kostnader för assistansersättning för Staden. Det finns en 
framlagd promemoria S2019/04168/FST om att ytterligare behov ska kunna ge rätt 
till assistansersättning från 1 juli 2020. Förändringen i juli bedöms beröra ett fåtal 
personer i Göteborg och bedöms inte få några väsentliga ekonomiska 
konsekvenser. I beloppen nedan prognosticeras en indexuppräkning kommande år 
samt en ökad kostnad för assistansersättning med 2 mnkr per år.  

  

År                                                  2019              2020              2021              2022     
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Kostnad 20 tim (mnkr)                    216                223                231                238 

Kostnad (mnkr), jmf 2019                                         7                    7                    7 

 Personal- och kompetensförsörjningsanslaget 

Personal- och kompetensförsörjningsanslaget har funnits i Göteborgs Stad i många 
år och syftar till att lösa och förebygga övertalighet. Med tiden har anslaget även 
kommit att inbegripa utvecklingsinsatser utifrån omställnings- och 
kompetensutvecklingsbehov som har anpassats efter förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Idag är budgetposten indelad i fyra huvudområden: 

• Bemanning 

• Kompetensutveckling 

• Chefsförsörjning  

• Leda, samordna och följa upp personalpolitiken. 

Anslagets storlek och innehåll är en fråga som värderas i den årliga 
budgetberedningen och det blir upp till den politiska beredningen att värdera och 
avväga hur anslaget ska hanteras i budget 2021 och omfattningen på detsamma. 
Nedan redogörs för hur anslaget hittillsvarande disponering och hur det skulle 
kunna förändras.    

Fullmäktiges budget är det överordnade styrdokumentet och anger den 
huvudsakliga mål och inriktningen för hur de till anslaget avsatta medlen ska 
användas. Under 2020 budgeterades 50 mnkr till personal- och 
kompetensförsörjningsanslaget och medlen fördelas enligt följande insatsområden: 

Insatsområde Budget 2020 (tkr) 

Bemanning 6 280 

Kompetensutveckling förskola 2 700 

Kompetensutveckling skola 4 300 

Kompetensutveckling Äldreomsorg/Hälso- 
och Sjukvård 

8 335 

Kompetensutveckling 
IFO/Funktionshinder 

13 020 

Övrig kompetensutveckling 1 170 

Chefsförsörjning  7 050 

Leda, samordna och följa upp 
personalpolitiken  

7 145 

Summa: 50 000 

 

Ett antal insatser som under 2020 görs med finansiering från 
kompetensförsörjningsanslaget har pågått under många år och beräknas pågå under 
flera år framåt i tiden. Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) och 
utbildningar avseende Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har varit 
återkommande poster i anslaget. Detta är utbildningar som organisationen fortsatt 
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behöver genomföra enligt arbetsmiljölagen för att säkerställa att erforderlig 
kompetens inom arbetsmiljöområdet finns hos chefer och skyddsombud.  

Andra exempel på mångåriga satsningar är ”employer brandingarbete”, 
chefsutvecklingsprogram och introduktion för nya chefer. Dessa insatser bör inte 
finansieras genom ansökningar om medel från ett årligt anslag, utan istället 
finansieras och bedrivas långsiktigt med ett stadengemensamt perspektiv.  

Finansiering genom budgetram skapar kontinuitet och bättre förutsättningar för 
stadens förvaltningar och bolag när det gäller att kvalitetssäkra chef- och ledarskap, 
stärka ett gemensamt förhållningssätt och därmed gagna ett långsiktigt arbete med 
kompetensförsörjning. Detsamma gäller den mångåriga satsningen med employer 
branding där utmaningen är att kommunicera som en gemensam arbetsgivare och 
stad. Här behövs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att etablera och utveckla 
ett stadengemensamt arbetsgivarvarumärke.  

Enligt den planering som finns kommer nuvarande stadsdelsförvaltningar inte att 
finnas från och med den 1 januari 2021. Som en följd av detta kommer 
verksamheterna inom välfärdsområdet att vara organiserade i stora 
fackförvaltningar. Behovet av samordning på central nivå förväntas därför minska 
avseende verksamhetsspecifika insatser som idag finansieras via 
kompetensförsörjningsanslaget.  

Genom att hantera mångåriga satsningar inom befintlig budgetram och därmed helt 
äga och styra över verksamhetens långsiktiga utvecklingsfrågor, kan insatser som 
görs via framtida kompetensförsörjningsanslag renodlas till att ha karaktären av 
mer stadengemensamma tillfälliga behov av insatser. För 
kompetensförsörjningsanslaget framgent förordas således istället aktiviteter och 
frågor som ryms under nedanstående rubriker.  
 
Frågor över förvaltnings- och bolagsgränser 
Med färre och större förvaltningar minskar behovet av samordning, men frågor 
som kräver samordning kommer också fortfarande att finnas kvar, exempelvis för 
hållbarhetsfrågor, planer och program likt Programmet för attraktiv arbetsgivare 
samt projekt som innefattar förvaltningar och bolag likt ”Kompetensförsörjning 
tillsammans”. Dessa frågor kan vara ett- och tvååriga, där effekten och 
erfarenheterna kan delas med andra verksamheter i staden. 
  
Frågor med koppling till effekter av Covid-19 
Kompetensförsörjningsanslagets historiska arv handlar till stor del om att möta 
kriser och vara ett medel att använda för att lösa stadengemensamma utmaningar 
med koppling till både hög- och lågkonjunkturer. Idag befinner sig samhället 
sannolikt i början på ett skede som kommer att ha påverkan för en lång tid 
framöver. Det kan inte heller hållas för osannolikt att det just nu sker en närmast 
disruptiv förändring av den givna normalbilden. En betydande del av 
kompetensförsörjningsanslaget bör därför avsättas för att skapa en 
handlingsberedskap i att möta kompetensutvecklingsbehov och andra utmaningar 
som kan uppstå till följd av Covid-19. 

Frågor avseende digitalisering, automatisering och ny teknik 
Utifrån demografiska prognoser är det tydligt att behoven av arbetskraft till 
offentlig sektor inte kommer att kunna tillgodoses under 2020-talet. Ur ett HR-
strategiskt stadengemensamt perspektiv är det är därför av vikt att tekniska 
lösningar, digitalisering och automatisering tillämpas i större utsträckning. Detta 
för att frigöra personal, genom exempelvis kompetensväxling, samt resurser till 
verksamheter där behoven är större tillika är prioriterade kärnverksamheter. 
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  Avsättningar för infrastruktur  

Kommunen har centralt gjort ett antal avsättningar och åtaganden om finansiering 
som på olika sätt påverkar ekonomin framöver. Avsättningarna räknas upp med 
index varje år och minskar i takt med att utbetalningar sker. Betalningar påverkar 
kassaflödet, men inte resultatet. Indexeringar påverkar resultatet, men inte 
kassaflödet. I nedanstående tabell redogörs för den årliga bedömningen av 
indexeringen utifrån gällande indexantaganden och bedömda årliga utbetalningar.  

Avsättning, tkr Indexering 
2020 

Indexering 
2021 

Indexering 
2022 

Indexering 
2023 

VP Marknyttor 2 300 6 000 3 000 0 

Utbyggnad E20 900 600 400 300 

Nedsänkning E45 0 0 0 0 

Gator i Backaplan 3 800 3 700 3 500 3 100 

Summa indexering 7 000 10 300 6 900 3 400 
 

I förhållande till de bedömningar som lämnades i förutsättningar för budget 2020–
2022 är bedömningen nu att kostnaden blir lägre. Avvikelsen beror i huvudsak på 
att avsättningen för nedsänkningen av E45 justeras ned ytterligare, förskjutning av 
genomförandet av Kvilleleden samt kraftigt sänkta prognoser för KPI och kopplade 
index med anledning av snabba konjunkturavmattningen under våren 2020. 

 Specifikation kommuncentrala medlemsavgifter  

De kommunövergripande medlemsavgifterna ligger samlade under en 
kommuncentral budgetpost. Stadsledningskontoret har totalt inarbetat 62 mnkr i 
medlemsavgifter 2021 i beräkningsförutsättningarna.  Nedan lämnas en 
specifikation över de medlemsavgifterna som inarbetats.  

Organisation Prognos 2021 (tkr) 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 43 700 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 14 200 
Eurocities 160 
Patientnämnden 570 
Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad 
förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV) 

2 350 

Musik inom kommunal verksamhet (SAMI) 150 
STRING-network 800 
European coalition of cities against racism (ECCAR) 70 
Summa 62 000 

 Revisorskollegiet  

Vad gäller den kommuncentrala posten ovan angående revisorskollegiet är det inte 
så att kommunstyrelsen skall föreslå budget. Frågan om budgetberedning för 
revisorskollegiet är förbehållet kommunfullmäktige och bereds av 
kommunfullmäktige presidiet. Dock skall budgetposten finnas med i stadens 
budget varför dialog om denna behöver ske i det politiska budgetarbetet. 
Stadsledningskontoret har, i likhet med hur övriga nämnder hanterats i 
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budgetförutsättningarna, inte gjort någon uppräkning av revisorskollegiets ram 
2021. Det skall då inte ses som någon bedömning från kontorets sida avseende 
revisorskollegiet budget. 

 Temporära bostäder  

Fastighetsnämnden har, som följd av bosättningslagen, kostnader för att ordna 
bostäder för nyanlända. Nämnden kan enligt beslut i kommunstyrelsen (KS 2016-
11-23 § 722) ansöka i bokslutsberedningen om ersättning för sina nettokostnader 
för arbetet med nyanlända. För 2019 blev detta aktuellt eftersom hela 
nettokostnaden inte rymdes inom överskottet för nämndens ordinarie verksamhet, 
vilket resulterade i att nämnden gjorde ett negativt resultat om -7,6 mnkr för året.  

Fastighetsnämnden erhöll 2020 kommunbidrag om 17,4 mnkr som ersättning för 
temporära bostäder, på så sätt ansöker nämnden inte länger i bokslutsberedning om 
ersättning för sina nettokostnader.  

Anvisningstalet avseende nyanlända för 2020 är bli 291 personer. För 2020 
bedömer fastighetsnämnden att nettokostnaderna för temporära bostäder kommer 
uppgå till cirka 26,4 mnkr, 8,3 mnkr högre än 2019. Ökningen beror främst på att 
fastighetsnämnden från och med november 2019 åter tagit Dala Gärde vandrarhem 
i bruk som mellanboende samt har tagit höjd för de eventuella merkostnader som 
kan komma att följa av de uppsägningar som ska ske när de fyraåriga 
hyreskontrakten för genomgångslägenheterna börjar löpa ut med start i maj 2020. 

Anvisningstalet bedöms ligga runt 300 personer per år ytterligare två till tre år 
framåt. Under 2021 kommer kostnaderna att börja minska, i takt med att fler 
hushåll flyttar ut från genomgångslägenheterna och hyresavtal för mellanboenden 
kan sägas upp om anvisningstalen är fortsatt låga. För 2021 och 2022 bedömer 
fastighetsnämnden att nettokostnaderna kommer vara ungefär lika höga, cirka 20,4 
mnkr per år. Nämnden gör ingen bedömning för 2023 men stadsledningskontoret 
utgår från oförändrad nivå eftersom det är svårt att göra mer konkreta bedömningar 
i dagsläget.  

Prognos kostnader för temporära boenden, fastighetsnämnden: 

Belopp i 
mnkr 

2021 2022 2023 

Kostnader 20,4 20,4 20,4 
I kommunfullmäktiges budget avseende år 2020 har Social resursnämnd möjlighet 
att rekvirera upp till 11,4 mnkr för ökade kostnader för nödbistånd till boende. 
Nämnden har kostnader för nödbistånd till boende för nyanlända individer och 
familjer. Nettokostnaderna har sjunkit i takt med att färre nyanlända har egenbosatt 
sig i Göteborg och med anledning av att fler nyanlända anvisas enligt 
bosättningslagen och då erbjuds bostad. Nettokostnaderna uppgick år 2019 till 6 
mnkr och 2018 till 18,5 mnkr. Samtidigt har antalet mottagna gått från 2 396 
personer 2018 varav 743 enligt bosättningslagen. Motsvarande siffror för 2019 är 1 
383 mottagna personer varav 472 enligt bosättningslagen. 

Prognosen för Göteborg Stads totala mottagande av nyanlända med 
uppehållstillstånd för åren 2021 – 2023 är på 950 - 1000 individer per år, förutsatt 
att Migrationsverkets prognos av antalet asylsökande inte förändras nämnvärt. 
Prognosen för kommun-tal enligt bosättningslagen är 290 – 300 individer per år 
2021 – 2023. Lagförändringar inom egenbosättning kan komma att påverka antalet 
personer. 
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Prognos kostnader för nödbistånd till personer i etablering, Social resursnämnd: 

Belopp i mnkr 2021 2022 2023 

Kostnader 4 3 3 

 Räddningstjänstförbundet 

Göteborgs kommuns avgift till Räddningstjänstförbundet består av tre delar; en fast 
avgift, en avgift per invånare samt en avgift per kvadratkilometer landareal. Den 
nya modellen för avgifterna på börjades 2019 och är fullt implementerad 2021 då 
staden har 70,6 procent av totala beloppet av medlemsavgifter. De preliminära 
avgifterna för 2021 och 2022 framgår av nedanstående tabell. För år 2023 finns 
inga preliminära uppgifter. Avgiften till Räddningstjänsten utbetalas som 
kommunbidrag medan pensionskostnaden hanteras som en kommuncentral post.  

 

Belopp i mnkr 2021 2022 

Prel avgift för räddningstjänst 364,3 373,1 

Prel pensionskostnader 83,3 82,6 
Prel medlemsavgift, total 447,6 455,7 

 Emily Wijks stiftelse 

Emily Wijks stiftelse bildades 1914 och i samband därmed beslutade 
stadsfullmäktige den 12 februari 1914 att kostnadsfritt upplåta en tomt. Den 17 
december 1970 beslutade stadsfullmäktige bl.a. att bemyndiga fastighetsnämnden 
att mot en avgäld upplåta den aktuella tomten, och att staden helt skulle svara för 
tomträttsavgälden (numera tomträttsavgift). Fastighetskontoret fakturerar 
stadsledningskontoret för tomträttsavgiften. I november 2019 meddelade 
fastighetskontoret att tomträttsavgiften kommer att höjas från och med den 1 
februari 2021 från 335 728 kr/år till 1 011 748 kr/år. I samband därmed har frågan 
uppkommit om staden ska fortsätta att betala tomträttsavgiften för stiftelsen. Sedan 
stadsfullmäktige fattade sitt beslut 1970 har förändringar av lagstiftningen skett och 
både kommunallagen och reglerna om statsstöd innehåller begränsningar i 
möjligheterna att bevilja enskilda näringsidkare ekonomiskt stöd. 
Stadsledningskontorets menar att frågan om staden ska fortsätta finansiera 
stiftelsens tomträttsavgift behöver utredas.  

 Sammanställning kommuncentrala kostnader  

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning över samtliga kommuncentrala 
kostnader som stadsledningskontoret inarbetat i beräkningsunderlaget för 2021–
2023. De större posterna har redogjorts för under egen rubrik ovan. I övriga fall 
redogör stadsledningskontoret i tabellen för hur beloppen beräknats. 
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Budgetpost,  
belopp i tkr 

2021 2022 2023 Kommentar 

Kommuncentrala beredskapsposter 

Beredskap för 
nämndernas användning 
av eget kapital 

200 000 200 000 200 000 Se Ekonomiska 
förutsättningar 

Kommuncentrala poster för särskilda ändamål 

Medfinansiering av 
centrum för hållbar 
stadsutveckling (Mistra) 

2 000 2 000 2 000 Ej indexerad 

Revisorskollegiet 
(OBS! budgetberedning 
görs av KF presidie) 

35 300 35 300 35 300 Se beskrivning ovan 

Tillköp kollektivtrafik  196 600 207 400 214 500 Se beskrivning ovan 

Återföring 
Paracastextilier 

800   Se konsekvenser av 
beslut av KF/KS  

MR-dagarna 2021 1 500   Se konsekvenser av 
beslut av KF/KS 

Kapitalkostnader 
investeringar 

- 140 000 200 000 Se Ekonomiska 
förutsättningar 

Indexering 
infrastrukturella 
avsättningar 

10 300 6 900 3 100 Se beskrivning ovan 

Bidrag politiska partier 30 100  30 100 30 100 Ej indexerad 

Lindholmen science 
park grundfinansiering 
(aktieägartillskott) 

3 000 3 000 3 000 Ej indexerad 

Lindholmen science 
park Visual Arena 

3 200 3 200 3 200 Ej indexerad 

Johanneberg science 
park (aktieägartillskott) 

2 000 2 000 2 000 Ej indexerad 

Göteborgs Symfoniker 
bidrag 

2 500 2 500  2 500 Ej indexerad 

Win Win Gothenburg 
sustainability award 

1 500 1 500 1 500 Ej indexerad 

Kommunövergripande 
avgifter 

62 000 63 100 64 700 Se beskrivning 
ovan. 2022–2023 

indexerad PKV 

Räddningstjänsten 
brandvatten 

3 900 4 000 4 100 Indexerad PKV 

Borgerliga vigslar 2 100 2 100 2 100 Ej indexerad 
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Extern 
visselblåsarfunktion 

700 700 700 Ej indexerad 

Pensioner 
räddningstjänsten 

83 300 82 600 82 600 Se beskrivning ovan 

Etablering av 
stödcentrum 

900 900 900  Se konsekvenser av 
beslut av KF/KS 

Jubileumsplanen 100 000    Se konsekvenser av 
beslut av KF/KS 

Samordningsförbund 15 370 15 370 15 370 Se konsekvenser av 
beslut av KF/KS 

Pensionskostnader 2 250 000 2 350 000 2 480 000 Se beskrivning ovan 

Finansiering via intern 
pensionsavgift 

-1 425 000 -1 475 000 -1 525 000 Se beskrivning ovan 

Kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser  

Jubileumsplanen 
(Göteborg & Co) 

10 000   Se konsekvenser av 
beslut av KF/KS  

Dagvatten och skyfall 
(Kretslopp & 
Vattennämnden) 

5 000 5 000 5 000 Ej indexerad 

Utökad 
skattefinansiering för 
kretslopp och 
vattennämndens 
skyfallsarbete  

5 500 5 500 5 500 Ej indexerad 

Kretslopp och vatten 
västsvenska paketet 
(Kretslopp & 
Vattennämnden) 

2 000 2 000 2 000 Ej indexerad 

Skattekollektivets 
eventuella övertagande 
av ekonomiskt ansvar 
för nedlagda deponier 
(Kretslopp & 
Vattennämnden) 

1 000 1 000 1 000 Ej indexerad 

Beredskap för ökade 
kostnader för temporära 
bostäder (Social 
resursnämnd) 

4 000 3 000 3 000 Se beskrivning ovan 

Beredskap för ökade 
kostnader för temporära 
bostäder 
(Fastighetsnämnden) 

20 400 20 400 20 400 Se beskrivning ovan 
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Budgetposter som ej inarbetats i beräkningsunderlaget 

Stadsledningskontoret redovisar i nedanstående tabell ej inarbetade 
kommuncentrala poster att övervägas i det politiska budgetarbetet. I tabellen 
redogörs för budget 2020 för respektive post.  

Budgetpost, belopp i tkr 2020 Förklaring 
Personal- och kompetensförsörjning 50 000 Se beskrivning ovan 
Jubileumsparken 3 500 Se budgetförutsättningar 2020–2022 
Stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet  

25 000  

Genomförande av 
organisationsförändringar 

40 000  

Enkelt avhjälpta hinder 20 000  
Jubileumssatsningen bostäder, 
BoStad 2021  

10 000  

 Finansiella kostnader och intäkter 

Koncernbanken 

Kommunens medelsförvaltning sköts samordnat för hela kommunkoncernen 
genom koncernbanken vid stadsledningskontoret. Koncernbanken hanterar 
kommuncentralt finansiella poster såsom exempelvis upplåning och hantering av 
likvida medel. 

Koncernbankens resultat består dels av kostnader för den externa upplåningen, dels 
av ränteintäkter från nämnder och bolag. Ränteintäkter från nämnder utgörs av en 
så kallad internränta på aktiverade anläggningstillgångar. Internräntan, som för 
2021 föreslås sänkas från 1,50 procent till 1,25 procent, beskrivs närmare i 
avsnittet Stadens interna räntor. Ränteintäkterna från nämnder ökar successivt som 
en konsekvens av de ökande investeringsvolymerna. Prissättningen för utlåningen 
till bolagen beskrivs i Stadens interna räntor. 6 procent inklusive kostnader för 
räntesäkring. I tabellen nedan redovisas stadsledningskontorets prognos för 
koncernbankens resultat, och den genomsnittliga räntenivån i upplåningen fram till 
2023.  

Räntekostnaderna i tabellen baseras på den genomsnittliga räntenivån i befintlig 
upplåning (inkl. kostnaden för räntesäkring) samt bedömningen av kommande års 
utveckling av svenska marknadsräntor. Vidare baseras räntekostnaden på en årlig 
ökning av låneskulden som följer av avsnittet om skuldutveckling. Beräkningen 
baseras således på den av nämnder och styrelser rapporterade planen för 
investerings- och skuldutveckling för perioden fram till och med 2023.  

Marknaden indikerar en sänkning av den korta räntan, 3 månaders stibor, från 
aktuell nivå på 0,33 procent (2020-04-16) ner mot 0 procent under början av 2021 
för att sedan sakta öka till 0,30 procent vid utgången av 2023. Marknaden indikerar 
även en låg nivå på den långa räntan. Ett tioårigt fasträntelån kostar under 1 
procent. Detta innebär sammantaget, i kombination med att flera av 
låneomsättningarna under planperioden bedöms kunna ske till lägre nivå än dom 
lån som ersätts, att räntekostnaderna för kommunen 2021 ligger i paritet med 2020 
trots skuldökningen. 2022 och framför allt 2023 påverkas dock de totala 
räntekostnaderna betydligt av den ökade skulden.  
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Mnkr 2019 2020 2021 2022 2023 

Ränteintäkter bolag 358 338 351 391 444 

Externa räntekostnader -367 -354 -356 -386 -440 

Övriga finansiella poster 0 -2 -3 -4 -7 

Summa finansnetto -9 -18 -8 1 -3 

Internränta nämnder 322 360 365 415 465 

Summa koncernbanken 313 342 357 416 462 

Snittränta extern skuld 1,6 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 

Ej inarbetade finansiella poster 

Utdelning  540 540 - - - 

 Nämnder  

 Principer för beräkning av förutsättningar för de nya 
nämnderna inom välfärdsområdet  

Principen för stadsledningskontorets tekniska fördelning av resurser till de nya 
nämnderna inom välfärdsområdet har varit stadsdelsnämndernas och sociala 
resursnämndens nettokostnad per verksamhetsområde 2019. I de fall som den 
organisatoriska nämndsindelningen har avvikit från verksamhetsindelningen har en 
justering skett, till exempel vad det gäller hemsjukvård i ordinärt boende för 
personer under 65 år, där nettokostnaden för dessa verksamhetsmässigt redovisas 
som funktionshinder, men ansvaret föreslås organisatoriskt placeras i nämnden för 
äldre samt vård och omsorg. 

Stadsdelsnämndernas nettokostnad för befolkningsramen 2019 var 12 932 mnkr att 
jämföra med det beslutade kommunbidraget på 13 079 mnkr. Skillnaden på 147 
mnkr utgörs av nämndernas resultat på 120 mnkr och att nämnderna återredovisat 
27 mnkr enligt ansvarsfördelningen för försörjningsstöd. 

Av nettokostnaden uppgår 12 973 mnkr av de verksamheter som antingen ska 
tillföras de nya nämnderna eller tillföras grundskolenämnden för kulturskolan. För 
övrig verksamhet redovisar stadsdelsnämnderna en nettointäkt på 41 mnkr. Här 
ingår bland annat engångsintäkter på grund av för högt uppbokade ersättningar till 
fristående förskolor och skolor för första halvåret 2018. Skillnaden mellan beslutat 
kommunbidrag till stadsdelsnämnderna 2019 och nettokostnaden för de 
verksamheter som ska tillföras de nya nämnderna och grundskolenämnden uppgår 
då till 106 mnkr. 

Utgångspunkten för fördelningen från stadsdelsnämnderna har varit nettokostnaden 
per verksamhetsområde exklusive förvaltningsoverhead. Förvaltningsoverheaden 
uppgick 2019 till 800 mnkr och bestod till största delen av personalkostnader för 
lednings-, stöd- och utvecklingsresurser samt IT-kostnader. IT-kostnaderna bedöms 
på kort sikt inte vara påverkbara i någon större utsträckning varför det är rimligt att 
fördela motsvarande resurser till de nya nämnderna. För lednings- och 
stödresurserna bedöms dessa kunna minska på grund av stordriftsfördelar, 
åtminstone vad det gäller nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt 
vård och omsorg. När det gäller utvecklingsresurser som inte är direkt riktade till 
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verksamheten får behovet av dessa värderas i förhållande till de nya nämndernas 
uppdrag. Till exempel föreslås de regionala socialnämnderna tilldelas ansvar för 
stadens folkhälsoarbete, medverkan kring sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen och samordning av stadens lokala trygghetsarbete.  

I den tekniska fördelningen har 75 procent av den overheadkostnad som 
stadsdelsnämnderna fördelat till verksamheterna fördelats till de nya nämnderna. 
Stadsledningskontoret har därmed inte tagit ställning till att detta är ”rätt” nivå. 
Däremot bedömer kontoret att en nivå under denna innebär konsekvenser för den 
direkta verksamheten. Samtidigt är inte heller 100 procent rimligt då uppdraget för 
de nya nämnderna inte är detsamma som stadsdelsnämndernas och att det bör 
uppstå vissa stordriftsfördelar. Det kan också vara rimligt med en högre nivå för de 
fyra regionala socialnämnderna än för nämnden för funktionsstöd och nämnden för 
äldre samt vård och omsorg, på grund av att de har tillförts ansvar utöver individ- 
och familjeomsorg samt kultur och fritid. Hur mycket av de ofördelade 
overheadkostnader som bör tillföras de regionala socialnämnderna överlämnas till 
den politiska budgetberedningen. De ofördelade overheadkostnaderna har i den 
tekniska fördelningen även använts till att finansiera den del av 
stadsdelsnämndernas tidigare uppdrag som föreslås föras över till nämnden för 
Konsument och medborgarservice. 

Även när det gäller resurser för kulturskolan har stadsledningskontoret i den 
tekniska fördelningen tillfört 75 procent av stadsdelsnämndernas fördelade 
overheadkostnader 2019. Här bör nivån bedömas utifrån att grundskolenämnden 
har en uppbyggd organisation vad det gäller förvaltningsövergripande stöd- och 
ledningsresurser. Detta kan motivera en lägre nivå än för de nya nämnderna. 

För sociala resursnämndens nettokostnader har stadsledningskontoret i den 
tekniska fördelningen tillämpat samma princip att utgångspunkten varit nämndens 
fördelning per verksamhet samt 75 procent av det som redovisats som gemensam 
verksamhet (motsvarande stadsdelsnämndernas fördelade förvaltningsoverhead). 

Stadsledningskontoret har i den tekniska fördelningen sedan justerat den 
framräknade nettokostnaden för 2019 med de tillägg och avdrag som gjort i den 
beslutade budgeten för 2020. 

Utöver stadsdelsnämndernas nettokostnader på befolkningsramen och sociala 
resursnämndens nettokostnader har även stadsdelsnämndernas 
resursnämndsuppgifter fördelats mellan de nya nämnderna samt 
grundskolenämnden och kulturnämnden. Stadsledningskontoret har här utgått från 
den beslutade ramen för 2020. 

Det finns även några kommuncentrala poster där det inte längre finns ett behov av 
att de budgeteras kommuncentralt när stadsdelsnämnderna upphör. Det gäller 
kostnader för assistansersättning och expansionsmedel för bostäder för 
funktionsnedsatta. De resurserna har i den tekniska fördelningen tillförts nämnden 
för funktionsstöd. 

 Fördelning av resurser mellan de regionala socialnämnderna  

Stadsledningskontoret gör i detta beräkningsunderlag en fördelning av resurserna 
till de fyra socialnämnderna enligt de principer som redogjorts för i ärendet om 
förslag till inrättande av fyra regionala nämnder (diarienummer 0603/20) 

De innebär att de resurser som överförs från stadsdelsnämndernas befolkningsram 
fördelas till de fyra socialnämnderna enligt den resursfördelningsmodell som 
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tidigare har använts för fördelning av individ- och familjeomsorg samt kultur och 
fritid till stadsdelsnämnderna. 

Resurserna för social resursnämnds boendeverksamhet som avser individ- och 
familjeomsorg fördelas till socialnämnd Sydväst och övriga resurser från social 
resursnämnd som bedöms vara mest effektivt att hålla ihop på en nämnd fördelas 
till socialnämnd Centrum. 

De generella och socioekonomiskt viktade resurserna, exklusive de för 
försörjningsstöd, har fördelats till de fyra socialnämnderna enligt fördelningsnyckel 
som framgår i nedanstående tabell: 

 

Variabler Andel IFO Andel KoF 
Barn 1–11 år 1,1% 3,0% 
Barn 12–19 år 2,1% 37,0% 
Barn (0–17 år) med ensamstående förälder 
utan arbete 38,2% - 
Barn (0–20 år) med bakgrund utanför EU28 
och Norden 11,5% - 
Barnfamiljer med låg inkomst 10,1% 60,0% 
Personer med sjuk-/aktivitetsersättning 17,5% - 
Arbetslösa utan ersättning 7,6% - 
Ensamstående män med långvarigt 
försörjningsstöd 6,9% - 
Personer 25–64 år m låg utbildning 4,9% - 
Totalt 100,0% 100,0% 

 

Jämförs fördelningen med nettokostnaderna 2019 för de stadsdelsnämnder som 
motsvarar de nya socialnämnderna finns det vissa regionala obalanser mellan 
resursfördelning enligt den nuvarande modellen och nämndernas nettokostnader. 
Skillnaderna framgår av diagrammet nedan. 
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Om dessa skillnader beror på brister i resursfördelningsmodellen eller beror på 
skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller annat relaterat till arbetssätt, behöver 
utredas för att ge nämnderna så likvärdiga förutsättningar som möjligt inför 
kommande år. Inför budget 2022 bör stadsledningskontoret därför få i uppdrag att 
genomföra en sådan utredning och vid behov ta fram en ny modell för fördelning 
mellan de fyra regionala nämnderna. 

Resurserna för försörjningsstöd, motsvarande 2019 års nettokostnad på 865 mnkr, 
har fördelats mellan socialnämnderna enligt den statistiska modell som tidigare har 
använts för fördelning till stadsdelsnämnderna. Modellen ger följande fördelning 
mellan de fyra nämnderna: 
Nämnd Andel 
SN Nordost 39,7% 
SN Centrum 19,9% 
SN Sydväst 13,5% 
SN Hisingen 26,9% 

 

Skillnaden mellan modellens fördelning och utfallet 2019 är för alla nämnderna 
mindre än +/- 1 procentenhet. 

Som framgår av kapitlet Ekonomiska förutsättningar beräknas kostnaderna för 
försörjningsstöd öka kraftigt på grund av den lågkonjunktur som vi nu har gått in i. 
Detta har inte inarbetats i den tekniska beräkningen.  

 Jämförelser kostnadsutveckling över tid m.m. 
Verksamhetens intäkter inkluderar finansiella intäkter, bruttokostnad inkluderar 
finansiella kostnader och räntekostnader för perioden 2017–2019. Kommunbidrag 
samt antal årsarbetare för perioden 2017–2019. Kommunbidrag enligt budget 
2020–2022 samt eventuella justeringar beslutade under 2020. Prognos 2020 avser 
den som lämnats i delårsrapport mars. 

 Förutsättningar per nämnd (drift och investering) 

 Byggnadsnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 211 212 193  209 
Kostnader -329 -344 -329  -356 
Nettokostnad -118 -132 -136 -147  
Kommunbidrag 124 127 144 147 
Resultat  6 -5 8  0 
Antal årsarbetare  346 378 370 - 

 

Byggnadsnämnden har de senaste tre åren haft en något sjunkande 
intäktsfinansieringsgrad från cirka 64 procent till cirka 59 procent. Vid en 
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beräkning av nettokostnadsutvecklingen för verksamheten utifrån 2019 års budget 
kan noteras en relativt hög nettokostnadsutveckling jämfört med 2017. Mot 
bakgrund av att bruttokostnadsomslutningen är marginellt högre är detta ett tecken 
på att en större andel av verksamheten behöver finansieras med kommunbidrag 
vilket överensstämmer med den problematik kring bristande framdrift i planer som 
förvaltningen aviserat för under en längre tid. 

Under 2019 har förvaltningen gjort en översyn av gällande taxa i syfte att utarbeta 
en taxa som ökar kostnadstäckningen för verksamheten då det finns vissa tjänster 
med taxa som idag inte intäktsfinansieras fullt ut (se avsnitt Byggnadsnämndens 
taxa).  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt 
Budget 2020–2022: 

147,3 147,3 147,3 147,3 

Justeringar som beslutats 
under 2020 

    

------------------------- 
    

 Fastighetsnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     
2017 2018 2019 

Prognos 
2020 

Intäkter 497 545 606 582 
Kostnader -530 -600 -647 -607 
Nettokostnad -33 -54 -41 -25 
Kommunbidrag 53 42 33 25 
Resultat  20 -12 -8 0 
Antal årsarbetare  241 258 266 - 

Ovan siffror är redovisade exklusive poster från exploatering, reavinster och tomträtter 

Nämndens verksamhet finansieras till största del av hyror och arrenden, cirka 4 
procent av verksamheten finansieras med kommunbidrag, exkluderat exploatering, 
reavinster och tomträttsintäkter. 
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022, exklusive exploatering, 
reavinster och tomträtter 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt Budget 
2020-2022: 

33,6 33,6 33,6 33,6 

 
Justeringar som beslutats under 
2020 

    

Överföring fastigheter från 
Lokalnämnden till 
fastighetsnämnden. Beslut i 
respektive nämnd under 2020. 

 
0,7 0,7 0,7 

Poster som har inarbetats i 
underlaget     
Förändring av schablonmedel för 
nyanlända  2,5 2,5 2,5 
Minskade kostnader pga effekt 
sänkt internränta  -2,2 -2,2 -2,2 

 

Stadsledningskontoret har i beräkningsunderlaget arbetat in en ökning av 
fastighetsnämndens kommunbidragsram med 0,7 mnkr från och med 2021 och 
framåt till följd av driftkonsekvenser i samband med överföring av byggnader från 
lokalnämnden till fastighetsnämnden. Motsvarande minskning har arbetats in i 
lokalnämndens kommunbidragsram. Nämnderna har fattat likalydande beslut (LN 
dnr 0634/19, FN dnr 5470/14).  

Fördelning av schablonmedel för nyanlända 
Stadsledningskontoret har i beräkningsunderlaget arbetat in en ökning av 
fastighetsnämndens kommunbidragsram med 4 mnkr. Detta avser beräknade 
schablonmedel (statsbidrag) för att täcka kostnader för bosättningsinsatser. Det är 
en ökning med 2,5 mnkr jämfört med 2020. 

Trygghetsbostäder 
Ej inarbetade förändringar med anledning av ny föreslagen målbild för antal 
startsubventioner (se avsnitt Trygghetsbostäder – förslag utökad målbild och 
förändrad ekonomistyrning).  

Kostnader kopplade till bosättningslagen 
I 2020 års kommunbidrag tilldelades nämnden budget om 17,4 mnkr avseende 
kostnader för temporära bostäder kopplade till bosättningslagen. Tidigare år har 
nämnden fått kompensation via bokslutsberedningen för dessa nettokostnader. 
Prognosen för nettokostnad för 2020 är 26,4 mnkr (ser avsnitt Temporära 
bostäder). Nämndens bedömning är att för åren 2021 och 2022 kommer 
nettokostnaderna uppgå till 20,4 mnkr årligen, utifrån beslutade och 
prognostiserade anvisningstal.  
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Investeringar, 
fastighetsnämnden (mnkr)  

Budget 
2020 2021  2022  2023    2024 2025 

Nyinvestering 286 222 242 262   537 271 
Reinvesteringar 0 67 48 56   51 64 
Investeringsinkomster 1 1 0 0   0 0 
Investeringsnominering netto  285 288 290 318   588 335 

 

Exploateringar, 
fastighetsnämnden (mnkr) 

Budget 
2020 2021 2022 2023   2024 2025 

Exploateringsinkomster 2 252 1 872 3 117 1 575   1 630 1 396 
Exploateringsutgifter 2 264 2 013 1 973 1 480   1 119 1 334 
varav Kvartersmarksutveckling 1190 819 841 573   451 614 
varav Exploateringsfinansierad 
allmän plats 817 950 877 709   501 627 
varav Skattefinansierad allmän plats 257 244 255 198   167 93 
Årligt exploateringsnetto -12 -141 1 144 95   511 61 

 

Ej inarbetade volymer, att värdera i budgetberedningen: 
Exploateringsutrymme för markåtgärder för nytt centralbad 2022–2026, ca 700 
mnkr. 

 Förskolenämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter - 164 489  426 
Kostnader - -2 135 -4 799 -4 832 
Nettokostnad - -1 971 -4 310 -4 406 
Kommunbidrag - 2 009 4 305 4 406 
Resultat  - 39 -6 0 
Antal årsarbetare  - 2 735 6 027 - 

 

Nämnden övertog den 1 juli 2018 ansvaret för förskoleverksamheten från 
stadsdelsnämnderna. På grund av bland annat hur semesterlönekostnaderna 
redovisas motsvarar inte kostnaderna för andra halvåret 2018 femtio procent av 
årskostnaden. 

Nämndens verksamhet är i huvudsak kommunbidragsfinansierad. 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
Göteborgs nettokostnad 2018 för förskola och öppen förskola, inklusive fördelade 
kommunövergripande kostnader, var 3 966 mnkr vilket motsvarade drygt 7 100 
kronor per invånare. För Stockholm var motsvarande kostnad närmare 8 000 
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kronor per invånare och för Malmö drygt 8 300 kronor per invånare. Det motsvarar 
cirka 600 mnkr lägre kostnad än Stockholm och cirka 800 mnkr lägre kostnad än 
Malmö omräknat till Göteborgs invånarantal. 

Jämfört med den så kallade referenskostnaden, som tar hänsyn till skillnader i 
strukturella faktorer som enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet 
påverkar kostnadsnivån, var Göteborgs kostnad 2018 200 kronor lägre per invånare 
än den förväntade, vilket motsvarade drygt 100 mnkr. Skillnaden kan bero på såväl 
en annan ambitionsnivå än den genomsnittliga kommunen som en skillnad i 
effektivitet eller strukturella skillnader som inte fångas i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Motsvarande uppgift för Stockholm var cirka 450 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden och för Malmö cirka 100 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden. 

En mer ingående kostnadsjämförelse finns i den fördjupningsrapport om 
utbildningsområdet som lämnas tillsammans med förutsättningarna för budget. 

 

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt Budget 
2020–2022: 

4 405,9 4 405,9 4 405,9 4 405,9 

Justeringar som beslutats under 
2020 

    

--     

Poster som inarbetats i underlaget     
Förändring av schablonmedel för 
nyanlända 

 -3,0 -3,0 -3,0 

Statsbidrag maxtaxa 
 

 -6,3 -6,3 -6,3 

Ej inarbetade poster att överväga i 
det politiska budgetarbetet 
----------------- 
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 Grundskolenämnden 

De senaste årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter - 298 831 822 
Kostnader - -3 875 -8 645 -8 952 
Nettokostnad - -3 577 -7 814  -8 131 
Kommunbidrag - 3 665 7 819 8 131 
Resultat  - 88 6  0 
Antal årsarbetare  - 3 485 7 843 - 

 

Nämnden övertog den 1 juli 2018 ansvaret för skolverksamhet 6-15 år från 
stadsdelsnämnderna. På grund av bland annat hur semester- och 
ferielönekostnaderna redovisas motsvarar inte kostnaderna för andra halvåret 2018 
femtio procent av årskostnaden. 

Nämndens verksamhet är i huvudsak kommunbidragsfinansierad. 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
Göteborgs nettokostnad 2018 för förskoleklass, grundskola samt fritidshem, 
inklusive fördelade kommunövergripande kostnader, var 6 765 mnkr vilket 
motsvarade drygt 11 600 kronor per invånare. För Stockholm var motsvarande 
kostnad cirka 13 300 kronor per invånare och för Malmö drygt 12 100 kronor per 
invånare. Det motsvarar cirka 850 mnkr lägre kostnad än Stockholm och cirka 175 
mnkr lägre kostnad än Malmö omräknat till Göteborgs invånarantal. 

Jämfört med den så kallade referenskostnaden, som tar hänsyn till skillnader i 
strukturella faktorer som enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet 
påverkar kostnadsnivån, var Göteborgs kostnad 2018 drygt 200 kronor högre per 
invånare än den förväntade, vilket motsvarade drygt 100 mnkr. Skillnaden kan bero 
på såväl en annan ambitionsnivå än den genomsnittliga kommunen som en skillnad 
i effektivitet eller strukturella skillnader som inte fångas i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Motsvarande uppgift för Stockholm var cirka 1 500 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden och för Malmö drygt 200 
kronor lägre kostnad per invånare än referenskostnaden. 

En mer ingående jämförelse där även skillnaderna i resultat analyseras, finns i den 
fördjupningsrapport om utbildningsområdet som lämnas tillsammans med 
förutsättningarna för budget. 
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt Budget 
2020–2022: 

8 130,2 8 130,2 8 130,2 8 130,2 

Justeringar som beslutats under 
2020 

    

Finansiering av Slottskogs-
observatoriet (KF20200319) 

0,5 
   

Poster som inarbetats i underlaget     
Överföring av kulturskolan från 
stadsdelsnämnderna 

 129,6 129,6 129,6 

Överföring av El Sistema 
samordningsresurs från SDN 
Angered 

 0,4 0,4 0,4 

Förändring av schablonmedel för 
nyanlända 

 -6,0 -6,0 -6,0 

Statsbidrag maxtaxa 
 

 -3,7 -3,7 -3,7 

Ej inarbetade poster att överväga i 
det politiska budgetarbetet 
 
Slottskogsobservatoriet (0,5 mnkr 
2021 och framåt) 
Statsbidrag låglönesatningen 
upphör, utfördelat i ramen (-40 
mnkr/-50 mnkr) 

 

    

 Idrotts- och föreningsnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 124 259 274  262 
Kostnader -554 -739 -726  -739 
Nettokostnad -431 -480 -452  -477 
Kommunbidrag 448 485 457  471 
Resultat  17 4 6  -6 
Antal årsarbetare  345 381 368 - 

 

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad till cirka 20 procent. Under 2018 
överfördes ansvaret för Frölundabadet till nämnden, med tillhörande personal- och 
verksamhetskostnader. Den under 2017 startade simskoleverksamheten var också i 
full drift under 2018. Under 2019 avvecklades Simlyftet, vilket tillsammans med 
vakanser i samband med avgångar bidrog till lägre kostnader, samt lägre antal 
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årsarbetare. Under 2019 erhöll nämnden en kommunbidragsförstärkning om 17,6 
mnkr för att finansiera fri simundervisning under hösten, samt för att täcka 
kostnader av engångskaraktär.  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt 
Budget 2020–2022: 

461,9 461,9 461,9 461,9 

varav kapitalkostnader 75,2 75,2 75,2 75,2 
Justeringar som beslutats under 
2020 

 

   
Överföring av 
resursnämndsuppdraget 
Frölunda kulturhus och 
bibliotek 

3,1 3,1 3,1 3,1 

Avgiftsfri simundervisning 
(halvårseffekt) 

6 

   
Planeringsarbete nytt 
centralbad 0,7 0,7 0,7 0,7 
Poster som har inarbetats i 
underlaget     
Kapitalkostnadskompensation  5,4 5,4 5,4 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet     
KF-beslut om ny hyresmodell 
för förenings- och kulturlivet, 
600 tkr 2021 och framåt 

    
Driftkonsekvenser 
investeringar, tillkommande 
skötselytor och anläggningar 
(2021: 13 mnkr, 2022: 19 mnkr, 
2023: 54 mnkr)     

 

Investeringar, idrott 
och föreningsnämnden 
(mnkr)  

Budget 
2020 

2021  2022  2023    2024 2025 

Nyinvestering 217 288 503 381   359 469 
Reinvesteringar 119 184 143 196   144 93 
Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 
Investeringar netto 336 472 646 577   503 562 

 

Ej inarbetade volymer, att värdera i budgetberedningen: 
Investeringsutrymme för nytt centralbad 2022–2026, 2 120 mnkr inkl 
utomhusbassäng, 1 930 mnkr exkl utomhusbassäng. 
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 Kommunledningen 

Stadsledningskontoret har ett kommunbidrag för att driva det grunduppdrag som 
ligger på kommunstyrelsen. Kontorets uppdrag varierar dock i omfattning över tid 
främst utifrån vilka uppdrag som ges av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
i budget eller löpande under året. När mer omfattande uppdrag ges som exempelvis 
organisationsutredningar budgeteras ofta kommuncentrala medel som kontoret kan 
avropa resurser från efter behov.  
 
Inför verksamhetsåret 2021 bedömer kontoret att 10 mnkr av nuvarande 
kommunbidragsram kan återredovisas. Kontoret räknar med att under nästa år och 
framöver kunna driva frågor som digitalisering i äldreboende, äldreombudsman, 
och arbete för stärkt företagsklimat med något mindre resurser än vad som tilldelats 
i budgetramen. I förslag till justering ingår även de resurser som tilldelats för 
innevarande år för etablering av Strategisk planeringsfunktion som enligt beslut 
skjuts fram för nytt ställningstagande 2022. Kontoret har i samband med översyn 
av den egna organisationen arbetat med att effektivisera och anpassa denna till 
förändringar inom grunduppdrag och utmaningar för Göteborgs Stad.   

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 204 238 195  199 
Kostnader -512 -548 -538  -579 
Nettokostnad -308 -310 -343  -380 
Kommunbidrag 316 327 371  390 
Resultat  9 17 27  10 
Antal årsarbetare, totalt 320 324 314 - 
varav i den politiska 
organisationen 66 63 73 - 

 

Medel motsvarande 17,6 mnkr överfördes under 2019 från den del av 
kommunledningens ram som avser stadsledningskontoret till idrotts- och 
föreningsnämnden. Detta för att finansiera dels fri simundervisning under andra 
halvåret 2019, enligt beslut i kommunstyrelsen i maj 2019, dels för att täcka 
kostnader av engångskaraktär hos idrotts-och föreningsnämnden under 2019. 
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

390,9 390,9 390,9 390,9 

Justeringar som 
beslutats under 2020     
Finansiering 
slottskogsobservatoriet 
(KF20200319) 

-0,5 

   
Organisering och 
samordning av lokalt 
förankrade evenemang 
(KF20200514) 

-1,0 

   
Poster som har 
inarbetats i underlaget 

 

   
Förändring av 
schablonmedel för 
nyanlända 

 

-0,5 -0,5 -0,5 
Överföring av del av 
Jämlik stad från social 
resursnämnd 

 

3,8 3,8 3,8 
Överföring av Senior 
Göteborg till nämnd för 
äldre mm 

 

-10,5 -10,5 -10,5 
 
Överföring av Enheten 
för kontrakt och 
uppföljning till annan 
nämnd (f n ofördelat ny 
nämndsorganisation) 

 

-10,5 -10,5 -10,5 
Organisering och 
samordning av lokalt 
förankrade evenemang 
(KF 20200514) 

 

-2,5 -2,5 -2,5 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet     
Ordningsvakter LOV3-
områden (6,0 mnkr 2021 
för 7 månader)     
Kameraövervakning (2,0 
mnkr 2021 och framåt)     
Slottskogsobservatoriet 
(0,5 mnkr 2021 och 
framåt)     
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Återredovisning 
kommunbidrag (10,0 
mnkr)     

 Kretslopp- och vattennämnden 

 

Investeringar, kretslopp och 
vattennämnden (mnkr)  

Budget 
2020 2021  2022  2023    2024 2025 

Nyinvestering 585 788 887 805   883 624 
Reinvesteringar 163 181 188 198   186 229 
Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 
Investeringar netto 748 969 1074 1003   1069 853 

 

Exploatering, Utbyggnad VA 
Kretslopp och vattennämnden 
(mnkr) 

Budget 
2020 2021 2022 2023   2024 2025 

Inkomster anslutningsavgifter 58 103 106 114   103 105 
Utgifter utbyggnad 115 185 191 186   169 174 
Årligt exploateringsnetto -57 -82 -85 -72   -66 -69 

 

 Kulturnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 137 140 141  147 
Kostnader -531 -545 -640  -718 
Nettokostnad -393 -405 -499  -571 
Kommunbidrag 391 406 502  569 
Resultat  -2 1 3  -2 
Antal årsarbetare  395 405 565 - 

 

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad till cirka 20 procent. 2019 steg antal 
årsarbetare till följd av att stadsbiblioteken och kulturhuset Kåken överfördes till 
kulturnämnden, vilket också syns också i form av ökade kostnader. 
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–2022: 

545,8 545,8 545,8 545,8 

Justeringar som beslutats 
under 2020     
Överföring av 
resursnämndsuppdraget 
Frölunda kulturhus och 
bibliotek 

23,4 23,4 23,4 23,4 

Organisering och 
samordning av lokalt 
förankrade evenemang 

1,0    

Poster som har inarbetats i 
underlaget 

    

Överföring av Blå stället 
från SDN Angered 

 
 

13,2 
 

13,2 
 

13,2 
 
Avveckling Riktat stöd till 
Göteborgs Interreligösa 
Center   

 
 

-1,0 
 

-1,0 
 

-1,0 

Organisering och 
samordning av lokalt 
förankrade evenemang 
(KF20200514) 

 2,5 2,5 2,5 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet 

    

Samordning plan för barn- 
och ungkultur 2020–2023 
(KF-beslut 2020-04-16) 0,2 
mnkr 2021, 1 mnkr 2021-
2023     
Nytt fjärrmagasin KN's 
samlingar (KS-beslut höst 
2020: 2,3 mnkr 2021, 10,2 
mnkr 2022, 11,3 mnkr 
2023 samt 15,6 mnkr 
2024.      
Konstmuseet, om- och 
tillbyggnad, KF-beslut 
2019-12-10, 
engångskostnad för 
genomförande: 2,2 mnkr 
2021, 12 mnkr 2022, 13,2     
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mnkr 2023, 12,6 mnkr 
2024. 

 Lokalnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 2 952 2 920 3 011  3 120 
Kostnader -2 606 -2 728 -2 884  -2 959 
Nettokostnad 346 192 126  161 
Kommunbidrag -358 -177 -158  -146 
Resultat  -12 15 -31  15 
Antal årsarbetare  468 499 523 - 

Resultatet 2019 har belastats med nedskrivningskostnader för Gårdstensskolan, 
som inte längre nyttjas, vilket är den största delen av nämndens negativa resultat. 

 

Kommunbidrag för år 
2020 enligt Budget 2020–
2022Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–2022: 

-146,1 -146,1 -146,1 -146,1 

Justeringar som beslutats 
under 2020 

    

Överföring fastigheter från 
Lokalnämnden till 
fastighetsnämnden Beslut 
i respektive nämnd under 
2020. 

 
-0,7 -0,7 -0,7 

Poster som har inarbetats 
i underlaget 

    

Kapitalkostnadsersättning 
reinvesteringar   23,2 23,2 23,2 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet     
Kommunbidraget nollställs 
från och med 2022 då 
självkostnadsbaserad 
hyressättning införs     
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Stadsledningskontoret har i beräkningsunderlaget arbetat in en minskning av 
lokalnämndens kommunbidragsram med 0,7 mnkr från och med 2021 och framåt 
till följd av driftkonsekvenser i samband med överföring av byggnader från 
lokalnämnden till fastighetsnämnden. Motsvarande ökning har arbetats in i 
fastighetsnämndens kommunbidragsram. Nämnderna har fattat likalydande beslut 
(LN Dnr 0634/19, FN Dnr 5470/14).  

Inför budget för 2021 föreslår lokalnämnden nedanstående principer, vilka 
påverkar kommunbidrag, under övergången till hyressättning enligt 
självkostnadsprincipen år 2022 (se mer avsnitt Kostnader för 
kommungemensamma interna tjänster, Ekonomiska regleringar Lokalnämnden 
2021). 

• Lokalnämndens nuvarande negativa kommunbidrag (-146,1) justeras inte 
utifrån hyresrelaterade poster. Utifrån ovanstående beskrivning kommer 
dock kommunbidraget nollställas 2022 då självkostnadsbaserad 
hyressättning fullt ut införts.  

• Lokalnämnden erhåller kapitalkostnadskompensation för genomförda 
reinvesteringar. Enligt den beräkningsmodell som tidigare använts uppgår 
beloppet till 23,2 mnkr. Från och med 2022 kommer hyresgästerna att 
debiteras kapitalkostnaderna för utförda reinvesteringar som en del av sin 
hyra. 

 

Investeringar, 
lokalnämnden (mnkr)  

Budget 
2020 2021  2022  2023    2024 2025 

Nyinvestering 2 245 2 340 2 620 2 810   2 910 2 965 
Reinvesteringar 985 885 1 265 2 025   1 960 2 270 
Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 
Investeringar netto 3 230 3 225 3 885 4 835   4 870 5 235 

 Miljö- och klimatnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 60 55 62  73 
Kostnader -134 -138 -137  -152 
Nettokostnad -74 -83 -76  -79 
Kommunbidrag 80 92 76  79 
Resultat  6 9 0  0 
Antal årsarbetare  161 173 182 - 

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad till cirka 70 procent. Nämnden har de 
senaste åren haft vakanser inom tillsyns- och kontrollverksamheten vilket påverkar 
intäkterna att nå planerad nivå. Tillräcklig bemanning är nödvändigt för att 
nämndens uppdrag inom tillsyn och kontroll ska kunna utföras till fullo.  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020-2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
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Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020-2022: 

79,2 79,2 79,2 79,2 

Justeringar som beslutats 
under 2020 

    

----------------------------- 
    

 Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 205 306 285 243 
Kostnader -852 -991 -951 -907 
Nettokostnad -648 -686 -666 -664 
Kommunbidrag 645 708 692 691 
Resultat  -2 22 26 27 
Antal årsarbetare  206 232 252 - 

 

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad till cirka 30 procent. Intäkterna avser 
till största delen riktade statsbidrag, men nämnden har även intäkter från 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). 

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt Budget 
2020–2022: 

691,0 691,0 691,0 691,0 

Justeringar som beslutats under 
2020 

    

--     
Poster som inarbetats i underlaget     
Förändring av schablonmedel för 
nyanlända 
 

 0,0 0,0 0,0 

Ej inarbetade poster att överväga i 
det politiska budgetarbetet 
------------- 

    

 Nämnden för inköp och upphandling 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 63 64 68  70 
Kostnader -53 -55 -68  -70 
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Nettokostnad 9 8 0  0 
Kommunbidrag 0 8 2  0 
Resultat  9 17 2  0 
Antal årsarbetare  62 64 70 - 

 

Nämnden för inköp och upphandling finansieras till största del genom 
provisionsintäkter från ramavtal. Bruttokostnadsökningen är framför allt följden av 
en utökning av nämndens verksamhet, där ett större ansvar kopplat till 
utvecklingen av stadens inköpsstrategiska arbete lagts på nämnden. Även 
kostnadsökningar för expertkompetens genom konsulter samt ökade IT-
systemkostnader kopplade till nämndens utökade uppdrag ger genomslag på 
bruttokostnadsutvecklingen under 2019. 

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

0 0 0 0 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

    

--------------------------     

 Nämnden för Intraservice 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 794 914 1 085  1 188 
Kostnader -815 -936 -1 104  -1 208 
Nettokostnad -21 -22 -19  -20 
Kommunbidrag 21 23 19  20 
Resultat  0 1 0  0 
Antal årsarbetare  486 570 676 - 

 

Intraservice verksamhet finansieras till största del av intäkter från övriga nämnder 
och styrelser (se avsnitt Kostnader för kommungemensamma interna tjänster). 
Ökningen med cirka 170 miljoner kronor av intäkter och kostnader från 2018 till 
2019 står beror på att nämnden har högre utvecklingskostnader samt att 
kostnaderna för tjänsteutbudet inom exempelvis IT och redovisning är högre.  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

19,9 19,9 19,9 19,9 
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Justeringar som 
beslutats under 2020 

    

----------------------------- 
    

 

 Nämnden för konsument och medborgarservice 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 100 74 71  71 
Kostnader -182 -155 -154  -155 
Nettokostnad -82 -81 -83  -84 
Kommunbidrag 72 80 82  85 
Resultat  -10 -1 -1  1 
Antal årsarbetare  155 168 178 - 

 

Förutom kommunbidrag finansieras konsument- av medborgarservice genom 
intäkter från andra nämnder. För 2019 uppgår de totala intäkterna från andra 
nämnder till 56 mnkr. 

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021  2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

60,4 60,4  60,4 60,4 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

  
 

  

--------------------------      
Poster som har 
inarbetats i underlaget   

 

  
Förändring av 
schablonmedel för 
nyanlända 

 

0,0 
 

0,0 0,0 

Överföring av 
medborgarkontor från 
SDN 

 

7,0 
 

7,0 7,0 

Överföring av 
medborgardialoger från 
SDN  

5,3 
 

5,3 5,3 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet 
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Utveckling digitala 
demokratiarbetet   

 

  

 Park- och naturnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 756 753 697  666 
Kostnader -1 028 -1 045 -964  -950 
Nettokostnad -272 -292 -267  -284 
Kommunbidrag 272 289 271  284 
Resultat  0 -3 3  0 
Antal årsarbetare  446 448 413 - 

 

Park- och naturnämnden har intäktsfinansieringsgrad om cirka 45 procent, intäkter 
från nämnder och styrelser inkluderad. Under 2019 genomfördes en 
omorganisation inom förvaltningen, vilken bidragit till en mer ändamålsenlig 
organisation. Effektivare arbetssätt har inneburit att personalstyrkan och antalet 
årsarbetare har minskat i antal.  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

  2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt 
Budget 2020–2022: 

279,4 279,4 279,4 279,4 

varav kapitalkostnader 49,5 49,5 49,5 49,5 
Justeringar som beslutats 
under 2020: 

    

Bemannade lekplatser (KF 
2020-02-20) 

5,0 
   

Poster som har inarbetats i 
underlaget 

 

   
Kapitalkostnadskompensation 

 
4,4 4,4 4,4 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet 

    

     
Driftkonsekvenser 
investeringar, tillkommande 
skötselytor och anläggningar 
(2021: 6 mnkr, 2022: 9 mnkr, 
2023: 11 mnkr)      

 
Nämnden har inkommit med särskild begäran om utökad budgetram för skötselytor 
och anläggningar från 2020 och framåt. Begäran avseende 2020 är anmält som 
separat ärende till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-20. Begäran (PON 
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2020-03-23 §63) avser 3,2 mnkr årligen för nya skötselytor och anläggningar (se 
kapitel Framställningar från nämnder och styrelser). Ovan under Ej inarbetade 
poster att överväga i det politiska budgetarbetet redovisas nämndens bedömda 
driftkonsekvenser för tillkommande skötselytor och anläggningar till följd av 
nämndens investeringsnominering.  

En övergång till att följa redovisningsrådets rekommendation avseende vissa 
investeringsbidrag skulle ge ett bedömt årligt intäktsbortfall bortfall för nämnden 
motsvarande ca 6,2 mnkr 2021, 6,8 mnkr 2022 och 9,1 mnkr 2023 (Se kapitel 
Ekonomiska förutsättningar, Investeringar). Denna post behöver övervägas i den 
fortsatta beredningen för eventuellt omhändertagande inför 2021, men ligger inte 
inarbetad i tabellen ovan.    

Investeringar, park och 
naturnämnden (mnkr)  

Budget 
2020 2021  2022  2023    2024 2025 

Nyinvestering 139 110 100 90   90 93 
Reinvesteringar 15 15 15 15   15 16 
Investeringsinkomster 0 0 0 0   0 0 
Investeringar netto 154 125 115 105   105 109 

 

 Trafiknämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 2 245 2 124 2 196  1 208 
Kostnader -2 946 -2 844 -3 106  -2 073 
Nettokostnad -701 -720 -910  -865 
Kommunbidrag 744 753 812  843 
Resultat  43 33 -98  -22 
Antal årsarbetare  391 421 457 - 

2018 införlivades färdtjänstens verksamhet i trafiknämndens verksamhet, vilket är inkluderat i 
tabellen ovan även för 2017, för ökad jämförbarhet mellan åren.  

Trafiknämnden har intäktsfinansieringsgrad som de senaste åren uppgått till drygt 
70 procent. En betydande del av intäkterna är vidarefakturering av motsvarande 
summa kostnader för bland annat spårvagnstrafiken, inklusive leasingkostnader för 
spårvagnarna fram till och med 2019. Ett nytt banavgiftsavtal mellan Västtrafik och 
trafikkontoret börjar gälla från och med 2020. Trafikering och leasing övergår från 
och med 2020 till Västtrafik, vilket på helårsbasis innebär cirka 765 mnkr lägre 
intäkter och därtill hörande kostnader.  
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt 
Budget 2020–2022: 

842,9 842,9 842,9 842,9 

varav kapitalkostnader 155,3 155,3 155,3 155,3 
     
Justeringar som beslutats 
under 2020 

    

---------------------------     
Poster som har inarbetats i 
underlaget     
Kapitalkostnadskompensation   90,3 90,3 90,3 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet     
Driftkonsekvenser 
investeringar, tillkommande 
skötselytor och anläggningar 
(2021: 10 mnkr, 2022: 19 
mnkr, 2023: 25 mnkr)     

Driftkonsekvenser 
investeringar, utrymme för 
förgäveskostnader (2021: 20 
mnkr, 2022: 20 mnkr, 2023; 20 
mnkr)     

 

Med anledning av förtydligade redovisningsprinciper har trafiknämnden lyft 
bedömda effekter och budgetpåverkan av att föra över budgeterade utgiftsposter 
från investering till drift. Trafiknämnden bedömer det årliga budgeteffekterna till 
50–70 mnkr per år från 2021 och framåt. Posten ligger inte inarbetad i tabellen 
ovan. 

En övergång till att följa redovisningsrådets rekommendation avseende vissa 
investeringsbidrag skulle ge ett bedömt årligt intäktsbortfall för nämnden 
motsvarande ca 34,0 mnkr 2021, 42,2 mnkr 2022 och 47,1 mnkr 2023 (Se kapitel 
Ekonomiska förutsättningar, Investeringar). Denna post behöver övervägas i den 
fortsatta beredningen för eventuellt omhändertagande inför 2021, men ligger inte 
inarbetad i tabellen ovan.    

Investeringar, 
trafiknämnden (mnkr)  

Budget 
2020 2021  2022  2023    2024 2025 

Nyinvestering 1989 2088 2875 2284   1512 1445 
Reinvesteringar 435 575 659 597   1036 906 
Investeringsinkomster 1174 658 1124 988   566 464 
Investeringar netto 1 249 2 004 2 411 1 893   1 982 1 887 
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 Utbildningsnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 1 060 1 057 1 031 1 038 
Kostnader -2 869 -2 982 -3 040 -3 122 
Nettokostnad -1 809 -1 925 -2 009  - 2 084 
Kommunbidrag 1 827 1 957 2 006 2 084 
Resultat  17 32 -3 0 
Antal årsarbetare  2 498 2 406 2 372 - 

 

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad till cirka 30 procent. Intäkterna avser 
till största delen ersättning för elever från andra kommuner, ersättning för 
direkttilldelad vuxenutbildning, ersättning för modersmålsundervisning och studie- 
och yrkesvägledning till grundskoleelever samt statsbidrag. 

Antal årsarbetare har minskat till följd av färre nyanlända elever. 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
Göteborgs nettokostnad 2018 för gymnasieskolan, inklusive fördelade 
kommunövergripande kostnader, var 1 728 mnkr vilket motsvarade drygt 3 000 
kronor per invånare. För Stockholm var motsvarande kostnad närmare 3 100 
kronor per invånare och för Malmö cirka 3 350 kronor per invånare. Det motsvarar 
cirka 40 mnkr lägre kostnad än Stockholm och cirka 190 mnkr lägre kostnad än 
Malmö omräknat till Göteborgs invånarantal. 

Jämfört med den så kallade referenskostnaden, som tar hänsyn till skillnader i 
strukturella faktorer som enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet 
påverkar kostnadsnivån, var Göteborgs kostnad 2018 cirka 280 kronor högre per 
invånare än den förväntade, vilket motsvarade cirka 160 mnkr. Skillnaden kan bero 
på såväl en annan ambitionsnivå än den genomsnittliga kommunen som en skillnad 
i effektivitet eller strukturella skillnader som inte fångas i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Motsvarande uppgift för Stockholm var cirka 60 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden och för Malmö cirka 270 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden. 

En mer ingående jämförelse där även skillnaderna i resultat analyseras, finns i den 
fördjupningsrapport om utbildningsområdet som lämnas tillsammans med 
förutsättningarna för budget. 
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt Budget 
2020–2022: 

2 084,0 2 084,0 2 084,0 2 084,0 

Justeringar som beslutats under 
2020 

    

--     
Poster som inarbetats i underlaget     
Förändring av schablonmedel för 
nyanlända 

 -4,0 -4,0 -4,0 

Förändring av schablonmedel för 
nyanlända, stadengemensamt 
 

 -1,0 -1,0 -1,0 

Ej inarbetade poster att överväga i 
det politiska budgetarbetet 
------------------ 

    

 Valnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 0 11 12 0 
Kostnader -2 -26 -23  -1,6 
Nettokostnad -2 -15 -11  -1,6 
Kommunbidrag 2 17 13  1,6 
Resultat  0 1 2  0 
Antal årsarbetare  1 22 19 - 

2021 är förberedelseår inför allmänna valen 2022. Under året ska revidering av 
valdistrikt genomföras. Arbetet med att söka lämpliga vallokaler vidtar därefter. 
Nytt val kommer därefter 2024 med EU-val och 2026 med allmänna val. Det 
innebär att valnämnden har behov av att tillgång till kompetent personal kan ökas 
respektive minskas mellan åren. Valnämnden begär utökad ram för 2021 med 1,9 
mnkr avseende ökad basorganisation för sitt kansli Beslut togs av presidiet 2020-
04-17, hantering av begäran sker i separat ärende. Nämnden återkommer med 
begäran om utökad ram för 2022 som är valår. 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

1,6 1,6 1,6 1,6 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

 

   
---------------------------     
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 Äldre samt vård- och omsorgsnämnd 

De senaste tre årens utveckling, äldreomsorg (Stadsdelsnämndernas 
befolkningsram) 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Nettokostnad 4 701 4 850 5 002  5 188 
Antal årsarbetare 7 724 7 681 7 588  - 

 

Beskrivning av kostnadsutvecklingen 
Äldreomsorgens nettokostnader, exklusive hemsjukvård i ordinärt boende, har de 
senaste fem åren ökat med i genomsnitt 2,7 procent per år vilket motsvarar löne-, 
pris och en åldersviktad befolkningsutveckling. 

För hemsjukvård i ordinärt boende har kostnadsökningen under samma period varit 
i genomsnitt 5,5 procent vilket däremot är en högre ökning än vad som förklaras av 
löne-, pris- och befolkningsutveckling. 

Januari till mars 2020 har nettokostnaden för äldreomsorgen ökat med knappt 2 
procent jämfört med motsvarande period förra året. 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
Göteborgs nettokostnad 2018 för omsorg och hälso- och sjukvård till äldre, 
inklusive fördelade kommunövergripande kostnader, var 5 093 mnkr vilket 
motsvarade 8 906 kronor per invånare. För Stockholm var motsvarande kostnad 
8 089 kronor per invånare och för Malmö 8 798 kronor per invånare. Det motsvarar 
knappt 470 mnkr högre kostnad än Stockholm och cirka 60 mnkr högre kostnad än 
Malmö omräknat till Göteborgs invånarantal. 

Jämfört med den så kallade referenskostnaden, som tar hänsyn till de skillnader i 
åldersstruktur och andra strukturella faktorer som enligt det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet påverkar kostnadsnivån, var Göteborgs kostnad 2018 
386 kronor högre per invånare än den förväntade, vilket motsvarade cirka 220 
mnkr. Skillnaden kan bero på såväl en annan ambitionsnivå än den genomsnittliga 
kommunen som en skillnad i effektivitet eller på strukturella faktorer som inte 
fångas i utjämningssystemet. Motsvarande uppgift för Stockholm var cirka 560 
kronor lägre kostnad per invånare än referenskostnaden och för Malmö cirka 280 
kronor lägre kostnad per invånare än referenskostnaden. 
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Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 (Belopp i mnkr) 

Stadsdelsnämndernas befolkningsram 
Nettokostnad 2019 äldreomsorg exklusive  
förvaltningsoverhead 4 663  
Tillkommer hemsjukvård personer under 65 år 66 
Tillkommer tekniska hjälpmedel 49 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 257 
Utgångsläge 2019 SDN befolkningsram 5 036   

Justering enligt beslutad budget 2020: 
Ökning budgetram 125 
Förstärkt hemtjänst 25 
Utgångsläge 2020 SDN befolkningsram 5 186  

Resursnämndsuppgifter enligt budget 2020 
Hospiceverksamhet 47  
Äldreboendeplanering 7 

Social resursnämnd 
Nettokostnad 2019 äldreomsorg efter justering 63 
Tillkommer del av förvaltningsgemensamt (75%) 3 
Utgångsläge 2019 Social resursnämnd 66 

Justering enligt beslutad budget 2020 
Ökning budgetram 1 
Utgångsläge 2020 Social resursnämnd 67 

Totalt utgångsläge 2020 Äldrenämnd 5 307 

Poster som inarbetats i underlaget 
Överföring av Senior Göteborg från kommunledningen 10,5 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
Åldersvänligt Göteborg (1,3 mnkr 2021 

Överföring resurs till enheten för kontrakt och uppföljning 
med anledning av LOV äldreboende 
(-712 tkr från 1 april 2021, -950 tkr 2022 och framåt) 

Länsgemensam överenskommelse för specialiserad palliativ 
vård i hemmet (-10 mnkr) 
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 Nämnden för funktionsstöd 

De senaste tre årens utveckling, funktionshinderverksamhet (Stadsdelsnämndernas 
befolkningsram) 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Nettokostnad 3 587 3 752 3 845  4 011 
Antal årsarbetare 4 516 4 494 4 450  - 

 

Beskrivning av kostnadsutvecklingen 
Nettokostnaden för funktionshinderområdet har de senaste fem åren ökat med i 
genomsnitt 3 procent per år vilket motsvarar löne-, pris- och 
befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 20–64 år. 

Januari till mars 2020 har nettokostnaden ökat med drygt 4,5 procent jämfört med 
motsvarande period förra året. 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
Göteborgs nettokostnad 2018 för insatser enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), inklusive fördelade kommunövergripande 
kostnader, var 3 305 mnkr vilket motsvarade 5 780 kronor per invånare. För 
Stockholm var motsvarande kostnad 3 775 kronor per invånare och för Malmö 
4 689 kronor per invånare. Det motsvarar cirka 1 150 mnkr högre kostnad än 
Stockholm och drygt 600 mnkr högre kostnad än Malmö omräknat till Göteborgs 
invånarantal. 

Jämfört med den så kallade referenskostnaden, som tar hänsyn till de skillnader i 
strukturella faktorer som enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet 
påverkar kostnadsnivån, var Göteborgs kostnad 2018 362 kronor högre per 
invånare än den förväntade, vilket motsvarade drygt 200 mnkr. Skillnaden kan bero 
på såväl en annan ambitionsnivå än den genomsnittliga kommunen som en skillnad 
i effektivitet eller strukturella skillnader som inte fångas i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Motsvarande uppgift för Stockholm var cirka 240 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden och för Malmö 185 kronor 
högre kostnad per invånare än referenskostnaden. 
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Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 (Belopp i mnkr) 

Stadsdelsnämndernas befolkningsram 
Nettokostnad 2019 funktionshinder exklusive  
förvaltningsoverhead 3 621  
Avgår hemsjukvård personer under 65 år -66 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 165 
Utgångsläge 2019 SDN befolkningsram 3 721   

Justering enligt beslutad budget 2020: 
Ökning budgetram 65 
övriga inarbetade förändringar 0 

Justeringar som beslutats 2020 
Expansionsmedel (beslut SDN Örgryte-Härlanda 2020-03-23) 72 

Utgångsläge 2020 SDN befolkningsram 3 858  

Resursnämndsuppgifter enligt budget 2020 
LSS; boende utanför Göteborg 17  
Mobilt fältteam 2 
Planering och samordning 6 

Social resursnämnd 
Nettokostnad 2019 funktionshinder, efter justering 130 
Tillkommer del av förvaltningsgemensamt (75%) 12 
Till ”ofördelat” i avvaktan på ställningstagande -7 
Utgångsläge 2019 Social resursnämnd 134 

Justering enligt beslutad budget 2020 
Ökning budgetram 2 
Utgångsläge 2020 Social resursnämnd 136 

Totalt utgångsläge 2020 Nämnd för funktionsstöd 4 018 

Inarbetade förändringar enligt budgetförutsättningarna 

Expansionsmedel bostäder enligt beslutad budget 2020 97 
Expansionsmedel bostäder 2021 135 
Avgår ersättning för SoL-platser -40 

Kostnad för statlig assistansersättning 231 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
------------ 
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 Socialnämnder 

De senaste tre årens utveckling, individ- och familjeomsorg (Stadsdelsnämndernas 
befolkningsram) 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Nettokostnad 3 831 3 873 3 741  3 703 
 - varav försörjningsstöd 970 944 865  907 
Antal årsarbetare 2 144 2 209 2 150  - 

 

Beskrivning av kostnadsutvecklingen 
De senaste fem åren har stadsdelsnämndernas nettokostnad för individ- och 
familjeomsorg ökat med mindre än 2 procent i genomsnitt per år vilket är 
väsentligt lägre än löne-, pris- och befolkningsutvecklingen. Förklaringen är 
framför allt att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. 

Under perioden januari till mars 2020 minskade nettokostnaden för 
försörjningsstöd med en och en halv procent och nettokostnaden för övrig individ- 
och familjeomsorg med drygt 5 procent jämfört med samma period förra året. 

Göteborgs kostnadsnivå jämfört med övriga storstäder och referenskostnad 
Göteborgs nettokostnad 2018 för individ- och familjeomsorg, inklusive fördelade 
kommunövergripande kostnader, var 4 118 mnkr vilket motsvarade 7 200 kronor 
per invånare. För Stockholm var motsvarande kostnad 3 950 kronor per invånare 
och för Malmö 8 697 kronor per invånare. Det motsvarar närmare 1 900 mnkr 
högre kostnad än Stockholm och 860 mnkr lägre kostnad än Malmö omräknat till 
Göteborgs invånarantal. 

Jämfört med den så kallade referenskostnaden, som tar hänsyn till skillnader i 
strukturella faktorer som enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet 
påverkar kostnadsnivån, var Göteborgs kostnad 2018 590 kronor högre per 
invånare än den förväntade, vilket motsvarade närmare 340 mnkr. Skillnaden kan 
bero på såväl en annan ambitionsnivå än den genomsnittliga kommunen som en 
skillnad i effektivitet eller strukturella skillnader som inte fångas i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet. Motsvarande uppgift för Stockholm var nästan 1 700 
kronor lägre kostnad per invånare än referenskostnaden och för Malmö drygt 1 150 
kronor högre kostnad per invånare än referenskostnaden. 
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Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 IFO (Belopp i mnkr) 

Stadsdelsnämndernas befolkningsram 
Nettokostnad 2019 individ- och familjeomsorg exklusive  
förvaltningsoverhead 3 536  
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 154 
Utgångsläge 2019 SDN befolkningsram 3 690   

Justering enligt beslutad budget 2020: 
Ökning budgetram 79 
Övriga inarbetade förändringar -4 

Utgångsläge 2020 SDN befolkningsram 3 764  

Resursnämndsuppgifter enligt budget 2020 
Mottagning för unga män 1  

Social resursnämnd 
Nettokostnad 2019 individ- och familjeomsorg efter justering 439 
Tillkommer del av förvaltningsgemensamt (75%) 30 
Avgår schablonmedel nyanlända 2019, ej nivåhöjande -12 
Avgår statsbidrag ensamkommande 2019, ej nivåhöjande -12 
Till ”ofördelat” i avvaktan på ställningstagande -14 
Utgångsläge 2019 Social resursnämnd 431 

Justeringar som beslutats 2019 0 

Justering enligt beslutad budget 2020 
Ökning budgetram 6 
Övriga inarbetade förändringar -15 
Utgångsläge 2020 Social resursnämnd 422 

Totalt utgångsläge 2020 Socialnämnder, IFO 4 187 
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Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 Kultur och fritid (Belopp i mnkr) 

Stadsdelsnämndernas befolkningsram 
Nettokostnad 2019 Fritidsgårdar exklusive  
förvaltningsoverhead 99  
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 6 
Nettokostnad 2019 Övrig fritidsverksamhet exklusive 
förvaltningsoverhead 51 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 3 
Nettokostnad 2019 Allmän kulturverksamhet 21 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 1 
Nettokostnad Biblioteksverksamhet 22 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 1 
Utgångsläge 2019 SDN befolkningsram 204   

Justering enligt beslutad budget 2020: 
Ökning budgetram 8 
Övriga inarbetade förändringar (helårseffekt av överföring 
biblioteken till kulturnämnden) -23 

Utgångsläge 2020 SDN befolkningsram 189  

Resursnämndsuppgifter enligt budget 2020 
Ungdomars fritid 26 
Bergums fritidslantgård 1  

Totalt utgångsläge 2020 Socialnämnder, KoF 216 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
Ny påföljd för unga lagöverträdare (cirka 0,13 mnkr, ska regleras enligt 
finansieringsprincipen)) 
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 Socialnämnd Nordost 

Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 (Belopp i mnkr) 

Generell och socioekonomiskt viktad resurs IFO 1 048 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 59 
Försörjningsstöd 343 
Generell och socioekonomiskt viktad resurs KoF 60 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 4 
Riktad resurs ungdomars fritid 9 
Riktad resurs Bergums fritidslantgård 1 

Totalt utgångsläge 2020 SN Nordost 1 524 

Övriga poster som inarbetats i underlaget 
Finansiering av Samordningsförbundet Göteborg -4,8 
 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
Ökade kostnader för försörjningsstöd 

Driftsunderskott Bergums fritidslantgård 

Omfördelning Samlad avhopparverksamhet, totalt 15 mnkr 
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 Socialnämnd Centrum 

Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 (Belopp i mnkr) 

Generell och socioekonomiskt viktad resurs IFO 558 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 31 
Försörjningsstöd 172 
Generell och socioekonomiskt viktad resurs KoF 36 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 2 
Riktad resurs ungdomars fritid 6 
Riktad resurs Mottagning för unga män 1 
Riktad resurs stadengemensamt 341 

Totalt utgångsläge 2020 SN Centrum 1 147 

Övriga poster som inarbetats i underlaget 
Finansiering av Samordningsförbundet Göteborg -3,8 

Förändring schablonmedel för nyanlända, försörjningsstöd -4 

Förändring schablonmedel för nyanlända, övrigt -2  

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
Ökade kostnader för försörjningsstöd 

Omfördelning Samlad avhopparverksamhet, totalt 15 mnkr 
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 Socialnämnd Sydväst 

Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 (Belopp i mnkr) 

Generell och socioekonomiskt viktad resurs IFO 422 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 24 
Försörjningsstöd 117 
Generell och socioekonomiskt viktad resurs KoF 33 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 2 
Riktad resurs ungdomars fritid 5 
Riktad resurs stadengemensamt 50 

Totalt utgångsläge 2020 SN Sydväst 652 

 

Övriga poster som inarbetats i underlaget 
Finansiering av Samordningsförbundet Göteborg -2,4 
 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
Ökade kostnader för försörjningsstöd 

Omfördelning Samlad avhopparverksamhet, totalt 15 mnkr 
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 Socialnämnd Hisingen 

Teknisk beräkning av utgångsläge 2020 (Belopp i mnkr) 

Generell och socioekonomiskt viktad resurs IFO 748 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 42 
Försörjningsstöd 232 
Generell och socioekonomiskt viktad resurs KoF 48 
Tillkommer del av förvaltningsoverhead (75%) 3 
Riktad resurs ungdomars fritid 6 

Totalt utgångsläge 2020 SN Hisingen 1 080 

Övriga poster som inarbetats i underlaget 
Finansiering av Samordningsförbundet Göteborg -4,4 
 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 
Ökade kostnader för försörjningsstöd 

Omfördelning Samlad avhopparverksamhet, totalt 15 mnkr 

 Ännu ej fördelat i arbetet med ny nämndsorganisation  

I arbetet med ny nämndsorganisation är det i nuläget några enheter/uppgifter där 
den organisatoriska placeringen är oklar. För vissa av dessa bedöms det 
ekonomiska ansvaret vara tydligt kopplat till målgrupp, men det är oklart var 
uppgiften ska utföras. I beräkningsunderlaget har resurserna för social 
resursnämnds äldreboenden för missbrukare fördelats till dels äldre samt vård och 
omsorgsnämnden för brukare 65 år och äldre, dels till de fyra socialnämnderna för 
brukare under 65 år. Även resurserna för Allégården har fördelats till äldre samt 
vård och omsorgsnämnden. 

 I andra fall är även det ekonomiska ansvaret oklart varför något förslag till 
fördelning inte kan lämnas nu. Stadsledningskontoret avser att återkomma i en 
uppdatering i augusti/september med ett förslag till fördelning. De uppgifter som 
avses här är Enheten för kontrakt och uppföljning från kommunledningen samt ett 
antal enheter/uppgifter från social resursnämnd, till exempel utvecklingsmedel, 
Teckenspråksforum och Förvaltarenheten. Utgångsläget för budget 2021 för dessa 
poster, beräknat på nämndbidrag 2020 respektive nettokostnad 2019, uppgår till 
32,5 mnkr i 2020 års kostnadsnivå inklusive tillägg för overheadkostnader. 

I det fortsatta arbetet med ny nämndsorganisation kan det också framkomma att det 
bör göras någon justering i förhållande till den fördelning som har gjorts i 
beräkningsunderlaget. 

 

 

 

 

Utgångsläge 2020 33 

Ej inarbetade poster att överväga i det politiska budgetarbetet 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 208 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

Överföring resurs från äldre samt vård och omsorgsnämnden till 
enheten för kontrakt och uppföljning med anledning av LOV äldreboende 
(712 tkr från 1 april 2021, 950 tkr 2022 och framåt) 

 Ekonomiska ramar särskilda budgetposter  

 Arkivnämnden 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 40 40 39  39 
Kostnader -54 -57 -57  -60 
Nettokostnad -15 -17 -19  -21 
Kommunbidrag 21 21 21  21 
Resultat  6 4 2  0 
Antal årsarbetare  57 61 52 - 

Arkivnämnden finansieras till 40 procent av Göteborgs stad och till 60 procent av 
Västra Götalandsregionen. Eventuell indexering sker i dialog med Västra 
Götalandsregionen och stadsledningskontoret har därför inte indexerat 
arkivnämndens kostnader i detta underlag. 

 BRG (Business Region Göteborg) 

I kommunfullmäktiges budget 2020 nämns, under rubriken Styrning, Ledning och 
ekonomi, att finansiering av Göteborg & Co och Business Region Göteborg från 
och med 2021 ska finansieras via koncernbidrag. 

En förändring av finansieringsformerna för de bägge bolagen kan få konsekvenser 
inom olika lagstiftningsområden, eventuellt innebära ökade kostnader samt även få 
konsekvenser för bolagens avtalsåtagande. Konsekvenserna har inte fullt utretts 
och Stadshus kommer under våren att utreda frågan vidare och återkomma med en 
konsekvensanalys samt förslag till finansieringsnivå med hänsyn tagen till 
eventuella kostnadskonsekvenser (se avsnitt Bolag, BRG och Göteborg & Co, 
nedan). 

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022* 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

29,7 29,7 29,7 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

 

  
--------------------------    
    

*Tabellen kvarstår till dess att konsekvensanalysen har färdigställts 
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 Fastighetsnämnden Transfereringar 

De senaste tre årens utveckling 

Belopp i mnkr Utfall     Prognos 
  2017 2018 2019 2020 
Intäkter 0 0 0  0 
Kostnader -65 -66 -62  -65 
Nettokostnad -65 -66 -62  -65 
Kommunbidrag 69 73 68  68 
Resultat  4 7 6  3 
Antal årsarbetare  - - - - 

 

Kostnaderna för bostadsanpassningar beror på antalet anpassningar och 
omfattningen av dessa, vilket varierar mellan åren. Att bedöma framtida 
kostnadsnivåer för transfereringar är svårt eftersom omfattningen för 
bostadsanpassningsbidraget helt styrs av vilka ansökningar som skickas in. Enligt 
gällande lagstiftning måste bidrag beviljas för de ansökningar som inkommer. 
Mellan åren 2012 och 2017 har antalet ansökningar legat på en stabil nivå runt 3 
600 till 3 700. Från år 2018 har antalet ansökningar minskat varje år och kommer 
för 2019 att vara 15 procent färre än för 2017. Om detta kommer att fortsätta under 
2020 går inte att avgöra. Prognosen för 2020 är dock ett utfall cirka 6 procent högre 
än 2019 (se avsnitt Formaliafrågor, Reglering av överskott och underskott för 
specificerade ekonomiska ramar för Fastighetsnämnden och 
Överförmyndarnämnden).  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 enligt Budget 
2020–2022: 

68 68 68 68 

Justeringar som beslutats under 
2020 

    

-----------------     

 Göteborg & Co AB 

I kommunfullmäktiges budget 2020 nämns, under rubriken Styrning, Ledning och 
ekonomi, att finansiering av Göteborg & Co och Business Region Göteborg från 
och med 2021 ska finansieras via koncernbidrag. 

En förändring av finansieringsformerna för de bägge bolagen kan få konsekvenser 
inom olika lagstiftningsområden, eventuellt innebära ökade kostnader samt även få 
konsekvenser för bolagens avtalsåtagande. Konsekvenserna har inte fullt utretts 
och Stadshus kommer under våren att utreda frågan vidare och återkomma med en 
konsekvensanalys samt förslag till finansieringsnivå med hänsyn till eventuella 
kostnadskonsekvenser (se avsnitt Bolag, BRG och Göteborg & Co, nedan) 
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Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022* 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

117,3 117,3 117,3 117,3 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

 

   
-------------------------- 

 
   

Poster som har 
inarbetats i underlaget 

    
Jubileumssatsning upphör  -10 -10 

Ej inarbetade poster att 
överväga i det politiska 
budgetarbetet     
Jubileumssatsning 
utvärdering, 
summering enl förslag 
från Göteborg&Co, 10 
mnkr 2022      
Side by Side, 2 mnkr 
2021     

 

*Tabellen kvarstår tills dess att konsekvensanalysen har färdigställts 

 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

352,7 352,7 352,7 352,7 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

 

   
----------------------------     
Poster som har 
inarbetats i underlaget     
Preliminär avgift 2021  11,6 11,6 11,6 
Preliminär avgift 2022   8,8 8,8 

 Socialnämnd Centrum – Studieförbunden 

Ansvaret för bidragsgivning till studieförbunden överfördes 2019 från idrott och 
föreningsnämnden till social resursnämnd. I den förändrade nämndsorganisationen 
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föreslås socialnämnd Centrum få ansvaret för uppgiften. Kommunbidraget uppgår 
enligt budget 2020 till 31,2 mnkr. 

 Överförmyndarnämnden; arvoden 

Se avsnitt Formaliafrågor, Reglering av överskott och underskott för specificerade 
ekonomiska ramar för Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden.  

Kommunbidrag för år 2020 enligt Budget 2020–2022 

Belopp i mnkr 2020 2021 2022 2023 
Kommunbidrag 2020 
enligt Budget 2020–
2022: 

24,9 24,9 24,9 24,9 

Justeringar som 
beslutats under 2020 

 

   
-----------------------------     

 Bolag 
I avsnittet redovisas förutsättningar per bolag baserade på bolagens helårsprognos i 
Delårsrapport mars 2020 och långtidsplan 2021–2023 samt deras 10-åriga 
investeringsplan med bedömt lånebehov. Planerna är rapporterade innan Covid19-
krisen. Med anledning av nuvarande stora osäkerheter har det inte funnits 
meningsfullt att på kort tid revidera bolagens långtidsplaner. I kapitel 
Förutsättningar per bolag ges en kortfattad samlad bedömning av effekter i 
respektive koncern/kluster eller bolag (internt/regionalt) utifrån nuvarande 
konjunkturbedömningar och tänkbara marknadsförutsättningar för respektive 
verksamhet.  

Koncernbudget i avsnitt nedan får med bakgrund av detta betraktas som osäker. 

 Bolagens ekonomiska utveckling 

 Resultat och balans 2019, eget kapital 

Femårsöversikt Stadshuskoncernen 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Rörelsens intäkter (mnkr) 19 139 18 988 18 533 18 872 17 933 

Rörelseresultat (mnkr) 2 210 2 242 2 160 2 617 1 381 

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 1 632 1 578 1 443 1 653 382 

Årets resultat (mnkr) 1 255 1 426 1 146 1 314 363 

Balansomslutning (mnkr) 71 538 67 815 64 357 64 276 61 854 

Eget kapital (mnkr) 20 518 20 521 19 843 18 808 17 467 

Anläggningstillgångar (mnkr) 64 423 61 311 59 254 58 167 56 678 
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Lån (mnkr) 37 654 35 637 35 637 36 023 35 364 

Soliditet (%) 28,7 30,3 30,8 29,3 28,2 

Avkastning på eget kapital (%) 6,1 7,1 5,9 7,2 2,1 

Avkastning på totalt kapital (%) 3,2 3,4 3,4 4,2 2,2 

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 4,1 4,3 4,1 5,1 2,8 

Medelantal anställda 6 590 6 553 6 572 6 601 6 495 

Per underkoncern / kluster – resultat efter finansiella poster 

Belopp i mnkr 2019 2018 2017 

Energi 697 658 636 

Bostäder 717 487 568 

Lokaler 86 353 142 

Näringsliv -    50 -    50 -    49 

Kollektivtrafik 32 50 48 

Hamn 189 245 214 

Turism, Kultur & Evenemang -  61 -  217 -  230 

Interna bolag 3 17 37 

Regionala bolag inkl. Boplats 103 60 103 

Koncernmoderbolag -332 -  331  - 355    

Koncernjusteringar 248 308 329 

Resultat efter finansiella poster 1 632 1 578 1 443 
 

Per underkoncern / kluster – Investeringar 

Nettoutgifter i mnkr 2019 2018 2017 

Energi 989 901 762 

Bostäder 3 202 2 523 2 008 

Lokaler 904 933 1 112 

Näringsliv 3 2 2 

Kollektivtrafik 165 12 21 

Hamn 275 235 463 

Turism, Kultur & Evenemang 427 383 196 

Interna bolag 867 602 590 

Regionala bolag inkl. Boplats 368 243 276 
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Koncernmoderbolag 0 0 0 

Investeringar 7 200 5 834 5 430 

 Koncernledningsarvode Stadshus 
Stadshus AB som moderbolag fakturerar koncernens bolag sina administrativa 
kostnader genom ett så kallat koncernledningsarvode. 

 

Flerårsöversikt utfall (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Koncernledningsarvode 29 500 26 600 24 800 24 800 28 500 

 

Stadshus är koncentrerat till sina kärnuppdrag; aktiv ägarstyrning, finansiell 
samordning och ägarstöd. Bolaget har som ambition att över tid minska kostnader 
genom ett ökat samarbete med Stadsledningskontoret. För 2021–2023 uppskattas 
rationaliseringen till 1000 tkr per år.  

För 2021–2022 räknar Stadshus med att inte genomföra någon ytterligare 
kompletterande styrelseutbildning varför 1 000 tkr räknats av i förutsättningar för 
budget 2021 jämfört 2020. Nästa styrelseutbildning beräknas genomföras 2023. 

I kommunfullmäktiges budget för 2020 bemyndigades Stadshus att ta ut 
koncernledningsarvode från övriga bolag inom Stadshuskoncernen för finansiering 
av koncernbolagets verksamhet motsvarande 28 800 tkr under 2020. Det innebar en 
uppräkning med 2,8 procent. 

I den händelse pågående försäljningsuppdrag (Förbereda försäljning av hela, eller 
delar av bolag samt mark och fastighetsinnehav inom koncernen) leder till att 
kommunfullmäktige beslutar ge Stadshus i uppdrag att genomföra en försäljning 
behöver försäljningsomkostnaderna i första hand täckas av köpeskilling. 

I Stadshus kostnader ingår, fram till och med 2024, koncerngemensamma 
projektledningskostnader för införande av staden-gemensamma ekonomistjänster. 
Under 2021–2023 uppgår de till 1600 tkr per år. Under 2024, då projektet enligt 
plan avvecklas kan kostnaden komma att bli lägre. 

Belopp i tkr 2021 2022 2023 

Stadshus 
koncernledningsarvode 

27 800 - 1000 Summa 2021 - 
1000 

Summa 2022 - 
1000 + 3 500 

Indexering    

Summa    

 Gothenburg European Office (GEO) 
I kommunfullmäktiges budget 2020 har Kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med Göteborgs Stadshus AB se över verksamheten och inriktningen 
för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning. 

Uppdraget pågår där GEO bland annat konsekvensbeskriver en något minskad 
organisation samt olika lokalalternativ .En eventuell förändring bedöms kunna få 
full effekt först 2022 på grund av uppsägningstider för lokaler etc. 
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2020 bemyndigades Göteborgs Stadshus att lämna kapitaltillskott med 5 900 kkr. 

Med anledning av att utredningen ännu inte lämnat något förslag föreslås att 
Göteborgs Stadshus bemyndigas att finansiera Gothenburg European Office med 
upp till 5 900 kkr exkl eventuell indexuppräkning 

 Förutsättningar per bolag 

 Resultatbolag 

Göteborg Energi koncernen 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 6 083 6 406 5 835 
Resultat efter finansnetto 697 658 636 
Eget kapital 6 429 6 065 5 619 
Balansomslutning 12 673 12 826 12 217 
Avkastning totalt kapital 6,4% 6,6% 6,3% 
Soliditet 50,7% 47,3% 46,0% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 361 1 382 1 353 
Bruttoinvesteringar 989 761 761 
Lån 3 385 3 906 4 030 
Medelantalet anställda 929 926 1 002 

 

Stora investeringar och reinvesteringar krävs i elnätet och i fjärrvärmenätet dels på 
grund av stadsutveckling dels befintliga systemens ålder.  

Målet om en fossilfri fjärrvärmeproduktion till 2030 har ändrats till 2025 och ett 
arbete görs för att transformera verksamheten till det nya målet med ambitionen att 
verksamhetens lönsamhet ska bibehållas.  

Rosenlundsverket ska avvecklas på sikt och arbete pågår med att revidera 
utvecklingsplanen för fjärrvärmesystemet. En första uppdatering för 
Rosenlundsverkets avveckling planeras till hösten 2021. 

Under 2019 gjordes förändringar i beskattning av fossil kraftvärmeproduktion 
vilket medför kostnadsökningar på ca 100 mnkr/år. Den förändrade beskattningen 
påverkar i vilken grad Rya KVV används och påverkar genom detta mängden el 
som produceras lokalt. 

Från nationell nivå påverkar bland annat finansiering av den gröna skatteväxlingen, 
kärnkraftsbeslut och energiöverenskommelser på olika sätt förutsättningarna för 
Göteborg Energis verksamheter. Beslut för energisystemets olika delar påverkar 
varandra på olika sätt. 

Ny lagstiftning medför att elmätare ska ersättas med teknik som möjliggör nya 
funktionskrav som bland annat ger kunderna mer detaljerad information om deras 
elförbrukning. 

I den årliga Nils Holgersson-utredningen, där olika nyttigheter bland annat 
fjärrvärme och elnät, jämförs mellan landets 290 kommuner visar jämförelsen att 
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Göteborg Energis verksamheter prismässigt ligger bland de lägsta vid jämförelse 
av de större städerna i Sverige. Sett till alla kommuner ligger Göteborg på ca 25 - 
30:e plats i dessa årliga jämförelser. 

 

 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 351 670 690 578 
Nyinvesteringar 733 501 1 051 1 126 
Reinvesteringar 567 999 649 873 
Nyupplåning 200 200 400 740 
Avskrivningskostnad -639 -643 -639 -676 

 
 

 
 
Lokaler (Higab koncernen) 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 1 958 2 048 1 826 
Resultat efter finansnetto 86 353 142 
Eget kapital 2 338 2 343 2 038 
Balansomslutning 12 266 11 798 11 044 
Avkastning totalt kapital 1,8% 4,1% 2,5% 
Soliditet 19,1% 19,9% 18,5% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 570 400 374 
Bruttoinvesteringar 870 934 1 112 
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Lån 8 218 7 998 7 491 
Medelantalet anställda 334 323 306 

 

Higab, Älvstranden och Parkeringsbolaget är tre bolag med olika uppdrag och vitt 
skilda affärslogiker. Nedan följer en kort beskrivning av respektive bolag 

 

Flerårsplan (Higabkoncernen, mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 21 193 197 201 
Nyinvesteringar 867 1 197 841 1 308 
Reinvesteringar 225 332 95 85 
Nyupplåning 0 400 -200 0 
Avskrivningskostnad -202 -215 -241 -247 

 

I flerårsplanen ingår inga försäljningar eller eventuella nedskrivningar. 
Investeringsplan och upplåningsbehov enligt den 10-åriga långtidsplanen för 
investeringar. 

Higab AB 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 766 748 813 
Resultat efter finansnetto 157 113 295 
Eget kapital 2 154 1 920 1 775 
Balansomslutning 7 808 7 616 7 256 
Avkastning totalt kapital 4,8% 2,8% 4,0% 
Soliditet 27,6% 25,2% 24,5% 
Medeltalet anställda 89 80 75 
Lån 4 970 4 970 4 717 

 

Flerårsplan investeringar och skuldförändring 
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I de redovisade volymerna ingår investeringar som genomförs på uppdrag av kund 
eller ägare.   

Bolaget beräknar en självfinansieringsgrad på 100 procent, då kapital- och 
driftskostnader möts av intäkter i motsvarande grad. 

På uppdrag av fullmäktige har en utredning av förutsättningar för och 
konsekvenser av försäljning av kommersiella fastigheter som ägs av bolagen inom 
lokalklustret genomförts. Utredningen är på remiss hos de berörda 
bolagsstyrelserna och fastighetsnämnden (maj 2020).  

Göteborgs Stad Parkeringsbolag AB 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 524 502 469 
Resultat efter finansnetto 114 100 39 
Eget kapital 1 099 1 014 1 019 
Balansomslutning 1 381 1 292 1 275 
Avkastning totalt kapital 8,5% 7,8% 3,1% 
Soliditet 79,6% 78,5% 80,0% 
Medelantalet anställda 91 94 90 

 

Bolaget bevakar stadens behov av i huvudsak parkerings- och mobilitetslösningar 
för allmänna behov och identifierar investeringsbehovet utifrån detta.  

Bolaget arbetar aktivt med att anordna ersättningsparkering kopplat till den 
stadsutveckling som sker i stadens centrala delar och som påverkar 
parkeringssituationen i kritiska områden i staden. Bolaget arbetar nära övriga 
aktörer i Staden för att säkerställa en utbyggnad av laddplatser som svarar mot det 
faktiska behovet. 

Flerårsplan investeringar och skuldförändring 
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Över tid beräknar bolaget en egenfinansieringsgrad på 100 procent. 
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Älvstranden Utveckling koncernen 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 495 620 368 
Resultat efter finansnetto -100 157 -106 
Eget kapital 1 019 1 019 847 
Balansomslutning 4 304 4 034 3 883 
Soliditet 23,7% 25,3% 21,8% 
Medelantalet anställda 93 90 82 
Lån 2 310 2 310 2 310 

 

Vision Älvstaden och dess genomförandeplan, ”Färdplan”, ligger till grund för 
bolagets investeringsplanering. Verksamheten budgeteras årligen med negativt 
resultat exkluderat fastighetstransaktioner. De flesta år är det sedan resultatet från 
fastighetstransaktionerna som gör att resultatet blir positivt. Resultat och soliditet 
har stora svängningar mellan åren beroende av vilka transaktioner som genomförts. 

Att genomföra stadsutveckling i Älvstadens delområden är komplext och i hög 
grad beroende av god samordning mellan en mängd olika projekt och 
planeringsprocesser. Vid försenade planer för stadsutveckling behöver även 
bolagets fastighetsförsäljningar senareläggas för att klara bolagets ekonomi i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Flerårsplan investeringar och skuldförändring 
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Egenfinansieringsgraden kan variera mellan åren men för totalen (enligt 10-
årsplanen) bör denna vara 100 procent. 

 

Göteborgs Hamn koncernen 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 771 791 753 
Resultat efter finansnetto 189 245 214 
Eget kapital 1 827 1 722 1 615 
Fritt eget kapital 1 286 1 198 1 110 
Balansomslutning 3 308 3 205 2 633 
Avkastning totalt kapital 6,7% 8,6% 8,0% 
Soliditet 55,2% 53,7% 50,1% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 339 956 347 
Bruttoinvesteringar 275 147 357 
Lån 837 790 814 
Medelantalet anställda 123 116 120 

 

Det ligger i uppgiften som Landlord att investera och reinvestera i infrastruktur och 
logistikkoncept med en långsiktig tidshorisont. Göteborgs Hamn står inför en 
period med stora infrastrukturella investeringar för att stärka hamnens 
konkurrenskraft. Större satsningar under kommande år är:  

• Farledsfördjupning (möjliggör fortsatt transocean direktanlöp med större 
containerfartyg)  

• Fortsatta satsningar på att effektivisera godsflöden till och från hamnen 
(samordningslösningar mellan fartygstrafik och transporter på land, 
omlastningsterminaler) 

• Digitalisering (effektivisering i godsflödet, ökad förutsägbarhet) 

• Logistikfastigheter (utvidgat tjänsteutbud i syfte att göra godsnavet mer 
attraktivt)  
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• Miljö (målet är 70 procent reducerat utsläpp av CO₂ tom 2030, på sjösidan 
från Vinga, på landsidan inom kommungränsen) 

• Re- och nyinvesteringar i energihamnen (möjliggör omställning till 
förnyelsebart) 

• Nya terminalytor (möjliggör fortsatt expansion och ökad kapacitet) 

• Lokalisering av Stena (till följd av kommande stadsutveckling) 

• Säkerhet (nationella och EU-krav) 
 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 221 260 270 260 
Nyinvesteringar 407 752 769 1 337 
Reinvesteringar 144 315 180 212 
Nyupplåning 305 771 671 1 337 
Avskrivningskostnad -147 -137 -136 -146 

 

 
Över tioårsperioden beräknar koncernen en självfinansieringsgrad om 33 procent 
avseende nyinvesteringar och en upplåningsvolym om 5,6 mdkr.  
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Liseberg koncernen 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 1 256 1 229 1 227 
Resultat efter finansnetto 2041 75 89 
Eget kapital 1 278 1 119 1 060 
Fritt eget kapital 715 651 673 
Balansomslutning 2 129 1 907 1 672 
Avkastning totalt kapital 10,5% 4,6% 5,9% 
Soliditet 60,0% 58,7% 63,4% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 361 292 173 
Bruttoinvesteringar 409 87 147 
Lån 496 365 279 
Medelantalet anställda 1 112 1 115 1 109 

1) Ingår extraordinär post om 114 mnkr 

 
De närmaste åren är Jubileumsprojektets utveckling väsentlig, utöver att fortsätta 
driva verksamheten enligt fastställda planer. Ur ett investeringsperspektiv ligger 
följande planering: 

• Jubileumsprojektet genererar, enligt plan, investeringar på ~2 150 mnkr, 
för perioden 2020 - 2023 

• Övriga investeringar sker i löpande verksamhet, attraktioner och 
reinvesteringar (underhåll) 

 
Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 42 81 86 74 
Nyinvesteringar 482 817 911 395 
Reinvesteringar 64 54 57 41 
Nyupplåning 29 670 720 160 
Avskrivningskostnad -171 -182 -181 -216 

 

Resultat 2020 baseras på prognosen i Delårsrapport mars 2020. I de redovisade 
volymerna ingår hotell och vattenpark. Egenfinansieringsgraden över tid är 100 
procent och avser såväl nyinvesteringar och reinvesteringar. Bolaget beräknar ett 
upplåningsbehov i början av prognosperioden som sedan kan amorteras. Netto 
under prognosperioden beräknas ett upplåningsbehov på 500 mnkr. I 
investeringskalkylerna inkluderas försäljning av Hotell Liseberg Heden med 270 
mnkr.  

 BRG och Göteborg & Co 

I fullmäktiges budget 2020 nämns, under rubriken Styrning, Ledning och ekonomi, 
att finansiering av Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB (BRG) 
från och med 2021 ska finansieras via koncernbidrag. 
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Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut den 19 april 2017 funnit att fullmäktiges 
beslut om budgettilldelningar till Göteborg & Co AB står i strid med lagen om 
offentlig upphandling. Staden har överklagat konkurrensverkets beslut, men fått 
avslag på sitt överklagande av förvaltningsrätten den 6 november 2019. Staden har 
överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten och kammarrätten har beviljat 
prövningstillstånd. Rättsläget bedöms vara oklart mot bakgrund av att det i en 
statlig utredning (SOU 2019:56) riktas kritik mot det avgörande som 
förvaltningsrätten baserat sin bedömning på.   

Med anledning av pågående process fick Stadsledningskontoret i februari 2020 att, 
för ökad beredskap i frågan, i uppdrag att utreda formerna för den fortsatta 
finansieringen av Göteborg & Co AB inom ramen för Konkurrensverkets 
invändningar, med en ambition om att bibehålla stadens styrmodell och 
näringslivets medfinansiering (KS 2020-02-26 § 147). Uppdraget pågår.  

Göteborg & Co finansiering från Göteborgs Stad består sker genom 
uppdragsersättning som beslutas av Kommunfullmäktige. För år 2020 uppgår 
ersättningen till 117,3 mnkr. Utöver det finansieras bolaget av externa intäkter. 
Göteborg & Co AB är ansvarig för stadens 400-årsjubileum 2021 som 
Kommunfullmäktige har beslutat om finansiering med 100 mnkr 2021 (KF 2018-
12-20 § 22 1082/). Det framgår inte av Kommunfullmäktiges budget 2020 om även 
jubileets finansiering avses med skrivningarna om finansiering via koncernbidrag i 
budget 2020.  

Business Region Göteborg AB har i samband med att samarbetsavtal tecknades 
med Göteborgsregionens Kommunalförbund gjort en grundlig juridisk utredning 
om möjligheter och konsekvenser av den nuvarande delade finansieringslösningen 
med både uppdragsersättning, koncernbidrag och extern finansiering från 
kommunala organisationer och näringsliv/organisationer. 

En förändring av finansieringsformerna för de bägge bolagen kan få konsekvenser 
inom olika lagstiftningsområden, eventuellt innebära ökade kostnader samt även få 
konsekvenser för bolagens avtalsåtagande. Konsekvenserna har inte fullt utretts 
och Stadshus kommer under våren att utreda frågan vidare och återkomma med en 
konsekvensanalys samt förslag till finansieringsnivå med hänsyn tagen till 
eventuella kostnadskonsekvenser. 

 

Business Region Göteborg AB (BRG) 

Flerårsöversikt      2019       2018       2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 89 87 87 
Resultat efter finansnetto -50 -50 -49 
Eget kapital 62 66 65 
Balansomslutning 92 105 104 
Soliditet 68,1% 62,9% 62,5% 
Medelantalet anställda 79 92 94 

 

Från ett övergripande näringslivsperspektiv lyfts fram ett antal generella 
frågeställningar med stort fokus: 
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• Fordonsindustrins omställning till ett elektrifierat transportsystem 

• Tillgång till detaljplanerad mark för etableringar och befintliga företag 

• Fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda 

 

Inom BRG:s egna verksamhet läggs fokus på ett antal andra väsentliga insatser, 
särskilt kan följande nämnas: 

• Fortsatt fokus på förbättrat näringslivsklimat 

• Genomförande av näringslivsstrategiskt program 

• Samordna omställning till ett elektrifierat transportsystem 

• Hantering av omställnings- och kompetensutvecklingsinsatser (i 
efterverkningarna av Coronapandemin) 

 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto -41 -41 -41 -41 
Nyinvesteringar 0 0 0 0 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
(Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 

 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende särskilda budgetposter ges en 
uppdragsersättning till bolaget.  
För 2020 beslutades följande belopp för BRG: 29 700 tkr. 

I kap. 8 (avsnitt 8.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 
bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 
genom koncernbidrag. För 2020 beslutades följande belopp för BRG: 41 300 tkr. 

 
Göteborg & Co AB  
Flerårsöversikt      2019     2018      2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 181 203 196 
Resultat efter finansnetto -2 10 1 
Eget kapital 1 090 1 073 1 065 
Balansomslutning 1 241 1 159 1 216 
Soliditet 87,8% 92,6% 87,6% 
Medelantalet anställda 103 106 105 

 

För verksamheten finns ett antal fokuserade frågor för de närmaste åren: 

• Finansiering av Göteborg & Co, väntan på kammarrättens dom – 
Konkurrensverket 

• Förverkliga och genomföra kommunfullmäktiges program för 
besöksnäringen 
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• Samordna arbetet med evenemangsstrategin efter genomförd översyn 

• Leda arbetet fram till jubileumsåret 2021 och inventera hur insatserna i 
jubileumsfirandet kan ge effekter även bortom 2021 

 
Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 
Nyinvesteringar 0 0 0 0 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 

 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut avseende särskilda budgetposter ges en 
uppdragsersättning till bolaget. För 2020 beslutades följande belopp för Göteborg & 
Co AB: 117 300 tkr. 

I kap. 8 (avsnitt 8.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 
bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 
genom koncernbidrag. Beroende på vad ovan nämnda konsekvensanalys visar kan 
det bli aktuellt för fullmäktige att fastställa nivån på kapitaltillskott till Göteborg & 
Co för 2021. 

 Bolag finansierade med koncernbidrag 

 
Got Event AB 

Flerårsöversikt      2019     2018      2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 211 176 244 
Resultat efter finansnetto -151 -165 -217 
Eget kapital 32 32 45 
Balansomslutning 420 262 347 
Soliditet 7,6% 12,2% 13,0% 
Medelantalet anställda 218 194 215 

 

På lång sikt präglas verksamheten av avsaknad på långsiktiga beslut gällande 
arenornas/anläggningarnas utveckling. Detta kan ha stor påverkan på 
destinationens, och även Got Events, attraktionskraft. Sannolikt kommer det även 
att krävas stora investeringar, och även ett mycket stort underhåll, för att förlänga 
berörda anläggningars livslängd och attraktionskraft. Väsentligt är att alla 
arenor/anläggningar ägs av Higab och endast hyrs av Got Event. Det innebär att 
väsentliga investeringar sker inom Higab och därefter får effekt i Got Events 
hyresnivåer.   

Planerade investeringar för Got Event är då primärt reinvesteringar (underhåll): 
2020–2024 ~175 mnkr. 
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Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto -184 -184 -184 -184 
Nyinvesteringar 8 8 8 8 
Reinvesteringar 26 27 27 27 
Nyupplåning 0 10 10 10 
Avskrivningskostnad -6 -13 -21 -28 

 

I kap. 8 (avsnitt 8.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 
bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 
genom koncernbidrag. För 2020 beslutades följande belopp för Got Event: 184,3 
mnkr. 

 
Göteborgs Stadsteater AB 

Flerårsöversikt      2019      2018       2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 68 72 73 
Resultat efter finansnetto -115 -114 -102 
Eget kapital 33 26 28 
Balansomslutning 61 67 77 
Soliditet                                           54,0% 38,8% 36,4% 
Medelantalet anställda 188 187 185 

 

För verksamheten är ombyggnationen av teaterhuset på Götaplatsen den viktigaste 
frågan, vilket innebär att säsongen 2020–2021 kommer att ske på olika scener och i 
olika sammanhang. För 2021 innebär det en halvering av biljettintäkter (-10 mnkr) 
och ökade kostnader för inhyrning i externa lokaler (-1,6 mnkr).  

Kommunfullmäktige beviljade Stadsteaterns framställan om att genomföra en 
ombyggnation och där hemställdes också om ett ökat koncernbidrag. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta frågan till budgetberedningen för 
2020. Det ökade koncernbidraget om 12 mnkr avser att täcka ökad hyra till följd av 
investeringen samt ökade nettodriftskostnader. Det ombyggda teaterhuset tas i 
besittning vid halvårskiftet vilket innebär en halvårseffekt på ökningen av 
koncernbidraget med 6 mnkr 2021. 

Stadsteaterns verksamhet genererar i praktiken inga egna investeringar. 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto -116 -123 -131 -134 
Nyinvesteringar 0 0 0 0 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 
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I kap. 8 (avsnitt 8.1.2.3) beskrivs kommunfullmäktiges beslut avseende 
bemyndigande till Göteborgs Stadshus AB att lämna enskilda bolag kapitaltillskott 
genom koncernbidrag. För 2020 beslutades följande belopp för Stadsteatern: 
114 200 tkr. 

 Övriga bolag 

Göteborgs Stadshus AB (koncernmoderbolag) 

Flerårsöversikt       2019       2018       2017 
(mnkr)    
Nettoomsättning 30 28 26 
Resultat efter finansnetto -332 -331 -355 
Eget kapital 13 475 13 759 13 434 
Fritt eget kapital 12 247 12 785 12 722 
Balansomslutning 20 035 19 431 17 465 
Lån 4 781 3 953 3 287 
Soliditet 67,3% 70,8% 76,9% 
Medelantalet anställda 15 14 14 

 

Koncernbolaget utvecklar och driver processer för en effektiv politisk styrning. 
Stadshus verktyg för detta är ägardialog, ägarstöd och strategisk samordning. 
Stadshus ska vara ett praktiskt ägarstöd till bolagen inom olika specialistområden. 
Ägarstödet utgör ett kompetensstöd inom koncerngemensamma funktioner som 
koncernredovisning, skatt, ekonomistyrning, HR, kommunikation, hållbarhet och 
bolagsjuridik. Gothenburg European Office (GEO) som är en integrerad del av 
Stadshus AB:s organisation har till huvudsaklig uppgift att i Bryssel bedriva 
omvärlds- och intressebevakning i förhållande till EU genom att löpande bevaka 
och agera i politiska processer utifrån Göteborgs Stads intressen. 

Stadshus ska i enlighet med ägardirektivet svara för resultatutjämning inom 
Stadshuskoncernen. Koncernens skattebelastning ska i första hand ske i Stadshus. 

 

Flerårsplan inklusive koncernjusteringar (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto -45 -40 -40 -40 
Nyinvesteringar 0 0 0 0 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
Nyupplåning 400 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 

 

 

Bostäder (Framtidenkoncernen) 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 5 830 5 693 5 980 
Resultat efter finansnetto 717 487 568 
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Eget kapital 10 952 10 354 9 906 
Balansomslutning 33 407 30 948 29 325 
Avkastning sysselsatt kapital 3,4% 2,8% 3,4% 
Avkastning totalt kapital 3,0% 2,5% 3,0% 
Justerad soliditet 64,2% 64,3% 62,9% 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
(efter underhåll) 1 758 1 427 1 685 
Bruttoinvesteringar 3 202 2 533 2 008 
Lån 18 750 17 018 16 016 
Medelantal anställda 1 019 1 046 1 035 

 

Nyproduktion: För att sänka produktionskostnaderna och möjliggöra byggande åt 
alla typer av konsumenter har ett antal strategier och åtgärder vidtagits, bland annat 
ökat fokus på industriellt och standardiserat byggande, aktiviteter för att få in fler 
anbud och fler leverantörer av varierande storlek, förvärv och avyttring av mark, 
anpassning av prissättning på parkering i nivå med andra aktörer.  

Vid årsskiftet är antalet bostäder i produktion cirka 2 700, cirka 4 700 är i planerad 
produktion För åren 2020–2028 gör Framtiden följande prognos:  

4 400 högst troligt 

3 000 fullt möjligt (pågående detaljplaner) 

1 600 mer osäkert (positivt planbesked) 

Fram till år 2022 planerar koncernen att fullfölja solelssatsningen om att installera 
minst 10 000 kW effekt motsvarande 140 mnkr. 

Utvecklingsområden (Biskopsgården, Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön, 
Tynnered, Lövgärdet): Under våren 2020 ska en övergripande strategisk plan tas 
fram för hur arbetet ska bedrivas i utvecklingsområdena för att bidra till att ingen 
del av staden ska finnas på polisens lista över utsatta områden år 2025. Strategiska 
utvecklingsplaner ska också tas fram för respektive utvecklingsområde  

Varsam renovering: Koncerngemensamma riktlinjer för renovering och underhåll 
har beslutats. Riktlinjerna fastslår att cirka 20 procent av lägenheterna vid 
renovering av en fastighet eller ett område ska renoveras utan standardhöjning.  

Flerårsplan* (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 725 569 600 578 
Nyinvesteringar 2 758 2 832 2 562 2 729 
Reinvesteringar 1 511 1 474 1 327 1 349 
Nyupplåning 2 566 2 486 1 998 2 134 
Avskrivningskostnad -1 111 -1 173 -1 228 -1 294 
Nedskrivningskostnad -106 -202 -186 -206 

*Från och med 2020 ingår GöteborgsLokaler i Framtidenkoncernen (Bostäder). GöteborgsLokaler ingick tidigare i 

Higabkoncernen (Lokaler) 

Investeringarna för 2020 och 2021 är till stora delar upphandlade, och därmed 
lånebehovet. Däremot kan det förekomma avvikelser i när investeringsprojekten 
avslutas vilket ger förskjutningar mellan åren. Koncernens målsättning är en 
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självfinansieringsgrad på 30 procent avseende nyinvesteringar och 100 procent 
avseende reinvesteringar. Tioårsprognosen indikerar en självfinansieringsgrad för 
nyinvesteringar på 25 procent, vilket medför ett upplåningsbehov på 20 mdkr under 
10-årsperioden. 

 

Nyinvesteringar, volymer och värderingslägen avseende Framtiden exklusive 
GöteborgsLokaler 

Volymer (antal hyresrätter) 2021 2022 2023 

Nyproduktion och konverteringar 1 463 1 155 559 
 

 

 

Summa Nyinvesteringar (mnkr) 2021 2022 2023
A-läge 774 424 881
B-läge 1 725 1 716 1 582   
C-läge 162 295 215
Icke definierat 44 48 49
Summa 2 705 2 482 2 728   
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Kollektivtrafik 

Flerårsöversikt (mnkr)       2019       2018       2017 
Rörelseintäkter 1 373 1 394 1 398 
Resultat efter finansnetto 32 50 48 
Eget kapital 484 457 504 
Balansomslutning 815 1 189 862 
Avkastning totalt kapital 3,2% 4,9% 5,7% 
Soliditet 59,4% 38,4% 58,5% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 62 180 81 
Bruttoinvesteringar 164 12 21 
Medelantalet anställda 1 443 1 441 1 395 

 

GS Buss AB och är för närvarande föremål för avyttring till annan ägare än 
Göteborgs kommun och Stadshus AB. Ärende avseende avyttring av GS 
Trafikantservice AB beslutades av kommunfullmäktige den 14 maj 2020. 

Förberedelser för mottagande av de nya M33-spårvagnarna pågår och har pågått 
under 2019. Tester av vagnar pågår och serieleverans beräknas påbörjas kvartal 3 
2020. Så småningom kommer de äldre M28 och M29 att kunna tas ur drift. 
Upphandlingen ägs av Västtrafik AB. 

Investeringar 

Göteborgs Spårvägar prognosticerar investeringar om 93 mnkr under perioden 
2020–2023. Största delen av investeringarna avser reinvesteringar i arbetsfordon 
och maskiner. Avskrivningar och räntor finansieras i sin helhet via de avtal som är 
tecknade med Västtrafik respektive Trafikkontoret. 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto -6 0 0 0 
Nyinvesteringar 14 11 15 2 
Reinvesteringar 36 3 4 8 
Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad -26 -31 -31 -30 
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Göteborgs Stads Leasing AB  

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 755 760 744 
Resultat efter finansnetto 28 23 34 
Eget kapital 975 1 037 1 037 
Balansomslutning 3 008 2 924 3 018 
Soliditet 32,4% 35,5% 34,7% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 595 601 518 
Bruttoinvesteringar 867 602 585 
Lån 1 429 1 372 1 375 
Medelantalet anställda 90 88 85 

 

De stora strategiska frågeställningar verksamheten fokuserar på är: 

• Digitalisering, delningsekonomi, urbanisering 

Inom fordonsområdet: 

• Mobilitetstjänster och bilpooler 

• Komplexa krav inom verkstad 

• Elektrifiering och alternativa drivlinor (för att nå målet kring fossilfri 
fordonsflotta 2023) 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 14 0 0 0 
Nyinvesteringar 485 455 445 455 
Reinvesteringar 85 85 85 85 
Nyupplåning 0 0 30 40 
Avskrivningskostnad -587 -585 -585 -585 

 

Bolagets övervägande investeringsvolym utgörs av anläggningstillgångar som är 
anskaffade för att leasa eller hyra ut till förvaltningar och bolag. Det som är 
upptaget som reinvesteringar utgörs framförallt av fordon som bolaget 
tillhandahåller genom operationell leasing. Egenfinansieringsgraden uppgår på sikt 
till 100 procent, då investeringarna finansieras genom leasingintäkter.  

Försäkrings AB Göta Lejon 
Flerårsöversikt (mnkr)       2019     2018       2017 
    
Rörelseintäkter 135 127 126 
Resultat efter finansnetto -25 -6 3 
Eget kapital 158 184 189 
Balansomslutning 358 318 328 
Soliditet 44,2% 57,9% 57,6% 
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Medelantalet anställda 15 13 12 
 
De stora strategiska frågeställningar verksamheten fokuserar på är att: 

• Säkerställa styrelsens kompetens, relaterat till Finansinspektionens krav 

• Säkerställa fastställda nivåer gällande finansiella reserver 

• Egen kompetensförsörjning 

Göta Lejons egen verksamhet genererar i praktiken inga egna investeringar. 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 9 0 0 0 
Nyinvesteringar 0 0 0 0 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 

 

Boplats Göteborg AB 
Flerårsöversikt     2019       2018       2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 25 26 26 
Resultat efter finansnetto 0 3 2 
Eget kapital 9 9 6 
Balansomslutning 36 27 23 
Soliditet 24,4% 32,4% 23,9% 
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten -1 4 5 
Medelantalet anställda 15 12 14 

 

Bolagets intäkter kommer huvudsakligen från de bostadssökandes köavgifter. 
Kommunfullmäktige har fastställt nivån på köavgift till 200 kr/år. Under 2019 
uppvisade bolaget ett nära 0-resultat vilket indikerar att nivån på köavgiften bör 
bibehållas även under kommande år. 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 1 0 0 0 
Nyinvesteringar 0 0 0 0 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 
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Renova koncernen 
Flerårsöversikt      2019     2018      2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 1 440 1 315 1 274 
Resultat efter finansnetto 106 53 94 
Eget kapital 626 544 497 
Balansomslutning 1 965 1 837 1 726 
Avkastning totalt kapital 6,2% 3,6% 6,3% 
Soliditet 31,9% 29,6% 28,8% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 208 199 141 
Bruttoinvesteringar 325 211 181 
Lån 915 904 863 
Medelantalet anställda 767 750 745 

 

Renovabolagen har de senaste åren arbetat för att utöka och modernisera flera av 
de miljötillstånd som bolagen har för avfalls- och återvinningsverksamheten. 
Renova bedömer att de tillstånd som erhållits tryggar verksamheten ca 15 - 20 år 
framåt. 

Renova har som strategi, vilken också förankrats i ägarrådet, att på sikt utöka 
delägarkrets med fler kommuner inom GR.  

På sikt kräver stadsutvecklingen en annan lokalisering för Högsbo 
sorteringsanläggning. I dagsläget finns ingen alternativ lokalisering för denna 
logistikanläggning. 

Den 1 april 2020 införs skatt på förbränning av avfall vilket bedöms medföra ökade 
kostnader under 2020 med totalt cirka 30 mnkr. För 2021 bedöms 
kostnadsökningen uppgå till cirka 40 mnkr. Kostnadsökningen kommer att föras 
vidare till Renovas huvudmän och verksamhetskunder.  

Utvecklingsinsatser bedrivs vad gäller elektrifiering av sopbilar, utvinning av zink 
ur aska med mera. 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 24 75 80 90 
Nyinvesteringar 91 529 250 260 
Reinvesteringar 164 80 80 80 
Nyupplåning 100 207 -3 5 
Avskrivningskostnad -160 -165 -138 -127 

 

Egenfinansieringsgraden över tid är 100 procent.  
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Gryaab AB 
Flerårsöversikt      2019     2018      2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 369 362 265 
Resultat efter finansnetto -3 4 6 
Eget kapital 86 86 83 
Fritt eget kapital 4 4 4 
Balansomslutning 1 442 1 511 1 586 
Avkastning totalt kapital 1,3% 1,8% 2,0% 
Soliditet 6,0% 5,7% 5,2% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 98 105 92 
Bruttoinvesteringar 32 27 85 
Lån 1 281 1 348 1 426 
Medelantalet anställda 112 103 108 

 

Sedan 2017 har pågått en process vad gäller nytt miljötillstånd för Ryaverket. 
Beslut om nytt miljötillstånd erhölls i januari 2020 och det nya tillståndet sträcker 
sig till 2036. Kravskärpningar samt att Ryaverket inte har kapacitet för en längre 
framtid gör att nya reningssteg på ny mark kommer att behövas. Stora investeringar 
(i nuläget uppskattade till mellan 3,5 och 5,5 miljarder kronor) kommer att på sikt 
påverka VA-avgiften för ägarkommunerna. Under 2020 kommer första stegen i 
planeringen av en kompletterande anläggning att startas. Bedömning i nuläget är att 
en kompletterande anläggning kan stå färdig för drift 2035. 

Det pågår ett arbete avseende förstudie om möjligheten till läkemedelsrening vid 
Ryaverket som finansieras genom bidrag från Naturvårdsverket. 

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 1 0 0 0 
Nyinvesteringar 11 17 139 231 
Reinvesteringar 33 48 46 60 
Nyupplåning 0 0 108 211 
Avskrivningskostnad -93 -75 -77 -80 
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Grefab 
Flerårsöversikt    2019      2018      2017 
(mnkr)    
Rörelseintäkter 63 60 60 
Resultat efter finansnetto 0 0 0 
Eget kapital 17 17 16 
Balansomslutning 105 104 100 
Soliditet 15,8% 16,0% 16,0% 
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 9 12 6 
Bruttoinvesteringar 11 5 10 
Medelantalet anställda 28 27 28 

 

Grefab arbetar med effektivisering av markanvändning och undersöker möjlighet 
till avslut av arrenden. 

Verksamheten som bedrivits medför att rester över tid lämnats i mark, till 
dagvatten och i hamnbassänger. Åtgärder har dokumenterats i en 
genomförandeplan som uppdateras årligen.  

Flerårsplan (mnkr) 

 2020 2021 2022 2023 
Resultat efter finansnetto 1 0 0 0 
Nyinvesteringar 10 10 10 10 
Reinvesteringar 0 0 0 0 
Nyupplåning 0 0 0 0 
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 

 

 Bedömda Covid19-effekter bolagen 2021. 
Nedan följer en kortfattad samlad bedömning av effekter i respektive 
koncern/kluster eller bolag (internt/regionalt) utifrån nuvarande 
konjunkturbedömningar och tänkbara marknadsförutsättningar för respektive 
verksamhet. Bedömningen förutsätter att rådande rekommendationer och 
restriktioner med anledning av pandemin i sin helhet återtagits under 2020. 
Bedömningarna behöver betraktas som osäkra och utgår från det som är känt första 
veckan i maj 2020.  

Bostäder och Boplats  
Sammanfattningsvis gör Framtiden bedömningen att det är en låg risk för påverkan 
2021 vad gäller förvaltningsverksamheten, nyproduktionen och koncernens 
utvecklingsarbete. 

Ur ett resultatperspektiv bedömer man risken för stora avvikelser sammantaget som 
liten. Det finns en större risk för vakanser i lokalbeståndet än i bostadsbeståndet. 
Investeringsverksamheten bedöms påverkas i liten omfattning och kan eventuellt få 
positiva effekter av en lågkonjunktur. 
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Framtiden ser en ökad risk för högre direktavkastningskrav på marknaden vilket 
ger sjunkande marknadsvärden och som får en påverkan på soliditet och 
belåningsgrad. 

Boplats noterar en lägre tillströmning av nya bostadssökande jämfört med tidigare 
år men det är för tidigt att kunna dra några slutsatser utifrån ett Coronaperspektiv.  

Boplats ser en ökad risk i sin egen verksamhet på grund av eventuellt lägre intäkter 
men gör bedömningen att man genom fortsatta effektiviseringar klarar sitt uppdrag 
2021.  

Energi  
Förändringar i aktivitetsnivån i samhället, näringslivet etcetera får påverkan på 
försäljningsvolymer och kan även påverka spillvärmeinköp framåt i tiden, 
beroende på utvecklingen framåt. I en så här föränderlig situation blir också 
prisutveckling svårförutsägbar (ex elpriser, oljepriser). 

Göteborg Energi ser i dagsläget låg risk för att inte kunna uppfylla centrala delar i 
ägardirektiv, verksamhetsuppdrag och investeringsplaner. Viss omprioritering 
inom investeringar kan däremot bli aktuell (mindre anslutningar, ökat fokus på 
reinvesteringar)  

För 2021 bedömer bolaget att Coronaeffekten kommer att minska årsresultatet med 
10–20 procent. 

Lokaler  
Vad gäller lokalkoncernens utsikter för 2021 är det framförallt Älvstranden som i 
ganska stor omfattning påverkas av de eftersläpande effekterna av pandemin 2020.  

Den största risken för Älvstranden är hur fastigheternas och byggrätternas 
marknadsvärden påverkas om krisen håller i sig, vilket kan rendera i 
nedskrivningsbehov av bolagets tillgångar. Pandemin kan även få stor påverkan på 
Älvstrandens intäkter och vakanser då bolagets kundsammansättning har hög 
kommersiell inriktning. För Älvstrandens del går det i dagsläget inte att bedöma 
om pandemin påverkar bolagets möjligheter att uppfylla de centrala delarna av 
ägardirektiv, verksamhetsuppdrag och investeringsplaner. 

Higab och Parkeringsbolaget bedömer att effekterna av pandemin inte får några 
större effekter på bolagens resultat och uppfyllelse av ägardirektiv, 
verksamhetsuppdrag och investeringsplaner.  

Hamn  
Hamnens volymuppskattningar för 2021 är osäkra och innehåller både möjligheter 
och hot. Beslut som stärker hamnens attraktivitet kan leda till ökade volymer 
samtidigt som ett worst-case scenario kan innebära 30 procent lägre volymer. 
Störst osäkerhet i kryssnings- och oljesegmentet men även osäkra 
marknadsförutsättningar för roro/bil. 

Hamnen bedömer att man inte ser några utmaningar i att uppfylla centrala delar av 
ägardirektivet. 

Hamnen gör bedömningen att man håller resultat och avkastningskrav enligt sin 
långtidsplan dock med reservation för den globala utvecklingen. Hälften av 
hamnens intäkter är volymbaserade vilket innebär att omvärldssituationen kommer 
att vara avgörande för den delen av våra intäkter speciellt vid en potentiell ”andra 
pandemi-våg” som skulle kunna påverka våra viktiga handelspartners vilja/förmåga 
att förbli öppna.  
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Turism Kultur & Evenemang  
Besöksnäringen som bransch har drabbats hårt av effekterna från covid-19 och det 
kan förutsättas att besöksnäringens aktörer inom flera segment även fortsatt 
kommer att se stora utmaningar. Situationen kan i förlängningen förväntas leda till 
färre samarbetspartners och ett minskat utbud av besöksanledningar till Göteborg 
och närområdet, vilket får en effekt på tillströmningen av besökare till 
destinationen. Klustret gör bedömningen att man under 2021 kommer se sjunkande 
besökssiffror och lägre intäkter samt att en återgång till verksamheternas 
normaltillstånd till en början sannolikt kommer behöva ske med begränsad 
kapacitet vilket innebär ett ytterligare inkomstbortfall. 

Göteborg & Co bedömer att den ekonomiska påverkan på bolaget är liten givet 
grundfinansiering från Göteborgs Stad. Eventuell minskade intäkter från 
samarbetspartner kan leda till begränsade möjligheter att marknadsföra 
destinationen nationellt såväl som internationellt.  

Med bakgrund av sjunkande besökssiffror och i kombination med att 2021 bedöms 
bli ett återstartsår indikerar Liseberg att ett nollresultat för 2021 är en realistisk om 
än försiktig bedömning. Liseberg planerar att varsla personal vilket, om varslet 
övergår i uppsägning får full effekt först 2021.Lisebergs minskade kassaflöden 
2020 innebär ett fokus på intäktsdrivande investeringar och att övriga 
investeringsramar för renovering och förbättringsarbete kommer att begränsas. 

Den strategiska satsningen med en expansion söder om parken genom uppförandet 
av ett hotell och ett äventyrsbad kommer inte att påverkas i dagsläget. I huvudsak 
då dessa investeringar är mycket viktiga ur ett långsiktigt och strategiskt 
perspektiv, men också då kostnaderna för att pausa byggnationen är alltför hög. 
Dessutom finansieras inte detta projekt genom kassaflödet från parkverksamheten. 
En riskanalys genomförs för projektet.  

Då ett flertal evenemang på Got Events arenor flyttas till 2021 minskar möjligheten 
att få in nya evenemang vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Då 
bolagets ekonomi är starkt påverkad under 2020 flyttas underhållsåtgärder framåt 
vilket dels kräver en noggrann planering för genomförande och anstränger 
ekonomin 2121. 

Stadsteaterns verksamhet kommer sannolikt få en marginell påverkan under 2021. 

Kollektivtrafik  
Bolagets samlade bedömning är att man kommer att uppfylla centrala delar i 
ägardirektiv, verksamhetsuppdrag och investeringsplaner givet de ekonomiska 
konsekvenser som i nuläget kan förutses. 

Baserat på Folkhälsomyndighetens bedömning av virusets långsiktiga påverkan på 
samhället i stort bedöms sjukfrånvaron för några yrkeskategorier (förare) vara 
högre än i normalfallet.  

En samlad bedömning av konsekvenser för ekonomin är ett resultatbortfall på ca 10 
miljoner kr för 2021 vilket framförallt är kopplat till GS Buss AB.  

Näringsliv  
Situationen för näringslivet är allvarlig. BRG ser framför sig ett scenario med risk 
för fördubblad arbetslöshet. Det leder till ökat behov av arbetsmarknads- och 
näringslivsutvecklande insatser för att skapa förutsättningar för att kickstarta igång 
sysselsättningen och få människor tillbaka till jobb eller att de startar nya företag. 
Den internationella konkurrensen kring företagsetableringar och spetskompetens 
kommer att öka dramatiskt emellan länder och regioner vilket ställer speciella krav 
på att agera kraftfullt.  
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Efterfrågan på bolagets tjänster har ökat och kommer öka under perioden. I det 
kortare perspektivet,  

1–3 år, ställs verksamheten till viss del omför att möta upp näringslivets behov för 
snabb återhämtning av sysselsättning och nystart av företag. Bland aktiviteterna 
märks 

• Omställningsarbete för kompetensutveckling inom eller mellan branscher 
kommer att intensifieras. 

• Ökad rådgivning till små och medelstora företag för att bli konkurrenskraftiga i 
en ny omvärld.  

• Ökat behov att stimulera nyföretagandet.  

• Behov av att innovationssatsningar inom specifika områden t ex elektrifiering, 
digitalisering behöver tidigareläggas eller utveckla specifika satsningar 
tillsammans med näringslivet och akademin kopplat till agenda 2030 

Bolaget ser inga hinder i att uppfylla ägardirektivet och uppdrag givet den 
finansieringsform, ram och ersättning som bolaget har 2020 

För extraordinära insatser för näringslivsutveckling och arbetsmarknadsåtgärder ser 
BRG redan nu att det kommer stora utlysningar från regional, statlig och EU-nivå. 
Det i sin tur kräver att BRG har resurser och medfinansiering för att försöka hämta 
hem medel som vår stad och region annars går miste om. 

Viss risk föreligger att externa intäkter minskar, givet betydligt lägre lönsamhet i 
näringslivet 

Minskade externa intäkter kan ge viss påverkan på antalet årsarbetare. 

Regionala bolag  
För koncernen Renova kommer det med stor sannolikhet bli ett försämrat resultat 
2020 och 2021 jämfört 2019 men inte på den nivå att det innebär allvarliga 
problem för koncernen. Resultatförsämringen bedöms uppstå i Renova Miljö AB. 

Bolagets samlade bedömning är att man kommer att uppfylla sitt ägardirektiv. Vad 
det gäller investeringar har båda bolagen i koncernen en god ekonomisk stabilitet 
och det kan vara gynnsamt att genomföra planerade investeringar under de 
kommande åren. 

Vid en större och eller längre inbromsning av ekonomin kommer Renova att 
behöva minska personalstyrkan främst inom insamling i dotterbolaget. Inga beslut i 
den riktningen är ännu fattade. 

Gryaab och Grefab gör bedömningen att påverkan på bolagen är mycket 
begränsad. 

Interna bolag  

Göteborg Leasing AB gör bedömningen att påverkan på bolaget är mycket 
begränsad 

Göta Lejon ser i nuläget inte någon påverkan på verksamheten 2021 

Premienivåerna för kunderna kan komma att påverkas beroende på hur Covid-19 
krisen kommer att påverka återförsäkringspremierna inför 2021. 

Sammanfattning 
En förväntad minskad aktivitet i näringslivet 2021 bedöms kunna påverka volymer 
och verksamhet i framförallt Renova, Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Ett 
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minskat resande och kvardröjande effekter från kraftig påverkan 2020 påverkar 
TKE-klustrets verksamhet. BRGs verksamhet anpassas till näringslivets behov i en 
förväntad lågkonjunktur. 

Bolagen bedömer sammanfattningsvis att det inte föreligger någon större risk att 
centrala delar av ägardirektiv och verksamhetsuppdrag inte kan genomföras. 

Under 2021 förväntas sammantaget lägre resultatnivåer i koncernen jämfört ett 
normalår vilket kan få effekter på möjligheten till resultatutjämning och förstärker 
utmaningen att lämna utdelning genom egna kassaflöden. Det finns anledning att 
ha en viss oro över fastighetsmarknadens utveckling både vad gäller 
marknadsvärden och avyttringsmöjligheter. Bolagens investeringsvolymer bedöms 
inte påverkas i någon större omfattning vilket ur ett konjunkturperspektiv kan 
uppfattats positivt. 

Det finns, med bakgrund av volymminskningar, en risk för driftsinskränkningar 
med påverkan på personal i några av bolagen. Vidare kan krisen innebära ett behov 
av organisationsförändringar och kompetensväxling utifrån nya förutsättningar. 

 Koncernbudget 
I kommunfullmäktiges budget 2020 fick Göteborgs Stadshus i uppdrag att ta fram 
en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och 
finansiering med givet lånetak. 

Stadshuskoncernens budget baseras på Delårsrapport mars 2020 för Resultat efter 
finansnetto 2020, bolagens långtidsplan 2021 – 2023 (se ovan under respektive 
underkoncern/bolag) och den 10-åriga investeringsprognosen 2020 – 2030 med 
investeringar, upplåningsbehov, avskrivning-/nedskrivningskostnader och 
räntekostnader samt en utdelning till kommunen med 540 mnkr per år (för år 2020 
är den 560 mnkr och inkluderar utdelning om 20 mnkr från Renova) och bedömd 
skatt om 220 mnkr per år (för år 2020 är den beräknad till 103 mnkr). Koncernens 
lån finns i ovanstående balansräkning redovisade både under långfristiga och 
kortfristiga skulder. Nyupplåningen ingår i långfristiga skulder. 
Anläggningstillgångar minskas med 1 000 mnkr/år i bedömda 
utrangeringar/avyttringar (utan rearesultat). Eventuella avyttringar av fastigheter 
eller bolag ingår inte. 

 

Koncernbudget      
RESULTATRÄKNING (mnkr) 2020 2021 2022 2023 
Intäkter 18 000 19 500 19 900 20 300 
Rörelsekostnader -13 233 -14 021 -14 296 -14 543 
Avskrivningar/Nedskrivningar -3 248 -3 421 -3 462 -3 635 
Rörelseresultat 1 519 2 058 2 142 2 122 
Finansnetto -501 -603 -620 -745 
Resultat efter finansnetto 1 018 1 455 1 522 1 377 

     
BALANSRÄKNING (mnkr) 2020 2021 2022 2023 
Anläggningstillgångar 63 028 67 890 73 106 78 293 
Anläggningstillgångar, nyinvesteringar 5 866 7 129 7 001 7 861 
Omsättningstillgångar 7 400 7 400 7 400 7 400 



 

Förutsättningar för budget 2021–2023 241 (245) 
Göteborgs stad  
 2020-05-

2520 

Tillgångar 76 294 82 419 87 507 93 554 
     

Eget kapital 21 433 22 668 23 970 25 127 
Eget kapital, utdelning -560 -540 -540 -540 
Avsättningar 5 000 5 000 5 000 5 000 
Långfristiga skulder 31 638 34 838 39 582 43 317 
Långfristiga skulder, nyupplåning 3 600 4 744 3 735 4 637 
Kortfristiga skulder 15 183 15 709 15 760 16 013 
Skulder och eget kapital 76 294 82 419 87 507 93 554 

     
Soliditet1 28,2% 27,9% 27,6% 27,2% 
Avkastning totalt kapital2 2,1% 2,6% 2,5% 2,3% 
Avkastning eget kapital3 4,4% 5,7% 5,7% 4,8% 

 
1) Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (summa skulder och eget kapital) 
2) Rörelseresultat i förhållande till genomsnittliga totala tillgångar (ränteintäkter försumbara 

här) 
3) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

 

Inom Stadshuskoncernen är det de resultatgivande underkoncernerna (Energi, 
Hamnen, Lokaler och Liseberg) som främst kan lämna koncernbidrag för att 
användas till: 

• Anslag för bolagen med underskott (BRG, Got Event och Stadsteatern). 

• Att täcka Stadshus AB:s räntekostnader (för lån vid anskaffning av bolagen 
i koncernen och utdelningar tidigare år) och verksamheten inom 
Gothenburg European Office (GEO). 

• Koncernens skatt. 

• Utdelning till ägaren.  

• Framtiden med de allmännyttiga bostadsbolagen lämnar endast 
skattebeloppet på sitt resultat, att ingå i Stadshuskoncernens 
skattesamordning. 

Diagrammen nedan visar scenario av finansiell samordning och skatteoptimering 
för 2020 och 2021 baserat på prognos i Delårsrapport mars 2020 och 
koncernbudget för 2021 samt tillämpning av de koncernbidragsprinciper som 
använts de senaste åren (%-satser i diagrammet anger koncernbidragsuttag av 
vinst).  

Scenariot visar på behovet av rearesultat från avyttringar för att undvika 
lånefinansiering (613 mnkr 2020 och 484 mnkr för 2021). Ett utökat uttag från de 
resultatgivande bolagen påverkar deras förmåga av egenfinansiering av 
nyinvesteringar vilket visas i scenario A respektive scenario B nedan. 
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För att illustrera motsvarande ur ett kassaflödesperspektiv visar nedanstående 
scenarion hur uttag från de resultatgivande bolagen påverkar deras möjlighet till 
egenfinansiering av reinvesteringar och nyinvesteringar. Scenarion ska beaktas 
med de osäkerheter som finns i ingående värden och de avgränsningar som gjort i 
förutsättningarna.  

Scenario A nedan visar för de resultatgivande bolagen: 

• Bedömda kassaflöde för perioden 2020 – 2023 (OBS! där inga reavinster 
ingår) 

• Investeringar enligt 10-årig investeringsplan 2020 - 2030 

• Koncernbidrag (här -500 mnkr/år) till täckandet av anslag till bolag med 
underskott (enligt nuvarande nivåer), Stadshus AB (räntor och GEO) och 
skatt (med avdrag för Framtidens skattedel).  

I scenariot har det beräknats med en egenfinansiering av nyinvesteringar med 30 
procent. Reinvesteringar har egenfinansierats med 100 procent. 

 
Enlig scenariot behövs kompletterande kassaflöde till utdelningen och amortering 
av lån för investeringar gjorda tidigare år. 

Scenario B har samma förutsättningar som scenario A med undantag av 
egenfinansiering av nyinvesteringar med 10 procent. 
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Enligt scenariot ger kassaflödet ett utrymme till utdelning om 540 mnkr per år samt 
viss möjlighet att amortera lån för investeringar gjorda tidigare år. För att kunna 
amortera mer behövs ytterligare kassaflöde där 1 procents amortering motsvarar 
cirka 150 mnkr. 

Kassaflödet i Stadshuskoncernen kan ökas på ett flertal sätt, enskilt eller i 
kombination och kortsiktigt alternativt långsiktigt, som exempel: 

• Frigöra övervärden via avyttringar av fastigheter etc. 

• Avyttring av verksamheter med beaktande av förlorat kassaflöde på sikt. 

• Effektiviseringar, till exempel synergier för att minska kostnader och skapa 
kassaflöde. 

• Senarelägga investeringar och underhåll, främst investeringar med lägre 
avkastning och som genereras senare. 

• Lönsam expansion, möjlighet att långsiktigt växa och därmed på sikt bidra 
med ökad finansiell styrka. 

• Intäktsökningar inom nuvarande verksamhet (minskade ambitioner om 
återhållsamma konsumentpriser). 

 Lånetak per bolag  
Som framgår i avsnitt Skuldutveckling och finansieringsstrategi ska 
kommunfullmäktige i budget 2021 besluta om lånetak för respektive 
bolag/koncern. I tabellen nedan framgår förslag till lånetak. Med utgångspunkt i 
bolagens fleråriga investerings- och skuldutvecklingsplaner har 
stadsledningskontoret beräknat respektive bolags/koncerns bedömda utgående 
skuld per 2021-12-31 och förslag till lånetak. Vid eventuella förändringar av 
tillåtna investeringsramar i budgeten föreslås även nivån på lånetaket ändras. 
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belopp i mnkr Skuld 2019-12-31
Förändring  

2020*
Förändring 

2021*
Skuld 2021-12-31 Övrigt**

Förslag lånetak 
2021***

Göteborgs Stadshus AB 4 781 400 5 181 100 5 400
Göteborg Energi koncern 3 385 200 200 3 785 500 4 500
Liseberg AB 496 29 670 1 195 0 1 300
Got Event AB 0 0 10 10 50 60
Älvstranden 2 310 400 2 710 0 2 900
Framtiden koncern 19 518 2 740 3 105 25 363 700 26 500
Göteborgs Hamn AB 837 305 813 1 955 0 2 100
Higab 5 140 -170 4 970 100 5 200
Göteborgs Stads Leasing AB 1 429 1 429 0 1 500
Gryyab AB 1 281 1 281 0 1 400
Renova koncern 915 134 419 1 468 0 1 600
Grefab 0 0 12 12
Summa 40 092 49 347  52 472

-Förutsättningar för lånetaket beskrivs  i  avsni ttet Skuldutveckling och finansieringsstrategi .
*Skuldförändringen 2020 och 2021 motsvarar förväntade skuldökningar enl igt bolagens  
s tyrelsebehandlade flerårsplaner, förutom för Framtiden, Hamnen och Renova som i  efterhand inkommit 
med justerade ökade skuldprognoser. I  beräkningen av lånetak har s tads ledningskontoret använt de 
justerade värdena. 
**Kolumnen Övrigt  inkluderar de internkredi tsutrymmen en del  bolag har som en form av rörelsekredi t, 
samt checkkredi t som Energikoncernen har för s in elhandelsverksamhet. Justering görs  även för att 
hantera  Stadshus  AB:s  ökade skuld del  av året pga  utbeta lning av koncernbidrag. 

***Föres lagna lånetak har efter beräkning avrundats  uppåt inkluderat en viss  buffert. Vid skuld under 
100 mnkr har ingen avrundning skett.
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