
En ny ekonomisk 
politik



Varför behövs en ekonomisk 
nystart i Göteborg?
• Fortfarande är 23 000 göteborgare utan jobb

• Inflationen och stigande räntor minskar köpkraften

• Kommunens verksamhet ska inte växa sig större än vad 
som behövs för att klara välfärdsuppdraget

• Det finns ekonomiska incitament för invånare att lämna 
Göteborg

• Klimatet för jobb och tillväxt har rankats lågt



Göteborgarna betalar 
mer skatt än andra

• Göteborg 32,60

• Malmö 32,42

• Mölndal 31,99

• Partille 31,44

• Stockholm 29,82

• Sverige 32,24



Medianlönen är relativt 
hög i Göteborg

• Stockholm 28 817 kr

• Göteborg 25 763 kr

• Lund 23 609 kr

• Malmö 22 773 kr

• Sverige 25 339 kr



En arbetande
33 000

+8 484 kr

+3 228 kr

+1 692 kr

Så mycket tjänar göteborgare
på att flytta per år

+13 881 kr

+5 466 kr

+2 918 kr

Två pensionärer
35 000 + 22 000

+5 940 kr

+2 244 kr

+1 176 kr

+26 628 kr

+10 224 kr

+5 376 kr

Två arbetande
55 000 + 38 000

En arbetande
25 000

Stockholm

Partille

Mölndal



Göteborgs Stad har under mandatperioden 
gjort en vinst på nära 13,5 miljarder kr

Årets resultat (tkr)

2021 5 438

2020 3 324

2019 2 406

2018 2 300

2018-2021 13 468

Detta motsvarar 28 500 kr per vuxen invånare.



Göteborg är en av landets 
rikaste kommuner

Marknadsvärdet i de affärsdrivande 
delarna av Stadshus AB

110 mdr Fastigheter

5 mdr Göteborgs Hamn

16 mdr Göteborg Energi

131 mdr Totalt

Motsvarar 220 000 kr per invånare.



Värdering kommunala bolag

Principer

• Substansvärdering för fastigheter

• Värdering för hamnen och energibolaget enligt p/e-tal (25)



Avkastningen är för låg

• Vinsterna används i huvudsak till att expandera det 
kommunala ägandet.

• En låg affärsmässig avkastning vore 1,5 % för bostäder 
och 3,0 % för övrig kommersiell verksamhet.

• Affärsmässig avkastning 2 551 Mkr

• Utdelning 2021 409 Mkr

• Underskottsverksamheter - 400 Mkr

• Skatt - 420 Mkr

• Möjlig utdelning 1 731 Mkr 



Göteborgarna betalar för mycket

• Göteborgaren betalar mer skatt än övriga storstadsbor 
och mer skatt än invånarna i kranskommunerna.

• Stora överskott i kommunens verksamhet, totalt 
13,5 miljarder under mandatperioden.

• Avkastningen från de kommunala bolagen är för låg.

• Vinster i kommunala bolag används till imperiebyggande; 
mer fastigheter och mer anläggningar.



Dags att lämna återbäring till 
göteborgarna
• Skattesänkning med 1,0 krona (från 32,60 till 31,60) för 

att öka köpkraften hos göteborgarna
• Kostnad 1 572 Mkr

• Skattetryck mellan Partille och Mölndal

• Förstärkningar av välfärdens kärna med 150 Mkr
• Skola, trygghet och omsorg

• Öka uttagen ur bolagen och begränsa deras expansion

• Minska byråkratin och effektivisera i bolagssektorn kan 
öka satsningarna på välfärden



En arbetande
33 000

+2 784 kr

Så mycket tjänar göteborgare
på en kronas skattesänkning

+4 724 kr

Två pensionärer
35 000 + 22 000

+1 944 kr +8 808 kr

Två arbetande
55 000 + 38 000

En arbetande
25 000




