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Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel 
upprätta minst en delårsrapport per år. Den skall upprättas mellan juni och 
september månad. Göteborgs Stad har valt att upprätta sin delårsrapport 
per den 31 augusti, vilket innebär att de analyser som presenteras i rappor
ten avser de första åtta månaderna under 2011. Rapporten innehåller också 
en prognos över det finansiella resultatet per den 31/12 2011.

Göteborgs Stads delårsrapport avlämnas av kommunstyrelsen till kom
munfullmäktige som en del i uppföljningsrapport 2. Den vänder sig också 
till externa intressenter i form av exempelvis kreditgivare, leverantörer och 
offentliga myndigheter. Delårsrapporten produceras av stadsledningskonto
ret för kommunstyrelsen. 

Syfte med och målgrupp 
för delårsrapporten

Förvaltningsberättelse
Här redovisas en kortfattad finansiell analys av de 
viktigaste finansiella trenderna inom kommunen, dess 
bolag och den sammanställda redovisningen (koncer-
nen). I analysen redovisas i tabellform ett antal viktiga 
finansiella nyckeltal per den 31 augusti 2011. Jämfö-
relser görs med motsvarande period under 2009 och 
2010. Avsnittet innehåller också en kort beskrivning av 
kommunens personalutveckling under perioden.
 
Resultaträkning och balansräkning
Här redovisas kommunens och koncernens resultat- 
och balansräkning för perioden januari–augusti för 
åren 2009–2011. 
 
Finansiella nyckeltal för Göteborgs kommun
Här redovisas ett antal finansiella nyckeltal för Göte-
borgs kommun för perioden 2009–2011.  
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Förvaltningsberättelse
per den 31 augusti 2011

Göteborgs kommun redovisade per den 31 augusti 2011 ett delårsresultat 
på 1 079 mkr. Detta var en försvagning jämfört med samma period under 
2010, då resultatet uppgick till 1 400 mkr. Den viktigaste förklaringen till 
detta var att kostnadsutvecklingen i kommunens verksamhet under 2011 
var klart högre än under 2010. 

Periodens investeringar slutade på 768 mkr, vilket var en ökning jämfört 
med 2010, då investeringarna uppgick till 543 mkr under samma period. 
Skattefinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 197 procent per 
augusti 2011. Detta innebar att samtliga investeringar under perioden 
kunde finansieras med skatteintäkter, vilket var positivt för kommunens 
finansiella handlingsutrymme.

Resultatet i kombination med kommunens tillgångsutveckling innebar 
att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av nyckel
talet soliditet förbättrades mellan december 2010 och augusti 2011. 
 Kommunens soliditet låg på 19 procent i bokslutet för 2010 och hamnade 
på 21 procent i augusti 2011. Detta innebar en ökning under de första 
åtta månaderna med två procentenheter. Även kommunens likviditet 
stärktes under perioden.

Koncernen Göteborgs Stad (kommunen tillsammans med bolagen) 
 redovisade ett delårsresultat per augusti 2011 på 1 511 mkr, vilket var 
svagare än under augusti 2010, då resultatet uppgick till 2 113 mkr. 
 Försvagningen var hänförlig till både kommun och bolagen.

Soliditeten i koncernen förbättrades med en procentenhet mellan 
 december 2010 och augusti 2011 från 26 procent till 27 procent. 

Inledning
Inledningsvis i denna förvaltningsberättelse analyseras 
Göteborgs kommun, med vilken avses stadens nämnder 
inklusive finansförvaltning. Därefter sker en beskrivning 
av bolagssektorn och av några av stadens större koncer-
ner eller bolag. Sedan följer ett avsnitt av stadens sam-
manställda redovisning (koncernen). Där sammanställs 
kommunen och koncernerna/bolagen för att redovisa ett 
gemensamt resultat för staden. Därefter följer en kort 
beskrivning av kommunens personalutveckling under 
perioden. Förvaltningsberättelsen avslutas med en sam-
manfattande kommentar.

GöteboRGs kommun
ökad kostnadsutveckling och försvagad 
 finansiering
Kommunens kostnadsutveckling i verksamheten förvän-
tas öka från 0,6 procent under 2010 till ca 5,5 procent 
under 2011. Detta motsvarar en kraftig expansion av 
verksamheten. Marginalerna för kommunens finansiella 
utrymme krymper till följd av detta under 2011, men det 
återstår ändå marginaler som motsvarar ett betydande 

plusresultat för 2011. Det förväntade plusresultatet be-
hövs, eftersom kostnadsutvecklingen under 2012 beräknas 
uppgå till cirka 7 procent. 

När budget 2012 antogs, pekade skatteprognoserna på 
att det var fullt möjligt att finansiera en kostnadsutveck-
ling under 2012 på cirka 7 procent. Nu har emellertid 
bilden förändrats under sommaren med en markant 
ökad oro över konjunkturutvecklingen och därmed också 
kraftigt reviderade prognoser över skatteintäkternas 
utveckling 2012. 

»FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Göteborgs kommun i siffror 
mkr Aug

2009
Aug

2010
Aug

2011

Bruttokostnader* 18 653 18 569 19 477

Balansomslutning 36 701 38 205 40 636

Delårsresultat 215 1 400 1 079

Delårsresultat exkl. jämför. poster 215 1 400 1 079

Investeringsvolym 764 543 768

Kommunal skattesats 21,30 21,55 21,55

* Här avses alla kostnader exkl. finansiella kostnader.
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Periodens resultat försvagades med 321 mkr
Kommunens delårsresultat per augusti 2011 uppgick till 
1 079 mkr jämfört med 1 400 mkr under samma period 
under 2010. Den viktigaste förklaringen till försvagning-
en var att kostnadsutvecklingen i kommunen under 2011 
var klart högre än under 2010.

En grundläggande förutsättning för att uppnå och 
vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. 
Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och 
kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta 
resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader 
och intäkter och bör i förhållande till kommunens totala 
skatteintäkter ligga runt 2-3 procent över en längre tids-
period. Detta för att kommunen skall kunna bibehålla sin 
kort- och långsiktiga handlingsberedskap. För expansiva 
kommuner med stora investeringar bör resultatet dock 
ligga på mellan 3 och 4 procent om kommunens finan-
siella handlingsutrymme skall bibehållas. 

Relateras delårsresultatet till periodens skatteintäkter 
redovisade kommunen per augusti 2011 ett resultat på 
6,8 procent, vilket måste betraktas som god ekonomisk 
hushållning.

Görs en mer detaljerad uppdelning av kommunens 
resultat, redovisade stadsdelsnämnderna per augusti 2011 
ett resultat på –10 mkr och facknämnderna ett resultat 
på 288 mkr, totalt 278 mkr för nämnderna. Jämfört med 
samma period under 2010 var det en försvagning med 
217 mkr. 

Jämfört med nämndernas budgeterade resultat för 
perioden redovisade facknämnder och stadsdelsnämnder 
en positiv budgetavvikelse med 199 mkr.

De kommuncentrala posterna (centralt budgeterade 
poster som skatteintäkter, räntekostnader, ränteintäkter 
m.m.) redovisade också ett svagare resultat under augusti 
2011 jämfört med augusti 2010. Försvagningen var dock 
marginell, då resultatet 2011 inklusive realisationsvinster 
uppgick till 749 mkr, jämfört med 823 mkr under 2010.

Investeringarna uppgick till 768 mkr
Göteborgs kommuns samlade investeringsvolym uppgick 
under de första åtta månaderna 2011 till 768 mkr.  Detta 
var en högre volym jämfört med 2010, då periodens 
investeringar stannade på 543 mkr.

När den löpande driften har finansierats, bör en så stor 
andel av skatteintäkterna återstå att större delen av inves-
teringarna kan finansieras med skatteintäkter. Detta mäts 
genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investering-
arna”. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 procent 
eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera 
samtliga investeringar som genomförts under året. Detta 
stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. 
Allt över 100 procent kan användas till att amortera av 
kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna per 
augusti 2011 låg på 197 procent, vilket innebar att kom-
munen under de första åtta månaderna kunde skattefi-
nansiera samtliga periodens investeringar och ändå få 
skatteintäkter över, som kunde användas till att amortera 
på skulder och förbättra kommunens likviditet. 

Göteborgs kommun/finansiella nyckeltal 
 Aug

2009
Aug

2010
Aug

2011

Resultat och kapacitet

Delårsresultat/skatteintäkter (%) 1,5 9,0 6,8

Delårsresultat exkl. jämför. poster/ 
skatteintäkter (%) 1,5 9,0 6,8

Skattefin.grad av investeringarna  (%) 85 338 197

Soliditet (%) 19 22 21

Risk och kontroll

Kassalikviditet (%) 82 102 130

Finansiella nettotillgångar (mkr) –4 808 –3 350 –2 787
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soliditeten stärktes under de första åtta 
 månaderna 2011
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kom-
munens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ju 
högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. 

Resultatet i kombination med kommunens tillgångs-
utveckling innebar att kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme i form av nyckeltalet soliditet förbättra-
des mellan december 2010 och 2011. Kommunens soliditet 
låg på 19 procent i bokslutet för 2010 och hamnade på 21 
procent i augusti 2011. Detta innebar en ökning under de 
första åtta månaderna med två procentenheter. 

Jämförs soliditeten för augusti 2010 med augusti 2011 
kan det konstateras att soliditeten sjönk med en procenten-
het. Det berodde på att under kommunen under hösten 
2010 hade en stor en jämförelsestörande engångskostnad 
på  1 250 mkr för medfinansiering av infrastrukturkostnader 
inom det Västsvenska paketet som belastade resultat i slutet 
av 2010. 

Lägre skuldsättning
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella 
tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen 
beräknas omsätta på 10–20 års sikt, nämligen långfristiga 
fordringar och placeringar, omsättningstillgångar samt 
kort- och långfristiga skulder. Nettot av dessa relateras 
sedan till verksamhetens kostnader för att det skall bli jäm-
förbart kommunerna emellan. Måttet är viktigt eftersom 
det speglar den finansiella handlingsberedskap som ligger 
någonstans mellan de kortsiktiga likviditetsmåtten och 
det långsiktiga soliditetsmåttet. I måttet elimineras också 
vidareutlåning inom koncernen eftersom såväl fordrings- 
som skuldsidan inkluderas i måttet. Därför är det ett bra 
kompletterande mått till soliditet och likviditet.

Kommunens finansiella nettotillgångar förbättrades från 
–3 350 mkr per augusti 2010 till –2 787 mkr per augusti 
2011. Förklaringen var att när kommunen hade finansierat 
den löpande driften och periodens investeringar kunde 
återstoden av resultatet användas till att amortera på skul-
der och stärka likviditeten.

Ovanstående innebär att kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme blivit starkare mellan augusti 
2010 och augusti 2011. Större delen av förbättringen är 
dock av tillfällig karaktär, då kommunens utbetalningar 
till Västsvenska paketet under 2011 och 2012 kommer att 
försvaga de finansiella nettotillgångarna. 

Positivt resultat förväntas under 2011
Det har skett en tydlig scenförändring sedan i våras avse-
ende prognoser kring konjunkturens utveckling framöver, 
såväl i omvärlden, som i Sverige. Återhämtningen efter 
finanskrisen har stannat upp och orosmolnen kring 
världsekonomin och skuldtyngda länders förmåga att 
hantera situationen har hopat sig. 

Den svenska ekonomin påverkas och stämningsläget 
både i näringslivet och bland hushållen har sjunkit mar-
kant de senaste månaderna. Prognoserna framöver har 
reviderats ner kraftigt sedan i våras och de flesta prog-
nosmakarna betonar nedåtriskerna i de prognoser som är 
aktuella i dagsläget.

Den stora osäkerheten i omvärldsförutsättningarna gör 
det oerhört svårt att bedöma den ekonomiska situatio-
nen för kommunen framöver. Hittills har de försämrade 
utsikterna endast haft en begränsad påverkan på 2011 
utan handlar framförallt om 2012 och framåt. Detta un-
derstryker behovet av att ha ett flerårsperspektiv när man 
förhåller sig till kommunens samlade ekonomiska läge. 

Enligt budget för 2011 och 2012 ska det betydande 
gapet mellan kommunens intäkter och kostnadsnivån i 
verksamheten från 2010 slutas under tvåårsperioden 2011 
till 2012. Detta sker genom att verksamheternas kost-
nadsutveckling under såväl 2011 som 2012 är betydligt 
högre än intäktsutvecklingen i form av kommunens 
skatteintäkter. 

Kommunen har därmed en planerad kostnadsut-
veckling som i dagsläget inte är långsiktigt hållbar 
bortom 2012.  Med de reviderade prognoser avseende 
kommunens skatteintäkter som i dagsläget föreligger, 
kan denna utveckling bli problematisk även under 2012 
om läget skulle försämras ytterligare. I dagsläget bedöms 
inte situation så alarmerande att åtgärder behöver vidtas, 
men läget kan snabbt förändras och det är viktigt att vara 



GÖTEBORGS STAD   |   FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE6

medveten om problematiken och ha en beredskap för 
den.

När det gäller 201l beräknas kommunen redovisa ett 
resultat runt 800 mkr. Det positiva resultatet ligger i linje 
med vad som krävs för att kommunen skall ha utrymme 
för en fortsatt hög kostnadsutveckling i verksamheten 
under 2012.

I den samlade resultatprognosen på 800 mkr för 2011, 
ingår i dagsläget dock inte två följande poster som åter-
står att hantera i bokslutet för 2011:

•	 Kommunens	åtaganden	avseende	marknyttor	i	Väst-
svenska paketet på, i dagsläget ca 417 mkr. Kommunen 
avvaktar vidare överväganden hur detta ska redovisas 
innan det inarbetas i resultatet.

•	 Medfinansiering	av	Hamnbanan,	i	dagsläget	ca	159 
mkr. Kommunen avvaktar ett genomförandeavtal innan 
denna post inarbetas i redovisningen.

Ovanstående poster har således ännu inte inarbetats i 
resultatprognosen. Om dessa två poster skulle inarbetas i 
sin helhet skulle det innebära ett betydligt lägre resul-
tat för 2011 än vad som nu prognostiseras, ett resultat i 
storleksordningen 200 Mkr.

GöteboRGs stads konceRneR och boLaG 
Det sammanlagda resultatet för kommunens koncerner 
och bolag per augusti 2011 uppgick till 684 mkr. Detta 
skall jämföras med 1 075 mkr under 2010. Det innebär 
att bolagen försvagade sitt sammanlagda resultat mellan 
augusti 2010 och 2011 med 391 mkr. Detta var främst 
hänförligt till Göteborg Energi AB (239 mkr), HIGAB 
(111 mkr) och Älvstranden Utveckling AB (85 mkr).

De större koncernerna redovisade följande resultat efter 
finansiella poster per augusti 2011:
•	 Förvaltnings	AB	Framtiden	redovisade	ett	utfall	på	190	

mkr per augusti 2011, jämfört med 218 mkr för samma 
period under 2010. 

•	 Göteborgs	Energi	AB	redovisade	ett	resultat	per	
augusti 2011 på 496 mkr, jämfört med 735 mkr för 

samma period under 2010. Förklaringen till försvag-
ningen var att 2010 var ett extremt lönsamt år.

•	 Göteborgs	Port	Holding	AB	redovisade	ett	resultat	
per augusti 2011 på 119 mkr, jämfört med 82 mkr för 
samma period under 2010. 

•	 Liseberg	AB	redovisade	ett	resultat	per	augusti	2011	på	
144 mkr, jämfört med 114 mkr för samma period 2010. 

•	 Göteborgs	Spårvägar	AB	redovisade	ett	resultat	per	au-
gusti 2011 på –4 mkr, jämfört med –51 mkr för samma 
period 2010. 

•	 Älvstranden	Utveckling	AB	redovisade	ett	resultat	
per augusti 2011 på –27 mkr, jämfört med 58 mkr för 
samma period 2010. 

•	 HIGAB	redovisade	ett	resultat	per	augusti	2011	på	
–53 mkr, jämfört med 58 mkr för samma period 2010. 
I resultat för 2011 ingår en nedskrivning av Stora Salu-
hallen på 106 mkr.

sammanstäLLd RedovIsnInG – konceRnen

Koncernen Göteborgs Stad (kommunen tillsammans 
med bolagen) redovisade ett delårsresultat per augusti 
2011 på 1 511 mkr, vilket var svagare än under augusti 
2010, då resultatet uppgick till 2 113 mkr. Minskningen 
var hänförlig till både kommun och bolagen.

Soliditeten i koncernen försvagades med en procenten-
het mellan augusti 2010 och augusti 2011 från 28 procent 
till 27 procent. I bokslutet för 2010 uppgick soliditeten 
till 26 procent. Detta innebar att soliditeten ökade med 
en procentenhet under de första åtta månaderna under 
2011.

Sammanställd redovisning i siffror

mkr Aug
2009

Aug
2010

Aug
2011

Bruttokostnader* 27 442 28 130 29 408

Balansomslutning 70 906 72 161 74 759

Resultat efter finansiella poster  969 2 474 1 749

Årets resultat  724 2 113 1 511

Soliditet (%) 25 28 27

* Här avses alla kostnader exkl. finansiella kostnader

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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PeRsonaL
Personalvolymen för 2011 i kommunen beräknas uppgå 
till 34 300 årsarbetare (arbetad tid). Det innebär en ök-
ning med 600 årsarbetare eller 1,8 procent. Ökningen 
beror till viss del på överföring av verksamhet från Göte-
borgs Gatu AB och ökad bemanning med anledning av 
utökade projekt/uppdrag. 

Inom stadsdelsnämnderna förväntas personalvolymen 
öka med 380 årsarbetare eller 1,7 procent. Ökningen 
avser främst inom förskola och funktionshinder med 
anledning av utökad verksamhet.

Inom kommunens bolag beräknas personalvolymen 
till 8 180 årsarbetare, en minskning med omkring 400 
jämfört med föregående år. Minskningen sker framförallt 
inom Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Gatu AB 
med anledning av genomförda verksamhetsförändringar

I september är det drygt 40 200 anställda i nämn-
derna, en ökning med 570 jämfört med förra året. Det 
finns stora behov av både ersättningsrekrytering och 
nyrekrytering inom förskola, socialtjänst och till de 
tekniska nämnderna. Antal rekryteringar till kommunen 
har därför ökat. Utvecklingen på den regionala arbets-
marknaden bidrar till en ökad rörlighet. Detta märks 
bland de yrkesgrupper där konkurrensen om arbetskraft 
är hög till exempel förskollärare, ingenjörer och tekniker. 
Antal avgångar på egen begäran har ökat med 32 procent 

- en kraftig ökning. Generationsväxlingen är tydlig och 
pensionsavgångar ökar successivt, särskilt i svårrekry-
terade yrkesgrupper till exempel ingenjörer, tekniker, 
chefer. I samband med den nya SDN-organisationen 
där 20 stadsdelsförvaltningar blivit 10 har var tredje chef 
rekryterats till nytt uppdrag. Nya uppdrag och roller för 
chefer på alla nivåer i kombination med arbetet att föra 
samman olika förvaltningskulturer har inneburit stora 
påfrestningar på både verksamhet och medarbetare.

avsLutande kommentaR
Avslutningsvis kan konstateras att Göteborgs kommun, 
trots en relativ hög kostnadsutveckling under första åtta 
månaderna, prognostiserar ett betydande positivt resultat 
för 2011.  Detta behövs dock för att klara den förväntade 
kostnadsutvecklingen på ca 7 procent i budgeten för 
2012.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns 
mycket som kan hända som kan förändra läget fram till 
och under 2012. Än så länge är inte prognoserna så alar-
merande att åtgärder behöver vidtas. I de senaste progno-
sförutsättningarna ingår även antaganden om något lägre 
löneutveckling, lägre inflation och lägre räntenivåer vilket 
sammantaget bör kunna hålla tillbaka kostnadsutveck-
lingen 2012 i förhållande till vad som antagits i budgeten. 

»FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING – KOMMUNEN

Resultaträkning

belopp i mkr kommun
aug 2009

kommun
aug 2010

kommun
aug 2011

koncern
aug 2009

koncern
aug 2010

koncern
aug 2011

Verksamhetens intäkter 4 391 4 485 4 614 14 564 15 734 16 033

Verksamhetens kostnader –18 219 –18 080 –18 998 –25 382 –25 895 –27 185

Jämförelsestörande poster — — — — — —

Avskrivningar –434 –489 –479 –2 060 –2 235 –2 223

verksamhetens nettokostnader –14 262 –14 084 –14 863 –12 878 –12 387 –13 375

Skatteintäkter 12 908 13 326 13 613 12 908 13 326 13 613

Kommunalekonomisk utjämning 1 578 2 159 2 361 1 579 2 159 2 361

Finansiella intäkter 622 503 864 288 208 331

Finansiella kostnader –631 –504 –896 –928 –832 –1 181

Resultat före extraordinära poster 215 1 400 1 079 969 2 474 1 749

Extraordinära poster — — — — — —

Skatt — — — –212 –338 –220

Minoritetsandel — — — –33 –23 –18

deLåRsResuLtat 215 1 400 1 079 724 2 113 1 511

»
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Balansräkning

belopp i mkr kommun
aug 2009

kommun
aug 2010

kommun
aug 2011

koncern
aug 2009

koncern
aug 2010

koncern
aug 2011

tILLGånGaR

anLäGGnInGstILLGånGaR

Immateriella anläggningstillgångar 5 3 3 515 682 642

Materiella anläggningstillgångar 13 282 13 550 14 232 62 836 64 557 66 609

Finansiella anläggningstillgångar 14 819 14 264 15 117 492 729 589

summa anläggningstillgångar 28 106 27 817 29 352 63 843 65 968 67 840

omsättnInGstILLGånGaR
Förråd och lager 17 19 19 281 420 506

Kortfristiga fordringar 2 376 2 016 3 245 4 298 4 017 4 940

Kortfristiga placeringar 5 258 7 627 7 227 202 205 198

Kassa och bank 944 726 793 2 282 1 551 1 275

summa omsättningstillgångar 8 595 10 388 11 284 7 063 6 193 6 919

summa tILLGånGaR 36 701 38 205 40 636 70 906 72 161 74 759

eGet kaPItaL, avsättnInGaR och skuLdeR

eGet kaPItaL
eget kapital 6 778 8 514 8 422 17 782 19 991 20 041
– därav Årets resultat 215 1 400 1 079 724 2 113 1 511

minoritetsintresse — — — 300 299 240

avsättnInGaR
Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 1 394 1 409 1 475 2 534 2 591 2 703

Uppskjuten skatteskuld — — — 2 945 3 109 3 167

Övriga avsättningar 308 280 1 551 761 822 2 400

summa avsättningar 1 701 1 689 3 026 6 240 6 522 8 270

skuLdeR

Långfristiga skulder 17 790 17 871 20 502 29 498 29 842 31 582

Kortfristiga skulder 10 432 10 131 8 686 17 086 15 507 14 626

summa skulder 28 222 28 002 29 188 46 584 45 349 46 208

summa eGet kaPItaL, avsättnInGaR 

och skuLdeR
36 701 38 205 40 636 70 906 72 161 74 759
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GÖTEBORGS KOMMUN* FINANSIELLA NYCKELTAL

Finansiella nyckeltal för 
Göteborgs kommun

»

augusti
2009

augusti
2010

augusti
2011

ResuLtat - kaPacItet

Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter 95,5% 87,8% 90,0%

Jämförelsestörande engångsposter / skatteintäkter 0,0% 0,0% 0,0%

Planenliga avskrivningar / skatteintäkter 3,0% 3,2% 3,0%

driftskostnadsandel 98,5% 91,0% 93,0%
Finansnetto / skatteintäkter 0,1% 0,0% 0,2%

driftskostnadsandel inkl. finansnetto 98,5% 91,0% 93,2%

Resutalt för extraordinära poster / skatteintäkter 1,5% 9,0% 6,8%
årets resultat / skatteintäkter 1,5% 9,0% 6,8%

självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 85% 338% 197%

Investeringsvolym/bruttokostnader mkr 4,2% 3,0% 4,0%
nettoinvesteringar / avskrivningar 176% 111% 160%

soliditet 18,5% 22,3% 20,7%

total skuld- och avsättningsgrad 81,5% 77,7% 79,3%
varav avsättningsgrad 4,6% 4,4% 7,4%

varav kortfristig skuldsättningsgrad 28,4% 26,5% 21,4%

varav långfristig skuldsättningsgrad 48,5% 46,8% 50,5%

Primärkommunal skattesats 21,30 21,55 21,55

RIsk och kontRoLL 

kassalikvidtet 82% 102% 130%

Finansiella nettotillgångar  (mkr) –4 808 –3 350 –2 787

* Med Göteborgs kommun avses den skattefinansierade verksamheten exklusive stadens bolag.

*



Vid eventuella frågor om delårsrapporten, kontakta Stadsledningskontoret 031-368 02 17.  www.goteborg.se
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