
    Göteborg i november 2009  

    Till Göteborgs kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

 

Svar på interpellation från Jöran Fagerlund (V) om hur skattesänkningar fördelats 

mellan män och kvinnor 

 

 

1.  Hur ser ökningen i behovet av försörjningsstöd i Göteborg ut för kvinnor respektive 

män? 

 

 

 
 

 

2. Hur stor del av skattesänkningen i Göteborg 2008-2009 gick till män respektive kvinnor? 

 

Totalt uppskattas Göteborgs skattesänkning till drygt 220 miljoner kronor per år, varav ca 58 

procent uppskattas ha tillfallit män och 42 procent uppskattas ha tillfallit kvinnor. Fördelning 

på åldersgrupper framgår av tabell 1 på nästa sida. 

 

 

 

 



Tabell 1 

 

 
 

 

 

3. Hur fördelades skattesänkningen 2008-2009 för män respektive kvinnor i olika 

inkomstgrupper? 

 

Tillgänglig skattning av skattesänkningens fördelning på inkomstgrupper är inte uppdelad på 

kön. I tabell 2 framgår dock fördelningen på inkomstgrupper.  

 

 

Tabell 2 

 

  



4. Hur kommer det sig att skattesänkningen 2008 genomfördes utan analys av 

konsekvenserna för respektive kön? 

 

Det är riktigt som påpekas i interpellationen att enligt jämställdhetspolicyn ska konsekvenser 

för respektive kön analyseras inför större beslut, men det gjordes inte beträffande 

skattesänkningen i fråga. Interpellanten frågar hur det kom sig. Bakgrunden är att beslutet 

gick tillbaka på ett vallöfte som Socialdemokraterna gav göteborgarna 1994 angående den 

skattehöjning om en krona som genomfördes året därpå. Skattehöjningen motiverades som en 

extraordinär åtgärd med anledning av det moras som kommunens ekonomi befann sig i efter 

tre år av borgerligt styre under en allvarlig kris för samhällsekonomin. I valrörelsen 

deklarerade Socialdemokraterna att avsikten var att sänka skatten igen när ekonomin tillät det. 

Så skedde också i ett första steg om 25 öre år 2000 och med ytterligare ett steg om 25 öre år 

2008. Jag kan beklaga att inte konsekvensanalyser gjordes, vare sig inför skattehöjningen eller 

de följande skattesänkningarna. Men samtidigt menar jag att väljarna faktiskt hade givit oss 

mandat att göra detta.  

 

Om en analys av konsekvenser för respektive kön inte begränsas till enbart 

skattesänkningarna år 2000 och 2008 utan inbegriper även den skattehöjning år 1995 som 

bildar bakgrunden, så har män till följd av den ojämlika inkomststrukturen på 

arbetsmarknaden sammantaget lämnat en större ökning av bidraget till stadens kassa under 

dessa år än kvinnor. Men analysen kan inte stanna vid det. Kommunskatten är strikt 

proportionell mot inkomsten. Den som tjänar mindre bidrar med samma andel av sin inkomst 

som den som tjänar mer. Det innebär att även om de med högre inkomster får betala ett högre 

krontal vid en skattehöjning, så kan detta ändå vara mindre kännbart på grund av just de högre 

inkomsterna - jämfört med hur skattehöjningen slår mot de med lägre inkomster och mindre 

marginaler i sin hushållsekonomi. Det är dessa omständigheter som bildar bakgrunden till att 

kommunskatten ibland kallas för en fattigmansskatt. Omvänt gäller att även om en sänkning 

av den kommunala skattesatsen levererar ett större antal kronor till de med högre inkomster, 

så kan den ökning av den disponibla inkomsten som detta leder till vara av större faktisk 

betydelse för hushållsekonomin för de med låga inkomster. 

 

I sammanhanget vill vi framhålla att vi är allvarligt bekymrade över att den borgerliga 

regeringen sänker statsskatten med ett större inslag av progressivitet och lämnar kommunerna 

i ett läge där många tvingas höja kommunskatten, något som genom den strikta 

proportionaliteten slår hårdare mot de med lägre inkomster. 

 

Anneli Hulthén 

Kommunstyrelsens ordförande (S) 

 

 

 

 

 

  


