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Göteborgarna redan idag hårt beskattade 
 
Skattebetalarnas Förening har sedan 1970-talet beräknat Skattefridagen för skattebetalare i Sverige. 
Skattefridagen ger ett mått mätt i antal dagar av året som en skattebetalare arbetar för att betala in 
sina skatter kontra vilka dagar man arbetar för sig själv. År 2022 infaller Skattefridagen den 18 juli. 
Sedan 2017 beräknas även Skattefridagen på lokal nivå för Sveriges kommuner.  
 
Skattebetalarnas Förening har beräknat hur ett antal föreslagna och hotande skattehöjningar skulle 
påverka skattebetalare i Göteborgs stad, med utgångspunkt från Skattefridagen. 
 
Göteborg är redan den storstad i Sverige med högst kommunal skattesats. Den totala kommunala 
skattesatsen inklusive skatt till regionen uppgår till 32,60 procent. Det är en bit över Malmö på 32,42 
procent, och långt över Stockholm på 29,82 procent. Sett till Skattefridagen1 betyder det att 
Skattefridagen infaller den 14 juli för en medelinkomsttagare2 som bor i Stockholm, den 18 juli för en i 
Malmö och först den 19 juli för göteborgaren. Det betyder att skattekvoten, hur stor andel av ens lön 
som går i skatt, är hela 54,2 procent för en medelinkomsttagare i Göteborg, att jämföra med bara 53 
procent för samma skattebetalare i Stockholm. Redan idag är alltså göteborgaren hårdare beskattad 
än andra storstadsbor. 
  
 
Stigande priser leder till ökade skattekostnader 
 
Stigande priser, inte minst på energi och drivmedel, pressar redan hushållens ekonomi. De stigande 
priserna påverkar även hur höga skattekostnader som hushållen tvingas bära. När priserna stiger på 
hårt beskattade varor som just bland annat drivmedel och energi driver det upp skatteandelen. Från år 
2021 till 2022 har den indirekta skattekvoten som beräknas av Skattebetalarnas Förening som underlag 
för Skattefridagen ökat från i genomsnitt 21,22 procent till 21, 52 procent. För en medelinkomsttagare 
innebär det nästan 1 000 kronor i högre skatt per år. För den som bor i en eluppvärmd bostad eller är i 
behov av att köra många mil för att ta sig till och från arbetet blir den indirekta skattehöjningen många 
gånger större. Många som är beroende av bil i Göteborg belastas dessutom inte sällan av 
trängselskatt, vilket höjer skattekostnaderna med tusentals kronor per år.  
 
 Medelinkomsttagare Låginkomsttagare3 Höginkomsttagare4 
Indirekta skatter 2022                  70 446 kr               48 983 kr               117 862 kr  
Alternativ indirekt skatt baserad 
på 2021 års skattekvot                  69 464 kr               48 301 kr               112 219 kr  
Höjd indirekt skatt                       982 kr                    682 kr                 5 643 kr  

 
 
Höjd kommunalskatt drabbar hushållen 
 
Trots Göteborgs redan höga skattesats föreslås flertalet skattehöjningar. I Göteborgs Stad föreslog 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ en skattehöjning på 40 öre inför 2022 för att öka 
stadens skatteintäkter5. Vänsterpartiet vill dock gå ännu längre och höja skatten med hela 100 öre6. 
Därutöver föreslår Vänsterpartiet i Region Västra Götaland en skattehöjning på 35 öre för att öka 
regionens skatteintäkter7. En skattehöjning på sammanlagt 135 öre skulle för en medelinkomsttagare i 
Göteborgs stad innebära att Skattefridagen skulle flyttas ytterligare två dagar senare på året, alltså 
först den 21 juli. Totalt handlar det om drygt 4 000 kronor om året för en medelinkomsttagare.  
 
 

 
1 Se Skattefridagen 2022 – Skattebetalarnas Förening. 
2 Baseras på en årsinkomst på 426 000 kronor. 
3 Baseras på en årsinkomst på 284 000 kronor. 
4 Baseras på en årsinkomst på 852 000 kronor. 
5 Budget 2022 Göteborgs Stad – Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. 
6 Daniel Bernman (V): Borgarna är inkompetenta – GP. 
7 Vi vågar gå före: Budget 2023 med plan för 2024 och 2025 – Vänsterpartiet. 
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Medelinkomsttagare Låginkomsttagare Höginkomsttagare 

Höjd inkomstskatt kommunen 
och regionen med sammanlagt 
135 öre                     4 166 kr                 2 432 kr                  9 917 kr  

 
Hoten om återinförd fastighetsskatt oroar 
 
Trots att det inte gått mer än 15 år sedan den illa omtyckta fastighetsskatten avskaffades så lever hotet 
om ett återinförande. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill åter se en fastighetskatt, och frågan har länge 
splittrat Socialdemokraterna. Flertalet utredningar har också föreslagit ett återinförande av något slag, 
och då även på bostadsrätter. Socialdemokraterna har också gjort tydligt att man vill höja 
kapitalskatterna kraftigt. Bland annat har höjd skatt på sparande via ISK diskuterats, men lagts på is. Då 
fastigheter utgör en stor del av kapitalvärden och potentiella kapitalskatteintäkter så får hotet bedöms 
levande efter regeringsförhandlingar.  
 
Snittpriset för en villa i Göteborg uppgår till 7,2 miljoner kronor och snittpriset för en 
bostadsrättslägenhet till 3,4 miljoner kronor8. Då förslagen om hur en återinförd fastighetsskatt skulle 
se ut spretar kraftigt så får vi utgå ifrån ett genomsnitt, något som dessutom landar nära den gamla 
fastighetsskatten på en procent av taxeringsvärdet. För en genomsnittlig villa i Göteborg skulle det 
innebära en skattehöjning på drygt 45 000 kronor per år, och 24 000 kronor per år för en 
genomsnittlig bostadsrätt. 
 
Skattefridagen tar inte hänsyn till kapitalbeskattning, och därför påverkas inte Skattefridagen om en 
fastighetsskatt skulle återinföras. Men en medelinkomsttagare betalar cirka 300 000 kronor om året i 
direkta och indirekta skatter på arbete och konsumtion. En skattehöjning på bostaden med 45 000 
kronor om året skulle med andra ord motsvara en markant skattehöjning på 8 procent av de totala 
skatterna för ett hushåll med två medelinkomster som bor i en snittvilla i Göteborg. 
 
 
Så slår skattehöjningarna mot hushållen 
 
Beroende på hur hushåll är sammansatta sett till inkomst, sin bostad och även ens konsumtion slår 
höjda kommunalskatter, fastighetsskatt och stigande indirekta skatter olika. Men beräknat på 
genomsnittliga värden skulle skattehöjningarna för göteborgarna se ut enligt följande: 
 
Skattehöjning för:  
Hushåll med två medelinkomsttagare                  10 296 kr  
Hushåll med två låginkomsttagare                    6 228 kr  
Hushåll med en medel- och en höginkomsttagare                  20 708 kr  
Hushåll med två höginkomsttagare                   31 120 kr  
Hushåll med en låg- och en medelinkomsttagare                    8 262 kr  

 
Redan från låga inkomster slår de föreslagna skattehöjningarna hårt. Betänkas bör är att det handlar 
om människor som redan idag har ett litet ekonomiskt utrymme och där små höjningar påverkar 
marginaler direkt, Det största privatekonomiska hotet som skulle drabba många hårt ligger dock i en 
återinförd fastighetsskatt där beloppen blir stora och svårhanterliga även för den med höga inkomster. 
 
Skattehöjning för:  
Hushåll med låg- och medelinkomsttagare i 
bostadsrätt                  32 243 kr  
Hushåll med två medelinkomsttagare i villa                  55 422 kr  
Hushåll med medel- och höginkomsttagare i villa                  65 834 kr  

 
 

 
8 Svensk Mäklarstatistik. 


