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Yttrande angående – Utökade befogenheter 
för användande av eget kapital 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

Yttrandet 
 
Stadens förvaltningar blöder under Coronakrisen. Det är ett faktum. 
 
Det är viktigt att man säkerställer att stadens förvaltningar kan bedriva sin verksamhet 
trots det ansträngda läget.  

Direktiv och lagar från Sveriges Riksdag har förvaltningarna inte kunnat påverka. Därför 
ska inte dessa lastas för utgifter och inkomstbortfall som man ej kunnat förutse. 

När väl Coronakrisen är över kommer staden att behöva ta ett samlat grepp om hela 
stadens ekonomi. I väntan på den processen måste man ge stadens förvaltningar utökade 
möjligheter att använda eget kapital, samt handlingsutrymme för att kunna hantera akuta 
frågor som är direkt relaterade till Coronakrisen. 
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Yrkande – Utökade befogenheter för 
användande av eget kapital  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. 17 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning revideras tillfälligt för 
budgetåret 2020 enligt följande:  

 
17 § Nämnd har möjlighet att på eget initiativ sänka det ekonomiska målet genom 
att ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 1,5 procent av nämndens givna 
ram under aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett i 
anspråkstagande av positivt eget kapital som överstiger 1,5 procent av nämndens 
kommunbidrag, eller i de fall detta ej är lämpligt omställning, under aktuellt 
budgetår ska prövas av kommunstyrelsen. Denna prövning ska ske i samband med 
det kommunstyrelsesammanträde där Stadsledningskontorets uppföljningsrapport 
för våren hanteras, motsvarande gäller för delårsrapporten. Ett ianspråktagande 
av eget kapital över 0,5 procent ska kunna härledas till ökade kostnader kopplade 
till Corona-krisen.  
 

2. Kommuncentralt reserveras initialt 200 000 tkr av 2020 års budgeterade resultat för 
att möta den tillfälliga förändringen i eget kapital.   

Yrkandet 
Covid-19 och dess effekter prövar Göteborgssamhället. Det är av yttersta vikt att stadens 
verksamheter får möjlighet att hantera krisen, säkerställa en fungerande välfärd och att 
ansvar tas i den ordinarie linjen.  

För att nämnderna ska kunna ta ansvar under pandemin ges de möjlighet att nyttja en 
högre grad av eget kapital för att täcka ökade kostnader med anledning av pandemin och 
dess effekter. I ett första läge ges samtliga nämnderna möjlighet att ianspråkta eget 
kapital på 1,5 procent under 2020. Samtidigt behöver nämnderna inte fatta nödvändiga 
beslut om åtgärder inom 30 kalenderdagar som nuvarande regelverk anger.  

Genom att möjliggöra ett högre användande av eget kapital får nämnden, som har bäst 
kunskap om sin verksamhet och bäst kompetens att bemöta krisens effekter för 
densamma, ekonomiskt utrymme att genomföra nödvändiga åtgärder. I ett första skede 
tredubblar vi utrymmet att använda eget kapital för att möta de ökade kostnaderna. Om 
behov av ytterligare lättnader eller utökning till fler kategorier bedöms nödvändiga 
kommer de att genomföras.  
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Nämndernas egna kapital regleras i ett särskilt ärende, bokslutsberedningen för 2019, för 
att samtliga nämnder ska ha möjlighet att genom eget kapital täcka kostnader för Corona-
krisen. I bokslutsberedningen för innevarande år 2020 kan dessa kostnader sedan 
slutligen regleras.  

För att tydliggöra den tillfälliga förändringen i användandet av eget kapital i nämnder 
återfinns nedan en jämförelse mot ordinarie skrivelse:  

Ordinarie lydelse:  

17 § Nämnd har, efter det att en uppföljningsrapport med negativa avvikelser framlagts för 
nämnden, 30 kalenderdagar på sig att fatta nödvändiga beslut om åtgärder enligt föregående 
paragraf. Besluten ska vara så utformade att nämnden senast till utgången av innevarande 
budgetår når en överensstämmelse med budget. Nämnden kan efter detta på eget initiativ 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. Denna prövning ska ske i samband med det kommunstyrelsesammanträde där 
Stadsledningskontorets uppföljningsrapport för våren hanteras, motsvarande gäller för 
delårsrapporten. De åtgärder som nämnden fattar beslut om ska följas och rapporteras i den 
löpande uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Tillfällig lydelse: 

17 § Nämnd har möjlighet att på eget initiativ sänka det ekonomiska målet genom att ianspråkta 
positivt eget kapital upp till totalt 1,5 procent av nämndens givna ram under aktuellt budgetår 
utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett i anspråkstagande av positivt eget kapital som 
överstiger 1,5 procent av nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är lämpligt omställning, 
under aktuellt budgetår ska prövas av kommunstyrelsen. Denna prövning ska ske i samband med 
det kommunstyrelsesammanträde där Stadsledningskontorets uppföljningsrapport för våren 
hanteras, motsvarande gäller för delårsrapporten. Ett ianspråktagande av eget kapital över 0,5 
procent ska kunna härledas till ökade kostnader kopplade till Corona-krisen.  
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