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Nytt yrkande angående – Ändring av riktlinjer 
för negativa avvikelser under Covid19-krisen  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. 16 § i Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 
revideras tillfälligt under budgetåret 2020 för samtliga nämnder enligt följande: 

16 § Nämnd ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Förvaltningschefens analyser och 
förklaringar ska därför vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida åtgärder 
ska sättas in, verksamhetens mål ska justeras, det ekonomiska målet ska ändras eller om 
avvikelsen lämnas utan åtgärd. 
 
Tillfälliga avsteg ifrån gällande regelverk gäller under 2020. Verksamheten ska vara 
prioriterad utifrån nuvarande krisläge och förvaltningschefen ska snarast förtydliga och 
presentera konsekvenserna för verksamheten för nämnden. I största möjliga mån ska 
även förtydligandet innefatta ekonomiska konsekvenser. Nämnderna ska rapportera sina 
avsteg till kommunstyrelsen.  
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp de avsteg som görs i nämnderna och 

utifrån stadens samlade ekonomiska läge hantera konsekvenserna inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget, och om det inte går, att föreslå finansieringslösningar 
för kommunfullmäktige.  
 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra eventuella konsekvensmässiga 
redaktionella ändringar av andra paragrafer i reglerna.  

Yrkandet 
För att hantera krisen på bästa möjliga sätt behöver staden vidta flertal åtgärder. Stadens 
förvaltningar delas in i tre kategorier utifrån en analys av risken för smittspridning och 
konsekvenserna av ett stort personalbortfall. Genom att tillfälligt ändra riktlinjerna för 
hanteringen av avvikelser för stadens samtliga nämnder under 2020 kan vi underlätta för 
stadens nämnder att hantera konsekvenserna av den nuvarande Covid19-krisen.  
 
Som en konsekvens av den förändrade paragrafen ska stadsledningskontoret få i uppdrag 
att göra eventuella konsekvensmässiga redaktionella ändringar av andra paragrafer i 
reglerna. Andra paragrafer bör justeras som en konsekvens av ändringarna ovan.  
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För att tydliggöra den tillfälliga förändringen i riktlinjerna för ekonomisk planering och 
styrning i nämnderna redovisas en jämförelse med ordinarie skrivelse nedan. 
 
Ordinarie lydelse 
16§ Nämnd ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Förvaltningschefens analyser och 
förklaringar ska därför vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida åtgärder 
ska sättas in, verksamhetens mål ska justeras, det ekonomiska målet ska ändras eller om 
avvikelsen lämnas utan åtgärd. 
 
För negativa avvikelser, i förhållande till det ekonomiska målet för såväl drift- som 
investeringsverksamheten, som ska åtgärdas gäller dessutom följande: 

• I de fall uppföljningsarbetet visar på ett periodutfall som avviker negativt från 
det ekonomiska målet för perioden (periodens budgeterade resultat) ska 
förvaltningschef senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelsen konstaterats 
presentera förslag till åtgärder för nämnden. Åtgärdsförslagen ska vara så 
utformade att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når en 
överensstämmelse med det ekonomiska målet. Förvaltningschef får inte som 
alternativ till åtgärder föreslå en sänkning av det ekonomiska målet genom 
ianspråktagande av positivt eget kapital då endast nämnder förfogar över ett 
sådant initiativ (se 17 § nedan).  

• Samma hanteringsordning som i föregående stycke gäller om 
uppföljningsrapporten visar på en prognostiserad negativ avvikelse i förhållande 
till det ekonomiska målet på helårsbasis.  

 
 
Tillfällig lydelse 
16 § Nämnd ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Förvaltningschefens analyser och 
förklaringar ska därför vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida åtgärder 
ska sättas in, verksamhetens mål ska justeras, det ekonomiska målet ska ändras eller om 
avvikelsen lämnas utan åtgärd. 
 
Tillfälliga avsteg ifrån gällande regelverk gäller under 2020. Verksamheten ska vara 
prioriterad utifrån nuvarande krisläge och förvaltningschefen ska snarast förtydliga och 
presentera konsekvenserna för verksamheten för nämnden. I största möjliga mån ska 
även förtydligandet innefatta ekonomiska konsekvenser. Nämnderna ska rapportera sina 
avsteg till kommunstyrelsen. 
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