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Kapitaltäckningsgaranti för Göteborgs Stads 
bolag  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till Göteborgs 
Stadshus AB, 556537-0888, och dess vid var tid underliggande hel- och 
majoritetsägda bolag, att gälla till 2020-12-31. 

2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen av 50 miljoner 
kronor, i syfte att uppfylla kapitaltäckningsgarantin, ha rätt att under 2020 bevilja 
aktieägartillskott till Göteborgs Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- 
och majoritetsägda bolag.   

 

Sammanfattning 
Flera av bolagen i stadshuskoncernen är drabbade av resultatförsämringar på grund av 
den pågående pandemin orsakad av Covid-19. De flesta av de kommunala bolagen har en 
så stabil finansiell ställning att man klarar av att hantera de resultatförsämringar som i 
nuläget är möjliga att överblicka.  

Några bolag har utifrån dess karaktär en lägre fallhöjd, då inget eget kapital byggs upp 
över tiden i dessa bolag. Därför riskerar resultatförsämringarna i några fall kunna komma 
att innebära att bolagens styrelser kan bli skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta 
kontrollbalansräkning, vilket krävs när halva aktiekapitalet är eller kan antas vara 
förbrukat.   

För att i god tid ta beslut för att kunna hantera dessa händelser och undvika skyldigheten 
att upprätta kontrollbalansräkning föreslås att kommunfullmäktige utfärdar en 
kapitaltäckningsgaranti att om det så behövs tillskjuta aktieägartillskott. 
Kommunfullmäktige föreslås även uppdra till kommunstyrelsen att bedöma bolagens 
begäran om aktieägartillskott och utfärda eventuella aktieägartillskott inom en ram av 50 
miljoner kronor. 

Beslutet om aktieägartillskott påverkar inte bolagens likviditetssituation, då denna är god 
och hanteras i särskild ordning av Göteborgs Stads koncernbank. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De resultatförsämringar som bolagen i stadshuskoncernen drabbas av kommer att påverka 
flera av bolagens årsresultat negativt och minska bolagens egna kapital. De 
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aktieägartillskott som kan bli aktuella enligt beslut i detta ärende bedöms dock inte ha en 
betydande påverkan på Göteborgs Stadshus AB: s samlade finansiella ställning.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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Ärendet  
För att undvika att bolagens aktiekapital förbrukas till följd av resultatförsämringar på 
grund av den pågående pandemin orsakad av Covid-19 behöver kommunfullmäktige i 
förebyggande syfte besluta om kapitaltäckningsgaranti för stadens bolag, 

Beskrivning av ärendet 
Flera av bolagen i stadshuskoncernen är drabbade av resultatförsämringar på grund av 
den pågående pandemin orsakad av Covid-19. De flesta av de kommunala bolagen har en 
så stabil finansiell ställning att man klarar av att hantera de resultatförsämringar som i 
nuläget är möjliga att överblicka.  

Några bolag har utifrån dess karaktär en lägre fallhöjd, då inget eget kapital byggs upp 
över tiden i dessa bolag. Därför riskerar resultatförsämringarna i några fall innebära att 
bolagens styrelser kan bli skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta 
kontrollbalansräkning, vilket krävs när halva aktiekapitalet är eller kan antas vara 
förbrukat.   

Göteborgs Stad ska ha beredskap att hantera sina bolag varaktigt. Ett sätt är att i god tid ta 
beslut för att kunna hantera dessa händelser av eventuella tillskott till bolagen och därmed 
undvika skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning.  

Stadshuskoncernen har överlag en stark finansiell ställning. Därför bedöms den största 
delen av resultatförsämringarna i koncernen kunna hanteras inom bolagens egna kapital. 
Sammantaget bedöms eventuella behov av aktieägartillskott inom stadshuskoncernen 
understiga 50 miljoner kronor.  

Finansieringen av dessa garantier inom ramen av 50 miljoner kronor hanteras inom 
stadshuskoncernen. Beslutet om aktieägartillskott påverkar inte bolagens 
likviditetssituation, då denna är god och hanteras i särskild ordning av Göteborgs Stads 
koncernbank. 

Stadsledningskontorets bedömning 
För att i god tid ta beslut för att kunna hantera dessa händelser och undvika skyldigheten 
att upprätta kontrollbalansräkning föreslås att kommunfullmäktige utfärdar en 
kapitaltäckningsgaranti att om det så behövs tillskjuta aktieägartillskott.  
Fullmäktigebeslutet föreslås i sig utgöra garantidokumentet.  

För att förenkla och snabba upp hanteringen av dessa tillskott föreslås att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att bedöma bolagens begäran om 
aktieägartillskott och utfärda eventuella aktieägartillskott inom en ram av 50 miljoner 
kronor. Stadsledningskontoret förutsätter att bolagen verkar för att i möjligaste mån 
undviker att hamna i ett behov av aktieägartillskott. 

 

 

Anders Johansson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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