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Yttrande angående – Tillfälligt generellt 
ägardirektiv för stadens helägda bolag med 
avledning av Covid19-krisen 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 

Yttrandet 
 

Stadens bolag blöder under Coronakrisen. Det är ett faktum. 
 

Västra Götalandsregionen har föreslagit ett ägartillskott till stadens bolag.i  
 

På samma sätt måste man säkerställa att stadens bolag kan bedriva sin verksamhet trots 
det ansträngda läget.  

Direktiv och lagar från Sveriges Riksdag har stadens bolag 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 bolag 
handlingsutrymme för att kunna hantera akuta frågor som är direkt relaterade till 
Coronakrisen. 

 
 

 

i 3. Aktieägartillskott till bolagen med anledning av Covid-19 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Västra 

Götalandsregionens bolag med anledning av Covid-19. 
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Nytt yrkande angående – Tillfälligt generellt 
ägardirektiv för stadens helägda bolag med 
avledning av Covid19-krisen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Ett tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Covid-19 ger stadens 
helägda bolag mandat att vid behov frångå krav på avkastningskrav, lämna 
koncernbidrag alternativt utdelning. Det tillfälliga generella ägardirektivet gäller 
år 2020.  

2. Bolagens styrelse ges mandat att göra avsteg från uppdrag givna i 
kommunfullmäktiges budget med anledning av Covid-19 eller om uppdraget är 
kostnadsdrivande. 

3. Samtliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges budget eller ägardirektiv ska 
rapporteras skyndsamt till Stadshus AB och kommunstyrelsen. 

Yrkandet 
I Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning framgår det att kommunfullmäktige 
fastställer den samlade styrningen av stadens bolag. Det omfattar allt ifrån det 
kommunala ändamålet till ägardirektiv men även de styrande dokumenten som krävs för 
kommunfullmäktiges samlade styrning såsom exempelvis beslut om stadens budget. 
 
Utöver det beslutar kommunfullmäktige även om övergripande ekonomiska 
förutsättningar för stadens bolag. 
 
Effekter av Covid-19 och dess följder påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning. 
Det kan vara svårt att överblicka de ekonomiskt mer långsiktiga negativa effekterna till 
följd av viruset. Ett generellt tillfälligt ägardirektiv har därför upprättats i syfte att ge 
respektive bolagsstyrelse ett tydligt mandat främst att säkerställa bolagets långsiktiga 
överlevnad och därefter sträva efter att klara de av ägaren ställda ekonomiska kraven på 
avkastningskrav samt krav på koncernbidrag alternativt utdelningskrav. Därtill ges även 
respektive styrelse mandat att göra avsteg ifrån kommunfullmäktiges gällande budget 
ifrån de uppdrag vars genomförande försvåras med anledning av Covid-19 och som kan 
anses vara kostnadsdrivande för det enskilda bolaget. Innan styrelsen fattar beslut om 
avsteg ifrån beslutade uppdrag ska eventuella negativa effekter för andra bolag eller för 
staden beaktas ur ett väsentlighetsperspektiv.  
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Nytt yrkande 
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Genom att ge styrelserna möjlighet att dra ner på avkastnings- och utdelningskrav får 
bolagen större utrymme att begränsa Covid-19s effekter. Exempelvis bör 
fastighetsägande bolag med lokalhyresgäster, såväl privata som kommunala, se över 
möjligheten ge uppskov eller hyreslättnader för att stödja kommersiell och ideell 
verksamhet, men även av affärsmässiga skäl för att behålla befintliga hyresgäster. 
Detsamma gäller allmännyttans bolag som genom minskade avkastningskrav ges större 
möjlighet att hantera en situation och behålla hyresgäster där många kan få svårt att betala 
sin hyra. 
 
Samtliga avsteg, med anledning av Covid-19, ifrån kommunfullmäktiges budget eller 
respektive bolags ägardirektiv ska dokumenteras och kostnadsbedömmas innan beslut 
fattas i respektive bolagsstyrelse. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB samt 
kommunstyrelsen. De generella ägardirektiven gäller år 2020.  
 
Respektive styrelse ansvarar för att i övrigt följa Göteborgs stads regler för ekonomisk 
planering, budget och uppföljning. 
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