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Utdelningskravet för Göteborgs Stadshus AB 
och Liseberg AB utgår för år 2020 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 18 november 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utdelningskravet på 540 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2020. 
2. Utdelningskrav från Liseberg AB utgår för år 2020. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Elisabet Lann (KD) som 
yttrande en skrivelse från den 18 november 2020. 

 
 
Göteborg den 25 november 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Nytt ärende - Yrkande angående 
utdelningskrav från Göteborgs Stadshus AB 
och Liseberg AB 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Utdelningskravet på 540 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2020. 
2. Utdelningskrav från Liseberg AB utgår för år 2020. 

 
Yrkandet 
I Göteborgs Stads budget för 2020 fastställdes ett utdelningskrav på 540 mnkr från 
bolagskoncernen utan upptagande av lån. Kommunfullmäktige beslutade i april, i enlighet 
med ett yrkande från Alliansen och Socialdemokraterna, om tillfälliga generella 
ägardirektiv för bolagen med anledning av Coronapandemin. De tillfälliga generella 
ägardirektiven gav stadens helägda bolag mandat att vid behov frångå krav på 
avkastningskrav samt lämna koncernbidrag alternativt utdelning och gäller fram till 31 
december 2020.  
 
I enlighet med den fastställda budgeten, ska utdelningen inte vara lånefinansierad utan ett 
resultat av effektiv förvaltning av stadens skattemedel. Effekter av Coronapandemin 
påverkar stadens bolag i olika grad och omfattning och kommer att göra det en tid 
framöver. Restriktioner som införs i vårt samhälle begränsar flertal av bolagen och dess 
verksamheter vilket även gör det svårt att få grepp om de mer ekonomiskt långsiktiga 
effekterna till följd av pandemin. Med anledning av det, vill vi att staden inte ska kräva 
utdelning från bolagskoncernen under 2020, utan att kravet utgår för år 2020. 
 
 
 

 

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
2020-11-18 
 

M, L, C,  
KD 
 


	Handling 2020 nr 269
	Utdelningskravet för Göteborgs Stadshus AB och Liseberg AB utgår för år 2020
	Kommunstyrelsens förslag

	2.1.22_20201125.pdf
	Nytt ärende - Yrkande angående utdelningskrav från Göteborgs Stadshus AB och Liseberg AB
	Förslag till beslut


