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Yttrande angående – Yrkande angående 
finansiering av ökade kostnader kopplade till 
Corona-krisen. 
 

Yttrande 
Det är glädjande att fler partier ännu en gång nu sluter upp bakom och avser driva SD:s 
politik, i detta fall V och MP vilka yrkar på att alla kostnader i samband med corona-
krisen skall särredovisas samt att negativa effekter av corona-krisen i nämnder skall 
hanteras och finansieras kommuncentralt. 

Sverigedemokraterna har redan lagt ett yrkande med detta innehåll för omröstning och 
kommer därför rösta på det redan lagda yrkandet. I det fall övriga partier önskar 
genomföra den föreslagna förändringen är de välkomna att stödja det redan befintliga 
yrkandet.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2020-04-06 
 

 
  
 
Ärende nr: KS 2020-04-08, 2.1.4 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – yrkande från V och MP 
angående finansiering av ökade kostnader 
kopplade till Corona-krisen  
Yttrande 
Vi instämmer i den problembild som Vänsterpartiet och Miljöpartiet beskriver i sitt 
yrkande. Göteborgssamhället står inför en av de största utmaningarna i modern tid. Där 
av yttersta vikt att begränsa smittspridning, säkra välfärden, trygga göteborgarnas 
sysselsättning och försörjning samt hantera pandemins effekter. Samtidigt måste 
skattemedlen fortfarande användas på bästa sätt. I ett krisläge gäller det att hålla huvudet 
kallt och hjärtat varmt. Först då kan rätt insatser göras, i rätt tid.      

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att alla kostnader som tydligt är kopplade till de 
negativa effekterna av Corona-krisen ska finansieras och hanteras kommuncentralt. Vi ser 
att det i ett tidigt skede är svårt att från centralt håll avgöra vilka kostnader som är 
kopplade till Corona-krisen, det vet verksamheterna bättre. Avsteg från rådande 
styrningsprinciper ska inte göras mer än nödvändigt. Nu gäller det att ha förtroende för 
alla kompetenta medarbetar ute i verksamheten, inte försena nödvändiga åtgärder genom 
att kräva beslut centralt. 

För att de med bäst kompetens ska få möjlighet att genomföra nödvändiga åtgärder 
behöver verksamheterna få ett större ekonomiskt handlingsutrymme och det snabbt. Det 
snabbaste sättet att garantera ett ökat ekonomiskt utrymme ute i verksamheterna är att 
tillåta ett högre nyttjande av eget kapital, samtidigt som nämnderna inte behöver fatta 
beslut om åtgärder inom 30 kalenderdagar. Genom att garantera ett tillräckligt stort eget 
kapital hos nämnderna åsamkar vi inte verksamheten några ekonomiska påfrestningar. På 
så sätt kan nödvändiga beslut fattas på rätt nivå för att garantera snabba åtgärder.   

Självklart står budgetens resultat, stadens resultatutjämningsreserv och statsbidrag till 
förfogande för att möta krisen. Arbetet med att hitta en adekvat bokföringsmässig 
hantering av kostnadsökningar och minskningar kopplade till Corona-krisen pågår redan.  
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Yrkande angående finansiering av ökade 
kostnader kopplade till Corona-krisen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 
1. Alla kostnader kopplade till Corona-krisen ska särredovisas. 
2. Alla kostnader som upparbetas av nämnderna tydligt kopplade till de negativa 

effekterna av Corona-krisen kommer att finansieras och hanteras 
kommuncentralt. 
 

Yrkandet 
Göteborgssamhället står inför en mycket stor utmaning. Covid-19 prövar Sverige, 
Göteborg och oss som människor. Vi står inför en situation med en allmän smittspridning 
och konsekvenserna av viruset är fortfarande svåra att överblicka. 

Som Sveriges nästa största stad kommer prövningen bli stor för Göteborg. Det gäller 
särskilt den sociala sammanhållningen, folkhälsan och ekonomin. Både bland 
göteborgarna och stadens medarbetare finns en stor oro, en oro som måste tas på största 
allvar. 
 

Det är av största vikt att stadens arbete prioriterar följande: 

• Begränsa smittspridning och skydda äldre samt utsatta grupper. 

• Verksamheterna ska fortsätta fungera. Särskilt fokus ska läggas på bemanning, 
rekrytering och arbetsmiljö för att säkerställa göteborgarnas nödvändiga välfärdsbehov. 

• Undvika fattigdom och social utslagning så som hemlöshet. 

• Rädda jobb, underlätta för ett hållbart näringsliv och företagare samt genomföra 
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. 

• Främja trygghet och social sammanhållning i Göteborg i bred samverkan med andra 
aktörer. Särskilt beaktande ska ges till utsatta gruppers situation och våld i nära relation. 

• Fortsatt kunskapsfokus i skolan och vid behov fokusera på de elever som ska få 
avgångsbetyg. 
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För att säkerställa detta är det befogat att göra avsteg från Stadens riktlinjer och regelverk. 
Utgångspunkten är att åtgärderna inte ska ge negativa effekter på andra viktiga områden 
så som klimatet, jämlikheten och mänskliga rättigheter.  

Det är i svåra tider där kraftfulla insatser och åtgärder kommer krävas. Läget innebär 
kraftigt förändrade förutsättningar för stadens budget, men budgetbegränsningar kan inte 
stå i vägen för att rädda människors liv. Det är nu läge att använda stadens budgeterade 
resultat, resultatutjämningsreserven samt tillkommande statsbidrag för att för att säkra 
välfärden, värna äldre och utsatta riskgrupper samt hantera pandemins effekter. 

Enda sättet att klara av den pandemi som nu råder är att möta krisen som ett samlat 
Göteborg, där alla tar ansvar både för sig själva och för varandra. Fokus för detta arbete 
är att tillsammans med stat och region begränsa och minska smittspridning, säkerställa 
den kommunala servicen, att rädda jobben och trygga invånarnas vardag. Det är 
tillsammans och i gemenskap som vi möter denna extraordinära händelse. 

Vi är beredda att gemensamt ta ansvar tillsammans med övriga demokratiska partier i det 
akuta läget kopplat till pandemin. Vi vill ha en bred uppgörelse för att hantera den akuta 
krisen och dess effekter i Göteborgssamhället.  
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