
 

Tilläggsyrkande D    Lokalnämnden 2019-02-06 

 

Ärende 9 Årsrapport Lokalnämnden 2018 
 
I Göteborgs stads uppföljningsrapport 3 2018 kan man läsa följande under punkten 4:2  

” 4.2 Lokalnämndens hantering av evakueringskostnader 2018 och 2019 Lokalnämnden visar per 
oktober ett bättre resultat och prognos än per augusti. Anledningen är att nämnden beslutat att inte 
följa god redovisningssed när det gäller driftskostnader kopplade till investeringar, varför deras 
resultat avsevärt förbättrats jämfört med augusti. Lokalnämnden har under ett flertal år redovisat 
evakueringskostnader i samband med större om- eller nybyggnationer som en del av investeringen 
och belastat stadens ekonomi i form av avskrivningskostnader fördelade över byggnadens 
ekonomiska livslängd. Enligt god redovisningssed ska kostnader som inte ingår i 
anskaffningskostnaden eller höjer värdet på investeringen redovisas som en driftskostnad. Ingen 
förändring har skett gällande lagstiftning på detta område, men felaktigheten hos lokalnämnden har 
uppmärksammats först under våren. När förvaltningen per maj redovisat och prognostiserat 
evakueringskostnader som driftskostnader uppskattades dessa till cirka 22 mnkr för 2018. 
Förvaltningen bedömde den nettomässiga belastningen att uppgå till minst 20 mnkr årligen och 
hemställde till kommunstyrelsen om kompensation för 2019 års evakueringskostnader till ett värde 
av 20 mnkr. Vid sitt sammanträde i september beslutade lokalnämnden att begära utökat 
kommunbidrag för 2018 års evakueringskostnader till ett värde av 51 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-17 att nämnden får lov att nyttja hela sitt egna kapital under 
2018, uppgående till 49,6 mnkr, med anledning av det prognostiserade negativa resultatet. 
Nämnden beslutade i oktober att fortsätta tillämpa den tidigare redovisningsprincipen för 
evakuerings- och återställningskostnader, det vill säga att kostnaderna redovisas som en 
investeringsutgift under 2018 och 2019. Därmed uppstår inte längre ett negativt resultat. I samband 
med detta beslutade nämnden även att återta hemställan om utökat kommunbidrag om 51 mnkr för 
2018 samt 20 mnkr för 2019. Stadsledningskontoret ser allvarligt på att förvaltningen föreslår sin 
nämnd, och att nämnden beslutar, att inte följa god redovisningssed. I den kommunala 
redovisningslagen 6 kap. 3 § framgår att ”Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp motsvarande 
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska 
räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.” Nämnden rapporterar i 
UR2 att det finns en osäkerhet kring bedömningen av evakueringskostnaderna då förvaltningen inte 
haft ett lika starkt uppföljningsfokus på dessa utgifter då de redovisas som en del av investeringarnas 
anskaffningskostnader. Stadsledningskontoret vill understryka att ekonomistyrningen och 
kostnadskontrollen 27 ska vara oberoende av hur dessa redovisas. Såvitt stadsledningskontoret kan 
bedöma har nämnden inte en tydlig kontroll över storleken på evakueringskostnaderna och kontoret 
menar att det är angeläget att nämnden skaffar sig kontroll över dessa, särskilt som omfattningen 
bedöms öka över tid.” 
 



Demokraterna ser allvarligt på att årsrapporten inte följer god redovisningssed. 
 
Årsrapporten lyfter avseende förändringsfaktorn under 2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi: 
 
 ”Övrigt kostnadseffektiviserande arbete sker genom löpande utveckling av förvaltningens interna 
processer. Ett arbete som kräver långsiktighet och uthållighet. Det är dock svårt att åstadkomma 
bestående förändringar i arbetssätten när: 
 - fokuset på grunduppdraget försvagas av en hög politisk vilja uttryckt i många mål och uppdrag.  
- uppdraget växer och allt ska levereras snabbt trots att de stadenövergripande 
planeringsprocesserna har visat sig bristfälliga 
- personalomsättningen bland både medarbetare och chefer är hög vilket leder till behov av ständiga 
omtag. - personalvolymen ökar i takt med uppdraget med många nyanställda som ska introduceras” 
 
Att grunduppdraget försvagas av en hög politisk vilja uttryckt i många mål och uppdrag ser vi som 
mycket oroande. Det är viktigt att förvaltningen får förutsättningar att fokusera på grunduppdraget.  
 

Förslag till beslut: 

Att: 
- Säkerställa att Lokalnämnden följer god redovisningssed och börjar redovisa evakueringskostnader 
som driftkostnader redan 2019. 

- uppdra till förvaltningsdirektören att specificera vilka mål och uppdrag som försvagar fokuset på 
grunduppdraget. 

 

 

 


