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Svar på interpellation strukturerad ekonomisk styrning 
och rimligt ansvarsutkrävande 
 
Stefan Hanna (-) har ställt ett antal frågor om krisledningsnämndens 
rekommendationer till kommunens bolag under inledningsfasen av pandemin. 
 
Krisledningsnämnden har i beslut rekommenderat bolagens styrelser att fatta 
motsvarande beslut. Merparten av dessa beslut har en likviditetspåverkan i bolagen, 
exempelvis så som att förlänga betalningsvillkor från 30 dagar till 90 dagar eller att 
skyndsamt betala leverantörsfakturor. Den likviditetspåverkan som detta medför kan, 
om behov föreligger, hanteras genom en utökning av bolagets koncernkontokredit. 
Utökningen administreras av kommunens internbank och kommunens finanschef har 
delegation att besluta om en sådan utökning. En utökning av koncernkontokrediten 
medför en högre avgift för bolaget, en högre finanskostnad. I och med att 
kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav är ”Resultat före finansnetto” kommer 
inte en högre avgift för en utökad koncernkontokredit påverka utfallet i jämförelse 
med resultatkravet. 
 
Ett annat beslut som krisledningsnämnden fattat och rekommenderat bolagen att följa 
är att påskynda investeringar. Investeringar redovisas i balansräkningen och påverkar 
inte resultatet.  
 
Krisledningsnämnden har även beslutat om att under en period sänka 
parkeringsavgifterna i centrala Uppsala. Styrelsen i Uppsala Parkerings AB har på 
krisledningsnämndens rekommendation fattat motsvarande beslut. Den lägre 
parkeringsavgiften påverkar intäkterna i Uppsala Parkerings AB och regleras genom 
motsvarande sänkning av den avtalade ersättning som Uppsala Parkerings AB årligen 
betalar till Uppsala kommun. Genom den regleringen påverkas således inte Uppsala 
Parkerings AB av krisledningsnämndens beslut. 
 
Flera av de kommunala bolagen påverkas emellertid väsentligt av pandemin, framför 
allt genom stora intäktsbortfall. Intäktsbortfallen är en direkt följd av myndigheternas 
rekommendationer samt att Uppsalaborna arbetar hemifrån och håller social distans. 
Möten och evenemang har fått ställas in, hyresreduktioner har lämnats till utsatta 
näringsidkare, verksamheter har fått stänga och färre bilister har ett behov av parkerar 
sina bilar. Den direkta resultatpåverkan av pandemin följs separat och redovisas av alla 
bolag som en så kallad jämförelsestörande post. Genom en sådan särredovisningen 
kan bolagens resultat följs upp mot kommunfullmäktiges beslutade resultatkrav.  
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Utifrån de beslut som krisledningsnämnden fattat bedöms det således inte just nu 
finnas något skäl till att justera kommunfullmäktiges beslutade resultatkrav.  
 
Krisledningsnämndens beslut har skyndsamt vidarebefordrats till samtliga 
verkställande direktörer i bolagen, som tagit besluten till sina respektive styrelser för 
vidare hantering. Bolagen har därefter hanterat frågan i syfte att agera i linje med 
krisledningsnämndens rekommendation och i enlighet med aktiebolagslagen eller 
annan lagstiftning, såsom lagen om allmännyttiga bostadsbolag/lagen om allmänna 
vattentjänster. Bolagen har sedan återkopplat till kommunledningskontoret, vilka 
åtgärder som vidtagits, merparten har skett genom skriftlig återkoppling.  Bolagen har 
även kommunicerat till berörda kunder/näringsidkare. 
 
 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 


