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Nr 89 
Tillfälligt likviditetsstöd 
ÅLR 2021/1524 
176 F1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslutade den 1 juli 2021 att bevilja Sottunga kommun ett tillfälligt 
likviditetsstöd om 240 000 euro för perioden juli till och med december år 2021 i enlighet 
med LL (2021/63, § 2) om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner. 
 
Landskapsregeringen kan besluta att ett beviljat likviditetsstöd inte ska betalas ut om de 
förhållanden som rådde vid tidpunkten för beviljandet har förändrats så att kommunen 
inte längre befinner sig i en sådan situation som avses i LL (2021/63), 2 § 1 mom. 
 
Landskapsregeringen beslutade att dra in november och december månads utbetalning 
för likviditetsstöd. Således har Sottungas likviditetsstöd uppgått till totalt 160 000 euro för 
år 2021. 
 
Motivering 
Utbetalning av likviditetsstödet har skett månadsvis med 40 000 euro per månad. 
Landskapsregeringen har gjort en uppföljning av Sottungas likviditetssituation i oktober 
för att bedöma behovet av tillfälligt likviditetsstöd för november och december.  
 
Sottunga kommun lämnade den 23 september 2021 in en rapport där det framkommer 
att likviditeten vid årets slut beräknas till ca 160 000 euro om det fulla likviditetsstödet 
betalas ut för hela året. En orsak till den förbättrade prognosen är att skolan inte öppnade 
som planerat. Målet med LL (2021/63) om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner är att ett 
tillfälligt likviditetsstöd kan sökas av kommuner som befinner sig i en så svår ekonomisk 
situation att den till följd av bristande likviditet inte längre kan garantera den lagstadgade 
servicen till invånarna.  



 

 

 
  

2 (2) 

Landskapsregeringen bedömer att en nivå om ca 50 000 euro kan anses vara en 
miniminivå på likviditet, vilket framkom i ursprungliga ansökan från Sottunga. 
Landskapsregeringen konstaterar att en likviditet om ca 160 000 euro inte är så akut som 
lagen föreskriver. Beslutet att dra in likviditetsstödet för november och december bör ge 
Sottunga en likviditet om ca 80 000 euro vid årets slut. 

 


