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Yttrande angående – Förslaget om ”skyddspaket för  
barnfamiljerna och jobben i Göteborg”. 
 
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till förslag som i svåra tiden kan 
underlätta för människor. I det nu aktuella förslaget finns dock en liten detalj som 
Sverigedemokraterna har vissa funderingar kring. 

I det nu aktuella yrkandet föreslås ett så kallat ”skyddspaket” som innebär att det 
skall fastställas att inga avgiftshöjningar eller taxehöjningar skall få lov att ske 
inom en lång rad angivna områden och verksamheter. Bland dessa områden 
anges vatten och avlopp. 

Beträffande vatten och avlopp finns det delar av den verksamheten som enligt 
lag skall finansieras av brukarna enligt självkostnadsprincipen. 
Sverigedemokraterna är därför lite fundersamma kring om det är förenligt med 
gällande lagstiftning att besluta om att det på detta område inte skall få lov att 
ske några taxehöjningar. 

Sverigedemokraterna bedömer det sannolikt att denna punkt kommer behöva 
utredas vidare. 

Kommunstyrelsen  
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Yrkande angående - Yrkande från D angående 
skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i 
Göteborg 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag, samt eventuella övriga nämnder och 
bolag inom staden som hyr ut bostäder, får i uppdrag att för samtliga sina bostäder 
fastställa den årliga hyreshöjningen år 2023 till 0%.   

2. Nämnder inom staden som hyr ut bostäder, får i uppdrag att bedöma 
inkomstbortfallet av åtgärden för att möjliggöra kompensation från stadens överskott 
senast i bokslutsberedningen för 2022. 

Yrkandet 
Vid exceptionella situationer så som Covid19-pandemin likväl som den pågående 
ekonomiska krisen med inflation, stigande elpriser, och ökade matkostnader är det rimligt 
att Göteborgs stad ser över möjligheterna att dämpa prischocker för kommuninvånarna.  

Göteborgs stad äger en betydande andel av stadens hyresrätter. Många 
hyresrättsinnehavare har små ekonomiska marginaler, stadigt ökande hyror varje år, och 
har inte heller tillgång till statliga subventioner som andra boendeformer har. 
Fastighetsägarna har uttryckt önskemål om att hyrorna ska höjas med 10% nästa år, något 
som Hyresgästföreningen menar är orimligt.  

Vänsterpartiet föreslog redan 2020 en tillfällig frysning av hyrorna i allmännyttan för att 
dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Vi står nu inför en lika allvarlig 
ekonomisk kris för många människors privatekonomi. För att förhindra att människor 
hamnar i ekonomiskt trångmål, blir skuldsatta, eller i värsta fall inte har råd att bo kvar är 
tillfälligt frysta hyror det kommande året ett verktyg som Göteborg bör använda. De 
allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg har en solid ekonomi för att kunna hantera ett 
tillfälligt intäktsbortfall.  

Nämnder som hyr ut bostäder ska återkomma med en bedömning av inkomstbortfallet till 
bokslutsberedningen för att kunna möjliggöra kompensation för att hantera en tillfällig 
frysning av hyrorna. Eftersom detta är ett avsteg från tidigare inriktning är det rimligt att 
ägaren, Göteborgs kommunfullmäktige, fattar beslutet och inte styrelsen i Förvaltnings 
AB Framtiden. 
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Yrkande angående skyddspaket för 
barnfamiljerna och jobben i Göteborg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska inte höja avgifter och taxor under 
2023. 

2. Förvaltnings AB Framtiden ska inte höja hyrorna i allmännyttan under 2023. 

Yrkandet 
Vi går mot svårare tider där elpriserna skenar, räntorna stiger, maten blir dyrare, hyrorna 
riskerar att chockhöjas och avgifter och taxor stiger kraftigt. Vi behöver Demokraternas 
kraftfulla trygghetspaket och långsiktiga satsningar på förskola och skola för att vända 
utvecklingen i Göteborg. Vi måste nu även skydda hushåll och förtag från skenande 
kommunala kostnader. 

Vi vill därför införa ett skyddspaket som innebär: 

• Inga avgiftshöjningar 
• Inga taxehöjningar 
• Inga hyreshöjningar i allmännyttan 

Detta blir en lindring direkt till barnfamiljerna. Barnfamiljerna är Göteborgs ryggrad och 
barnen är Göteborgs framtid. Vi vill inte riskera att barnfamiljer tvingas från sina hem. 
Därför ska inga avgifter eller taxor höjas i förskolan, skolan, vatten/avlopp, avfall, elnät, 
tomträtt, mm. Inga hyror ska höjas inom allmännyttan. 

Äldre göteborgare får inte drabbas. Därför ska det inte genomföras några taxe- eller 
avgiftshöjningar inom hemtjänsten, omsorgen eller färdtjänsten. 

Vi behöver även skydda jobben i Göteborg, särskilt i restaurang, besöksnäring och 
småföretag. Därför stoppar vi höjningar inom vatten/avlopp, avfall, elnät, bygglov, 
markupplåtelse, tillstånd och tillsyn, kommunala hyror, p-avgifter, mm. 

Ekonomiskt får paketet hanteras genom att förskola, skola och omsorg kompenseras 
genom höjda kommunbidrag för intäktsbortfallet. Tekniska förvaltningar och bolag får i 
första hand hantera detta som sparbeting och eventuell omprioritering i 
investeringsplaner. Allmännyttan får minska vinstuttaget från dotterbolagen som används 
till kommunens skatteplanering. 

Göteborgs stad måste ta ansvar och dämpa inflationen i en orolig tid. 

Kommunstyrelsen  
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