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Yttrandet

Demokraterna har skrivit ett behjärtansvärt yrkande om att stötta besöksnäringen. Vi
socialdemokrater håller med om besöksnäringens betydelse för Göteborg, för stadens
ekonomi och arbetsmarknad. Men även för göteborgarnas möjlighet till en meningsfull
fritid med stora valmöjligheter till evenemang och uteställen.
Däremot är stadens möjlighet till direkt branschstöd begränsad. Dels för att våra åtagande
för välfärden som måste komma först. Men också för att statsstöd är begränsade i lag och
därför lämpligast hanteras av stat istället för kommun. Dessutom är finansieringen
tveksam på det sätt som föreslås. Kommunen gör redan ett negativt resultat sett till det
kommunala balanskravet och använda ytterligare medel från resultatutjämningsreserven
är tveksamt från givet hur skatteprognosen ser ut och hur regelverket är. Att ta ytterligare
medel från bolagssfären anser vi inte heller är en lämplig väg att gå sett till hur bolagen
utvecklats under pandemin. Att Göteborg stad gjorde ett bra resultat 2020 är sant, men det
går inte att flytta pengar från ett år till ett annat på annat sätt än via
resultatutjämningsreserven. Något som vi socialdemokrater i vårt budgetalternativ ansågs
skulle utnyttjas mer än vad alla andra budgetalternativ gjorde.
Vi socialdemokrater har tillsammans med bland annat demokraterna tagit initiativ som
trots allt är möjliga för en kommun att vidta för att stöta besöksnäringen. Bland annat har
taxan för marktaxering för bland annat uteserveringar helt tagit bort under året. Pengar
har skjutits till för att rusta upp våra parker och sätta upp bänkar på våra gemensamma
ytor för att minska trängsel för de restauranger som inte har uteserveringar, men som har
take-away. Pengar har även avsatts för olika trygghetsåtgärder som kameraövervakning
vid kollektivtrafikhållplatser för att skapa trygghet även vid sena besök på restauranger
och andra uteställen.
Vi socialdemokrater i Göteborg har gjort vad vi kan lokalt samtidigt som vår
socialdemokratiskt ledda regering har instiftat de största räddningspaketen som någonsin
har beslutas av en regering. Det är sannolikt inte slut bara för att pandemin är över. Det
kommer nog behövas någon form av återstartpaket, men det är framför allt en statlig
fråga, inte en kommunal.
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Yrkande angående – Yrkande från D om återstart av
besöksnäringen

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med besöksnäringen,
Liseberg samt Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning,
exponera lediga tjänster för sökande kandidater.
2. Kommunstyrelsen beslutar att från resultatet avsätta 20 miljoner kronor
kommuncentralt till förstärkt aktivitetsbidrag till Idrotts- och
föreningsnämnden.

Yrkandet

Det är viktigt att besöksnäringen snabbt kommer igång igen så att människor kan
börja jobba när vaccineringarna ger effekt och pandemin släpper sitt grepp.
Eftersom verksamheterna inom besöksnäringen har varit kraftigt nedsatta under
pandemin, har hundratals besöksvärdar, medarbetare och sommarjobbande
ungdomar stått utan möjlighet att få arbete. Barnfamiljer som redan innan
pandemin levde under knappa omständigheter har drabbats märkbart under det
gångna året. I värsta fall har de blivit både arbetslösa och hemlösa. Flera
ungdomar står inför skolavslutning och när restriktionerna släpper är det viktigt
att de snabbt kan komma i kontakt med företag och verksamheter som kan
erbjuda arbete och sommarjobb.
Så lättas restriktionerna
Steg 1: Från 1 juni
•

På bio, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50
personer.

•

På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik
tillåts 100 personer.

•

På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts
500 personer.

•

Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150
personer.
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•

För loppmarknader och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta
personer för offentliga tillställningar.

•

För Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och andra permanenta
tivolin tillåts en person per 20 kvadratmeter.

•

Krogar tillåts ha öppet till 22.30.

•

Sommarläger för barn tillåts.

•

Mindre cuper och tävlingar för barn både inomhus och utomhus tillåts.

Steg 2: Från 1 juli
•

Maxantal på uteserveringar försvinner.

•

3 000 personer får sitta i publiken på evenemang.

Steg 3: Från 15 juli
•

Begränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort.

Steg 4: Från september
•

Alla deltagarbegränsningar tas bort.

Steg 5: Alla restriktioner tas bort. Inget datum finns ännu.
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Ärende nr NYTT

Kommunstyrelsen 19 maj 2021

Yrkande 12 maj 2021

Dnr -

Yrkande - Återstart av besöksnäringen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med Göteborg&Co och BRG ta
fram förslag om en riskreserv om 200 milj kr för att kommunen ska kunna stödja
planering och bokning av evenemang inför en säker återstart när lättade restriktioner så
tillåter.
2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med besöksnäringen säkerställa
att det finns gemensamma åtgärder och instruktioner för att det offentliga i samverkan
med privata aktörer ska kunna säkerställa säkra smittfria evenemang i linje med
successivt lättade restriktioner.

Yrkandet
Evenemang i Göteborg har stor betydelse för många göteborgare och föreningar, och är
även avgörande för restauranger och många andra företag och verksamheter inom
besöksnäringen. Evenemang handlar om alltifrån idrott, kultur, mässor och konferenser.

Den samlade besöksnäring har stor betydelse för arbetsmarknaden och
samhällsekonomin i vår stad.
Vi i Demokraterna föreslår att staden tar fram en modell för att kunna ta del av risken
för evenemang som är möjliga att boka framöver, men som arrangörerna inte kan ta den
fulla ekonomiska risken för utifall smittläget inte tillåter genomförande.
Det behöver också utredas om staden kan bidra ekonomiskt till evenemang som inte kan
genomföras med normal intäktsnivå, och som därmed också riskerar att helt ställas in.
Göteborg fick under år 2020 tilldelats extra stadsbidrag på mer än 1 miljard kronor med
anledning av pandemin och staden redovisade samma år ett överskott om cirka 3
miljarder kronor.
Vi vill avsätta 200 miljoner kronor som ska kunna täcka delar av den ekonomiska risken
för att undvika att evenemang ställs in, och istället bidra till en återstart inom
besöksnäringen där Göteborg hävdar sig i konkurrensen gentemot andra destinationer.
Stödet ska ses som komplement till eventuella statliga insatser, och i bästa fall behöver
det inte användas.
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Finansiering föreslås, vid behov, att hanteras genom bokslutsdispositioner och minskad
utdelning från Stadshuskoncernen.
Kommunen behöver ta en mycket aktiv roll för att stötta besöksnäringen. En säker
återstart måste planeras och säkras redan nu. Varken besöksnäringen eller staden som
helhet har råd att förlora evenemang som inte kan planeras och bokas på grund av den
ekonomiska risken, eller på grund av att det inte finns tillräcklig förberedelse för att
kunna genomföra säkra smittfria evenemang.
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