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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. 

 


