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Yttrandet 
 
Kommunstyrelsen är ett av Göteborgs viktigaste organ för politisk beredning och politiska beslut. De 
frågor som passerar församlingen påverkar många göteborgares vardag, berör välfärdens 
grundläggande förutsättningar och styr stora framtidsinvesteringar. Under mandatperioden har 
Socialdemokraterna noterat flera partiers febrila försök att förvandla kommunstyrelsen till ett forum 
för allmänpolitisk diskussion och rikspolitisk opinionsbildning. Ibland kan det finnas fog för detta, 
inom vissa gränser – kommunstyrelsen ansvarar med jämna mellanrum för viktiga remissvar och 
bereder utformning av lagars implementering. Men ibland tycks den offentliga debattens intensitet 
locka fram ogenomförbara och olämpliga initiativ.  
 
Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet måste betraktas som ett klart och högst medvetet 
övertramp. Partierna vill låta kommunstyrelsen besluta om att allokera personalresurser för att utreda 
hypotetiska konsekvenser av ett hypotetiskt lagförslag baserat på en utredning vars slutsatser den 
sittande regeringen, som det ena förslagsställande partiet ingår i och som det andra förslagsställande 
partiet ännu passivt stöttar, fortfarande bearbetar i Regeringskansliet. Om denna kutym – att utreda 
fiktiva scenarion baserade på kampanjretorik - införs och får råda riskerar stadsledningskontoret 
omvandlas till ett allmänt utredningskontor; kommunstyrelsen kan besluta om utredningar till höger 
och vänster, utan koppling till faktiska beslut eller den kommunala verkligheten. Det blir ogörligt och 
ett missbruk av skattebetalarnas resurser.  
 
Socialdemokraterna är starkt negativa till alla reformer, på alla politiska nivåer, som skulle försämra 
löntagarnas materiella ställning. Vi gör löpande egna beräkningar kring hur det sittande högerstyrets 
förslag undergräver jämlikheten i Göteborg och försämrar stadens förutsättningar. Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet har, precis som Socialdemokraterna, en ansenlig politisk organisation underställd sina 
kommunalråd. Vi uppmanar partierna att använda denna organisation till att utreda frågor av denna 
karaktär. Socialdemokraterna avser därför avslå detta yrkande i sin helhet.  
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Yrkande angående –Konsekvenser för 
Göteborgs stad vid införande av 
marknadshyror  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda vilka ekonomiska konsekvenser ett 
införande av marknadshyra kan komma få för Göteborgs stad med fokus på kostnader 
för ekonomiskt bistånd, nödbistånd för boende, kommunalt bostadstillägg, 
garantibelopp och liknande ersättningar. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur trångboddheten samt 
andrahandsmarknaden av hyresrätter skulle påverkas av ett införande av 
marknadshyror. 

 

Yrkandet 
 I början av juni presenterades en statlig utredning som syftar till att förändra principerna 
för hyressättningen i Sverige där så kallade marknadshyror i nyproduktion ska införas. 
Flera partier vill också införa marknadshyror för alla lägenheter och det finns en oro för 
att införande av marknadshyror i nyproduktion i förlängningen kan leda till att 
marknadshyror införs för alla bostäder.  

Då bostadsbristen i Göteborg är stor riskerar införandet av marknadshyror att driva upp 
hyrorna med upp till 51% enligt siffror som Hyresgästföreningen tagit fram. Om detta 
inträffar kommer det drabba hyresgästerna mycket negativt då de behöver lägga en allt 
större del av sin disponibla inkomst på sin bostad. I många fall kommer också kommunen 
att drabbas av detta då till exempel de som har ekonomiskt bistånd får högre 
boendekostnader, eller att människor behöver ansöka om ekonomiskt bistånd för att ha 
råd med hyran.  

Vi vet också att nybyggda lägenheter som har nyproduktionshyror, som ligger närmre 
marknadshyror, är svårare att förmedla och kön till de nybyggda lägenheterna är kortare 
än till de äldre lite billigare lägenheterna. Många göteborgare har helt enkelt inte råd med 
högre hyror.   

Till följd av den stora bristen på bostäder kan vi se att många barnfamiljer bor trångt och 
med ett genomförande av marknadshyror riskerar trångboddheten att öka. Redan nu vet vi 
vilka konsekvenser trångboddhet får för framförallt barn. Förutsättningar för att göra 
skolarbete, umgås med vänner eller ha ett eget privatliv försämras. 

De senaste åren har gruppen strukturellt hemlösa ökat i Göteborg. Det är personer som 
saknar sociala eller psykiska problem, utan deras enda problem är att de är bostadslösa. 
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Människor som har arbeten men ändå inte har en bostad. Många av dessa är barnfamiljer, 
som tvingas ansöka om nödbistånd för boende hos socialtjänsten och flytta mellan olika 
tillfälliga boenden. Vid ett eventuellt införande av marknadshyror riskerar gruppen 
strukturellt hemlösa bli ännu större. Det kommer dessutom innebära en stor kostnad för 
kommunen som behöver stötta upp dessa personer ekonomiskt.  

Om marknadshyror skulle bli verklighet behöver vi få kännedom om vilka kostnader och 
konsekvenser det kan komma att innebära för Göteborgs stad.  
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