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Yttrande angående Yrkande från V och MP 
angående hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av Coronaviruset 
 
Yttrande  
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har skrivit ett lovvärt yrkande om att utnyttja den 
tillfälliga överkapaciteten inom hotellbranschen för att upphandla boenden till hemlösa i 
kommunen. Trots yrkandets goda intention bedömer vi det som viktigt att, i detta 
exceptionellt svåra läge, inte lägga ytterligare uppgifter på socialtjänsten. 
 
Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet. När någon inte har råd att betala sin hyra 
efter uppsägning finns alltid möjligheten till försörjningsstöd så att de kan bo kvar. 
Stadsdelarna beviljar bistånd för boende och det finns redan idag ett flertal upphandlade 
vandrarhem och hotell som används som akutboende. En barnfamilj blir ofta anvisad 
boende som nödbistånd istället för utbetald schablon.  

För att ytterligare förstärka göteborgarnas grundläggande skyddsnät har besluts tagits i 
Förvaltnings AB Framtidens styrelse om att ingen ska vräkas till följd av den pågående 
pandemin. Inte heller ska betalningsanmärkningar sätta stopp för att få ett 
förstahandskontrakt. Dessa åtgärder är välavvägda och har antagits i bred enighet. 

Stadens samlade placerings- och inköpsfunktion, SPINK, har inte sett någon ökning av 
strukturellt hemlösa i behov av boende och det finns för tillfället heller inget behov 
avytterligare upphandlingar av boende. SPINK har inga svårigheter att placera i 
dagsläget, och det finns kapacitet för att skala upp. Det är viktigt att SPINK följer frågan 
och behoven mycket noga, vilket också görs. 
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Yrkande angående – Förslag från V och MP angående 
hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av 
Coronaviruset. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna hur staden bäst kan nyttja 
hotell som nu står tomma för karantänboende. 

2. Samt att omedelbart omlokalisera avdelningen på Bagaregården för covid-19 
smittade till ett av dessa hotell.    

 

Yrkandet 
På flera håll i världen har städer redan börjat utnyttja hotell som pga av covid-19 
epidemi står tomma. Göteborg bör (borde redan gjort!) sälla sig till dessa städer. 
Dels för att avlasta sjukvården, dels för att minska smittorisken och dels för att 
hjälpa hotellnäringen i staden. 
 
Att skapa alternativa omsorgsplatser för de som är i karantän står vi bakom till 
100%, med det är farligt och osäkert (för att inte säga vansinne) att placera en 
sådan avdelning i ett vanligt äldreboende. Äldre är den grupp som vi skall skydda 
allra mest. Personal från dessa olika avdelningar passerar varandra dagligen. 
Det finns gott om andra alternativ om vi är lite kreativa. Gör om hela boendet till 
karantänboende eller stäng ner den påbörjade karantänavdelningen helt. En 
kombination av de två är inte ett rimligt eller säkert alternativ. 
 
Stadens hotell gapar tomma. Här skulle vi lätt kunna ordna en win-win situation 
genom att erbjuda rum för de som försätts i karantän.  Här finns dessutom egna 
kök. Möjligheterna är oändliga. 
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Yrkande angående hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av Coronaviruset. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Social Resursnämnd får i uppdrag att nyttja överkapaciteten inom hotellbranschen till 
att upphandla boenden till strukturellt hemlösa i kommunen.  

2. Att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet.  

 

Yrkandet 
Socialtjänsten, samhällets yttersta skyddsnät, står inför tuffa prioriteringar. I detta läge är 
det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en 
ännu svårare situation.  

Göteborgare med otrygg boendesituation riskerar att råka ännu mer illa ut under 
Coronakrisen.  Människor med otrygg inkomst riskerar att både bli skuldsatta och förlora 
sin bostad. Särskilt andra- och tredjehandshyresgäster riskerar att med mycket kort varsel 
bli av med sin bostad På grund av bostadsbristen i Göteborg är det få som snabbt kommer 
att kunna få en bostad genom bostadskön eller de marknadsplatser som finns för bostäder. 
Detta kommer att innebära högre tryck på stadens socialkontor där fler kommer att söka 
hjälp, exempelvis akut stöd med boende.  

Samtidigt står stadens hotell tomma då turismen och konferenser nästan helt upphört. I 
Göteborg står tusentals bäddade sängar redo, flera hotell har redan ställt om från 
kortsiktiga dygnshyror till möjlighet att hyra månadsvis. Ett hotellrum utan tillgång till 
kök är inte det mest optimala lösningen för människor som behöver bostad, men det är en 
enkel och snabb lösning för att få ett bekvämt tak över huvudet samtidigt som stadens 
företag får en ny inkomstkälla. Därför vill vi rödgrönrosa att staden ska nyttja den 
överkapacitet det nu finns på hotell.  

Från tjänstemannasidan har det redan införts en betydande lättnad i tidsbegränsningen på 
en vecka gällande bistånd till boende, vilket vi välkomnar. Vi anser att socialtjänsten nu 
måste jobba utifrån de faktiska behov som uppstår och bortse från rutinen. I dessa tider av 
otrygghet och smittspridning vill vi varken ha göteborgare som flyttar runt i onödan, eller 
belasta dem med extra oro.   
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