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Yttrande angående – Yrkande om lättnader för 
stadens lokalhyresgäster med anledning av 
Coronaviruset 
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar upp frågan om stadens lokalhyresgäster i utsatta 
branscher som med minskade intäkter får svårt att betala hyran vilket kan innebära 
konkurs eller avveckling för bolag och verksamheter.  

Det är ett bra yrkande på så sätt att det ligger rätt i tiden. Fokus för att stödja dessa 
verksamheter bör ligga på att minska fasta kostnader såsom hyra, eftersom 
efterfrågestimulanser i form av ökade intäkter blir mycket svårare om man samtidigt ska 
begränsa smittspridning.  

Även om intentionen delas av socialdemokraterna och allianspartierna så anser vi att 
frågan hör hemma i verksamheterna som har att hantera detta närmast. För att möjliggöra 
detta så hanteras detta i separata yrkanden. Det handlar om att nämnder ges större 
möjlighet att använda sitt eget kapital. Bolagsstyrelser ges ökade möjligheter genom att 
tillfälligt frångå avkastnings- och utdelningskrav, samt andra kostnadsdrivande uppdrag 
ur budgeten. Detta sammantaget ger nämnder och styrelser möjligheter att stödja externa 
organisationer som har minskade intäkter.  

Det är som yrkandet beskriver även rimligt ur en affärsmässig synvinkel att om möjligt 
behålla sina befintliga hyresgäster. Regeringen har även föreslagit ett stöd för hyresvärdar 
som väljer att sänka hyran för hyresgäster i utsatta branscher, vilket nämnder och 
styrelser får ta i beaktande om väl förslaget bir verklighet.  

Många av de lokalhyresgäster som har kommunen som fastighetsägare har drabbats hårt 
av coronakrisen. För den enskilde, verksamheten och staden är det viktigt att så långt det 
är möjligt för kommunen hjälpa hyresgäster om de hamnar i trångmål när 
hyresinbetalningen ska ske.  

Därför har stadens fastighetsägare, fastighetskontoret, HIGAB, Älvstranden och 
Göteborgslokaler bildat en arbetsgrupp. Gruppen har tagit fram gemensamma riktlinjer 
hur staden ska behandla inkomna förfrågningar från lokalhyresgäster gällande problem i 
samband med hyresbetalningar. 

Inga vräkningar kommer att ske från lokaler på grund av utebliven hyresinbetalning 
relaterat till den uppkomna situationen. Dock kommer inga generella hyressubventioner 
ges utan för varje lokalhyresgäst som begär det, kommer en individuell prövning att göras 
då varje hyresgäst har olika förutsättningar.  Yrkandet föreslås därför avslås, men 
intentionen stödjs och hanteras redan i staden.  
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Yrkande om lättnader för stadens 
lokalhyresgäster med anledning av 
Coronaviruset 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Higab, Göteborgslokaler och övriga nämnder och bolag inom staden som hyr ut lokaler 
till externa organisationer, får i uppdrag att för dessa lokaler: 

1. Stoppa vräkningar av hyresgäster p.g.a. uteblivna hyresinbetalningar med anledning 
av den uppkomna ekonomiska krisen. 

2. Erbjuda uppskov med hyresinbetalningar för hyresgäster inom utsatta branscher. 
3. Vid särskilda skäl erbjuda hyresrabatter och/eller fria månadshyror för 

lokalhyresgäster inom utsatta branscher. 
4. Särredovisa kostnaderna för detta så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet.  

Yrkandet 
Många företag och andra organisationer har nu kraftigt minskade inkomster och problem 
att betala sin lokalhyra. För att minska risken att de går i konkurs eller på andra sätt 
avvecklas permanent, tycker vi rödgrönrosa att staden i egenskap av hyresvärd bör hjälpa 
dem att klara sig igenom krisen. 

Förutom att det är bra för hyresgästerna och alla deras kunder/medlemmar/besökare runt 
om i Göteborg, så är det också rationellt ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv: Man 
kan inte räkna med att hitta nya hyresgäster för lokaler som blir tomma, när så många 
olika branscher har problem samtidigt. Så det är bättre att stötta sina hyresgäster under en 
begränsad tid än att förlora dem för gott. 
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