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Yttrande angående – Yrkande om noll-
hyreshöjning i allmännyttan med anledning av 
Coronaviruset 

Yttrandet 
Yrkandet från Vänsterpartiet föreslår att allmännyttans bolagskoncern Förvaltnings AB 
Framtiden med dotterbolag, samt eventuella övriga nämnder och bolag inom staden som 
hyr ut bostäder, inte ska höja hyran för några hyresgäster under 2020.  

Det har tidigare tagits beslut i Framtiden att ingen hyresgäst ska vräkas med anledning av 
man förlorat inkomst och därmed inte kan betala sin hyra. Det är ett centralt beslut. Ingen 
ska känna oro över att bli av med sin bostad pga. pandemin.  

Yrkandet riktas även mot en allmän efterfrågestimulans i form av att en utebliven 
hyreshöjning kommer att stimulera den lokala ekonomin genom restaurangbesök etcetera. 
Det är vällovligt, men i den uppkomna situationen är det bättre om medel riktas till de 
som behöver de bäst. Hyresgäster som förlorat sin inkomst, och lokalhyresgäster som 
riskerar att sin verksamhet läggs ner eller går i konkurs.  

I separata yrkanden ges bolag möjlighet att tillfälligt bortse från avkastnings- och 
utdelningskrav samt kostnadsdrivande uppdrag från budgeten. Detta ger allmännyttan 
samt övriga bolag möjlighet att stödja vissa verksamheter och även enskilda hyresgäster 
med lättnader eller uppskov.  

Hyran i allmännyttan sätts primärt efter kollektiva förhandlingar med 
hyresgästföreningen. Det är en god ordning enligt den svenska modellen på 
bostadsmarknaden. Hyresförhandlingarna är pausade, precis som avtalsförhandlingar på 
arbetsmarknaden. Det är bra, för att förhandla under dessa omständigheter låter sig inte 
göras. När väl förhandlingarna återupptas så är det rimligt att allmännyttans ingång i en 
sådan förhandling tar hänsyn till ränteläge, löneökningstakt, och andra omständigheter 
som det läget innebär då innebär. Som är brukligt i en förhandling mellan parterna. 
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Yrkande om noll-hyreshöjning i allmännyttan 
med anledning av Coronaviruset 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag, samt eventuella övriga nämnder och bolag 
inom staden som hyr ut bostäder, får i uppdrag att för samtliga sina bostäder fastställa den 
årliga hyreshöjningen år 2020 till 0%. 

Yrkandet 
Coronapandemin är den allvarligaste kris som drabbat Göteborg på länge och orsakar 
stora problem för enskilda människor och samhällsekonomin. Många göteborgare förlorar 
hela eller delar av sin inkomst och kommer få problem att betala redan sin befintliga hyra.  

Samtidigt har stadens bostadsbolag en god ekonomi och har råd att under ett enstaka år 
avstå från den årliga hyreshöjningen. Då slipper de dessutom att slutföra årets hyres-
förhandlingar mitt under pågående epidemi eller att utsätta hyresgästerna för en stor 
retroaktiv höjning efter att ha skjutit upp förhandlingarna till i höst. 

Ett stopp på hyreshöjningarna hjälper i första hand de göteborgare som blivit av med sin 
inkomst. De göteborgare som har kvar sin inkomst får istället ett extra konsumtions-
utrymme genom förslaget. Vi hoppas att många kommer använda detta till att stödja 
hållbara verksamheter i stadens lokala ekonomi, t.ex. genom restaurangbesök, cykel-
reparationer eller bokinköp. 

För alla inblandade, samhällsekonomin och klimatet är det bättre med ett mindre stöd 
under hela 2020 än engångsinsatser som hyresfri månad eller andra rabatter. I ett annat 
yrkande föreslår vi däremot ett uppskov med hyresinbetalningar för de hyresgäster som 
behöver det. 

Eftersom detta är ett avsteg från tidigare inriktning är det rimligt att ägaren, Göteborgs 
kommunfullmäktige, fattar beslutet och inte styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden. 
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(Vänsterpartiet) 
 Nytt ärende 
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