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Yttrande om likvärdig behandling av 
hyresgäster 

Yttrandet 
Det är med fascination som vi tar del av stadens styres yrkande om likvärdig behandling 
av hyresgäster. Redan 2020-04-08 yrkande vi rödgrönrosa på att genomföra gemensamma 
regler och lättnader för stadens olika kommersiella hyresgäster, oaktat vilken kommunal 
nämnd eller bolag som formellt var hyresvärd. 

Styret, då med Socialdemokraterna i spetsen, valde att avslå yrkandet med argumentet att 
frågan inte behöver hanteras kommuncentralt utan att de enskilda bolagen och nämnderna 
förmår lösa frågan. Det visar sig nu, drygt två månader senare, att styret har anammat vår 
rödgrönrosa linje om att centralt styra upp hanteringen av våra hyresgäster. Vi kan bara 
hoppas att senfärdigheten i handlandet inte lett till att några företag gått omkull på grund 
av socialdemokraternas och borgerlighetens politiska prestige som verkar ha legat till 
grund för beslutet i april. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-06-16 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Yrkande om likvärdig behandling av 
hyresgäster 

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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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
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Likvärdig behandling av hyresgäster 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda bolag och nämnd 
samordna och tillse att stadens hyresgäster av verksamhetslokal behandlas på ett 
likvärdigt sätt.  

Yrkandet 
Kommunen är via HIGAB, Älvstranden AB, Göteborgs Lokaler och fastighetskontoret 
hyresvärd för en mängd olika verksamheter. Många av dessa har under den pågående 
pandemin drabbats hårt av minskade intäkter och svårigheter att driva sin verksamhet 
vidare. 

En stor del av de fasta kostnaderna utgörs av hyran, utöver den statliga 
hyressubventionen, för utsatta branscher där nedsättningen av hyran är maximalt 50%, 
kan hyresvärden göra andra överenskommelser.  

Varje ansökan om hyresanstånd/subvention behöver behandlas individuellt för att skapa 
rätt förutsättningar. Dock måste de som är hyresgäster hos kommunen behandlas 
likvärdigt och utifrån samma regler oberoende av vem av stadens fyra fastighetsägare 
som står på kontraktet.  

Det har framkommit att så inte sker. Stadsledningskontoret ges därför i uppdrag att 
tillsammans med berörda bolag och nämnd samordna och säkerställa att de hyresgäster 
som hyr någon form av verksamhetslokal behandlas på ett likvärdigt sätt som 
kommunallagen anger.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
2020-06-10 
 

(M, L, C, S) 
(KD) 
Nytt ärende 
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