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Yrkande angående – Förslag om att inkludera avgift till 
Hyresgästföreningen i försörjningsstödet. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå yrkandet. 
 

Yrkandet 
Det ingår inte i en kommuns kärnuppgifter att finansiera enskilda medborgares 
självvalda medlemskap i olika privata/fristående intresseorganisationer.  

Att som i förslaget subventionera medlemskap i en enskild utvald 
intresseförening strider sannolikt även mot gällande lagstiftning om 
likabehandlingsprincipen som stipulerar att kommuner inte får särbehandla 
kommunens olika invånare. 

I förslaget dras en liknelse till medlemskap i Fackförbund. Medlemsavgifter till 
fackförbund är en avdragsgill kostnad i deklarationen, detta efter beslut i 
Sveriges riksdag. I det fall ett medlemskap i Hyresgästföreningen skall vara 
subventionerat på något sätt så bör det i så fall vara efter ett riksdagsbeslut. 
Motsvarande subventionering bör då även gälla andra medlemskap, exempelvis i 
Villaägarnas förening för de som bor i villa i stället för lägenhet.  
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Yrkande om att inkludera avgift till 
Hyresgästföreningen i försörjningsstödet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Medlemsavgift i Hyresgästföreningen ska inkluderas som en kostnad för att uppnå 
skälig levnadsnivå för alla hushåll som uppbär försörjningsstöd.  

Yrkandet  
Med anledning av Covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin kommer många 
människors privatekonomi att drabbas hårt. På nationell nivå har situationen exempelvis 
tvingat fram förbättringar och förenklingar i att kvalificera sig till a-kassan som ett led i 
att lindra de ekonomiska och sociala effekterna som pandemin har. I Göteborg har vi, 
efter ett rödgrönrosa initiativ, fattat beslut om att ingen ska vräkas från våra allmännyttiga 
hyresrätter på grund av att ens privatekonomi drabbats. Hur privata hyresvärdar agerar 
gentemot sina hyresgäster som får svårt att betala hyran kan vi dessvärre inte förutse i 
nuläget. Alla invånare som bor i hyresrätt i Göteborg måste kunna få stöd och hjälp för att 
kunna bo kvar, utan risk för att vräkas och utan risk att åka på betalningsanmärkningar för 
en tillfälligt försenad hyresinbetalning på grund av en global kris.  

Vid sådana situationer finns rådgivning och hjälp att få för hyresgäster genom 
medlemskap i Hyresgästföreningen, en organisation vars funktion för hyresgäster kan 
liknas vid den roll som fackförbund har på arbetsmarknaden. Ett medlemskap i 
Hyresgästföreningen kan vara det enda sättet för många att ha råd med juridisk 
rådgivning vid en tvist med hyresvärden.  

Människor som uppbär försörjningsstöd och bor i hyresrätt beviljas idag inte ekonomiskt 
bistånd för medlemsavgiften i Hyresgästföreningen. I det som kallas skälig levnadsnivå 
kan man däremot få beviljat liknande kostnader som försäkringar och medlemskap i 
fackförbund. Försörjningsstödet är en del av samhällets yttersta skyddsnät för de som inte 
kan inbringa sin inkomst på annat vis. Därför föreslår Vänsterpartiet och Feministiskt 
Initiativ att försörjningsstödet ska inkludera kostnaden för att vara medlem i 
Hyresgästföreningen, precis som den idag inkluderar avgifter till a-kassa, fackförbund 
och hemförsäkring.  
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