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Yrkande Snabbutreda ett kortsystem 
(rabattkort) för att stimulera Göteborgs lokala 
ekonomi i kristider. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att snabbutred införandet av ett tidsbegränsat 
present/rabatt-kortsystem som kan användas för att stimulera efterfrågan i det lokala 
näringslivet under tider av kris. 
 

Yrkandet 
Coronapandemin och relaterade smittskyddsåtgärder har slagit hårt mot Göteborgs 
näringsliv. Varje dag nås vi av allt fler rapporter om uppsägningar, varsel eller 
permitteringar. Samtidigt slåss restauranger och butiker för sin överlevnad när efterfrågan 
minskar. Vill det sig riktigt illa kan detta bli än värre. Vi måste förbereda oss på det 
värsta, men hoppas på det bästa.  
 
Från Sverigedemokraternas sida är det tydligt att något behöver göras för att stimulera det 
lokala näringslivet för att rädda så många jobb som möjligt. Såväl konventionella som 
okonventionella idéer bör övervägas. I syfte att stimulera efterfrågan föreslår vi därför att 
ett rabatt/present-kortsystem ska utredas. Dessa pengar skall man kunna utnyttja som en 
rabatt för att stimulera ekonomin.  

Som utgångsläget föreslås därför alla invånare, 18 år eller äldre, folkbokförda i 
kommunen att få ett rabattkort för konsumtion hos stadens restauranger och butiker, detta 
för att stimulera ekonomin. Förslagsvis skulle rabattkortet kunna berättiga till rabatt på 
mellan 50% till 75% på alla köp, dock maximalt 1000 kr/kort. Här låter vi dock 
stadsledningskontoret ta fram förslaget. Rabatten skall utgå från första kronan. 

Idén bygger på konceptet ”helikopterpengar” som innebär att det offentliga ger 
medborgarna en summa pengar utan motprestation i syfte att stimulera efterfrågan i 
ekonomin. Till skillnad från det ursprungliga konceptet ser vi en fördel i att dessa pengar 
ges ut i formen av ett rabattkort. Detta för att säkerställa att pengarna faktiskt spenderas 
och inte läggs på hög. En annan fördel med ett kortsystem är att tidsgränsen för dess 
giltighet kan manipuleras. På så vis går det att styra under vilka, kritiska, perioder som 
krisåtgärden kan sättas in för att få bästa effekt. Dessutom blir det en mer lokalt riktad 
åtgärd till företag och butiker som nödvändigtvis inte kommer att nås av de nationella 
krisåtgärderna. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-03-31 
 

 
  
Initiativärende 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

Förslagsvis bör följande principer alltså gälla för presentkorten: 

• Korten ska vara giltiga i butiker och restauranger i kommunen. Detta är 
branscherna som drabbats hårdast av den pågående Coronakrisen. 

• Endast folkbokförda myndiga invånare ska få tillgång. 
• Livsmedelsbutiker undantas då deras omsättning inte har påverkats negativt av 

corona-viruset i samma utsträckning som andra branscher. 
• Korten tidsbegränsas. 
• Korten skall villkoras med att användaren också spenderar egna pengar. 

Många ekonomer har i veckorna uttalat sig om att helikopterpengar kanske inte är 
nödvändigt än, men att det kan komma att vara det längre fram. Då bör Göteborg ha ett 
existerande system för helikopterpengar genom presentkort på plats och redo att 
användas. Systemet skulle också kunna användas vid framtida kriser vid behov. 

Skulle varje invånare i kommunen få ett presentkort på 1 000 kronor skulle det i runda 
slängar kosta kommunen 470 000 000 kronor, men generera det lokala näringslivet 
611 000 000 vid maximal användning. Detta är förstås väldigt mycket pengar på kort sikt 
men det måste vägas mot att många av kommunens företag går under och att butiker och 
restauranger riskerar att stängas. 

Att människor går arbetslösa kommer både drabba kommunen i form av lägre 
skatteintäkter och ökat behov av insatser från det offentliga. Att så många som möjligt 
har ett jobb att återvända till när krisen lagt sig kommer således gynna Göteborg på lång 
sikt.  
 
Förutom att kickstarta ekonomin måste också andra åtgärder till. Som underlättar handel 
vid kris. Det kan handla om att tillgängliggöra handel mer, (drive-in, torghandel, take-
away, utkörning mm mm). Det finns många saker vi kan göra inom det området. Det tar 
vi dock inte upp i detta yrkandet – men det är viktigt att komma ihåg. 
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