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Coronaviruset 
 

Yttrandet 
 
Den ekonomiska kris som har utlösts av pandemin innebär att många göteborgare tvingas lämna sitt 
arbete. Hotell- och restaurangbranschen, som sysselsätter många hyresgäster, har drabbats särskilt hårt 
av den ekonomiska nedgången – men om krisen blir mer långvarig kan även fler näringar, i synnerhet 
detaljhandel, tillverkningsindustri och transportbranschen, tvingas till varsel och nedskärningar. Den 
ekonomiska krisen riskerar att försätta många hyresgäster i en utsatt situation. Förvaltnings AB 
Framtidens styrelse har av just denna anledning tagit beslut om att inga vräkningar ska genomföras 
inom koncernen till följd av den pågående pandemin. För att säkerställa att detta kan hanteras på ett 
likvärdigt sätt i samtliga dotterbolag har styrelsen, i bred enighet, dessutom gett sin VD i uppdrag att 
skyndsamt återkomma till koncernstyrelsen med ett förslag på generella riktlinjer kring den praktiska 
hanteringen av detta.  
 
I syfte att dämpa smittspridningen tvingas många hyresgäster i dagsläget leva med begränsad 
rörelsefrihet. För att Covid-19 ska kunna bekämpas krävs att människor tar sitt samhällsansvar och är 
solidariska mot varandra. I dagsläget pågår olika sorters initiativ, såväl offentliga som frivilliga, 
organiserade och spontana, där hyresgäster stöttar varandra under pandemin. Förvaltnings AB 
Framtiden, eller något av dotterbolagen, kan mycket väl välja att förstärka eller stötta upp de pågående 
initiativen – en sådan bedömning hör inte hemma på kommunstyrelsens bord, utan bör hanteras i den 
ordinarie linjen för att undvika dubbelarbete och störande inslag. Trots att förslaget har en god 
intention landar vi därför i att avslå yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
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Yrkande om lättnader för hyresgäster 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: 

1. Erbjuda uppskov med hyresinbetalningar för hyresgäster med minskade inkomster på 
grund av den uppkomna ekonomiska krisen. 

2. Uppmuntra hyresgästers initiativ att solidariskt hjälpa varandra. 

Yrkandet 
Många göteborgare förlorar nu hela eller delar av sin inkomst och kommer få problem att 
betala sin hyra. Om de saknar andra lösningar är det ytterst stadsdelsnämndernas ansvar 
att hjälpa dem ekonomiskt. 
Normalt ansöker man om ekonomiskt bistånd så snart som möjligt. Men de närmsta 
månaderna är det bra om stadsdelsnämnderna kan fokusera mer på äldreomsorg, 
hemtjänst och hemsjukvård och mindre på försörjningsstöd. Av smittspridningsskäl är det 
också bra om personliga möten för att ansöka om ekonomiskt bistånd kan skjutas på 
framtiden. (Den som helt saknar inkomst kan förstås ändå behöva söka bistånd nu, för att 
klara övriga utgifter, men varje ärende som kan vänta frigör personal till mer brådskande 
frågor, särskilt när personalens sjukfrånvaro är högre än normalt.) 

Stadens bostadsbolag har en god ekonomi och klarar av att ligga ute med de aktuella 
hyrorna – tills hyresgästerna antingen har löst sin ekonomiska situation på egen hand eller 
tills stadsdelsnämnderna har tid att jobba ikapp med försörjningsstöden. Men det bör 
framgå tydligt i en återbetalningsplan att bolaget inte kommer efterskänka någon hyra 
permanent.  

Vi rödgrönrosa vill också uppmärksamma att många göteborgare engagerar sig ideellt för 
att hjälpa sina grannar genom krisen, t.ex. med praktiska insatser som matinköp. Hur 
stadens bostadsbolag bäst uppmuntrar detta varierar nog från bostadsområde till 
bostadsområde, men det kan t.ex. handla om att hjälpa till att sprida information i 
trappuppgångarna eller att stödja Hyresgästföreningens insatser för att matcha 
hjälpinsatser med hjälpbehövande. 
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