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Yttrande angående – yrkande från SD angående anstånd 
med betalning av kommunala avgifter 

 
Yttrandet  
 
De prisökningar som sker i samhället och särskilt de kraftigt ökade elpriserna är en 
utmaning för många göteborgare. Redan idag finns möjlighet att få en avbetalningsplan 
på tre månader, vilket även gäller hos Göteborg Energi. Göteborg Energi har hittills inte 
noterat en ökning i obetalda fakturor. Ett utökat anstånd är en kortsiktig lösning som 
bara ger lättnad för stunden och som ökar risken för att fler göteborgare hamnar i 
skuldfällor. Vi kommer följa rapporteringen från nämnder och bolag gällande 
utvecklingen av eventuellt obetalda avgifter. 
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Yrkande angående – Anstånd med betalning av kommunala avgifter 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder 
införa ett tidsbegränsat erbjudande om anstånd med betalning till de 
kommuninvånare som har svårt att betala för kommunala tjänster. 
 

Yrkandet 
Våra äldre och barnfamiljer som har svårt att betala för flera kommunala tjänster 
under vintermånaderna är i stort behov av akut hjälp när marginalerna försvinner 
med de ökade kostnaderna. Under dessa exceptionellt svåra tider ska staden 
inte jaga barnfamiljer med inkasso och kronofogden, inga äldre ska tvingas välja 
mellan vård och elräkning. 
 
De närmsta månaderna kommer att bli svåra när djupa hål grävs i ekonomin. 
Bolåneräntorna går upp, skyhöga elräkningar och stora prisökningar på el, 
bensin och livsmedel. Kostnaderna väntas öka ännu mer, årets och kommande 
års inflation kan kosta en genomsnittlig barnfamilj upp till 70 000 kronor mer.  
 
Ett temporärt erbjudande om anstånd med betalningar för kommunala tjänster är 
till stor hjälp för dem som inte kan få ihop pengar till räkningarna. Även Göteborg 
kan visa medmänsklighet och flexibilitet, det är så vi bygger trygghet och 
gemenskap i vår stad. 
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