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Yrkande angående hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av Coronaviruset. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Social Resursnämnd får i uppdrag att nyttja överkapaciteten inom hotellbranschen till 
att upphandla boenden till strukturellt hemlösa i kommunen.  

2. Att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet.  

 

Yrkandet 
Socialtjänsten, samhällets yttersta skyddsnät, står inför tuffa prioriteringar. I detta läge är 
det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en 
ännu svårare situation.  

Göteborgare med otrygg boendesituation riskerar att råka ännu mer illa ut under 
Coronakrisen.  Människor med otrygg inkomst riskerar att både bli skuldsatta och förlora 
sin bostad. Särskilt andra- och tredjehandshyresgäster riskerar att med mycket kort varsel 
bli av med sin bostad På grund av bostadsbristen i Göteborg är det få som snabbt kommer 
att kunna få en bostad genom bostadskön eller de marknadsplatser som finns för bostäder. 
Detta kommer att innebära högre tryck på stadens socialkontor där fler kommer att söka 
hjälp, exempelvis akut stöd med boende.  

Samtidigt står stadens hotell tomma då turismen och konferenser nästan helt upphört. I 
Göteborg står tusentals bäddade sängar redo, flera hotell har redan ställt om från 
kortsiktiga dygnshyror till möjlighet att hyra månadsvis. Ett hotellrum utan tillgång till 
kök är inte det mest optimala lösningen för människor som behöver bostad, men det är en 
enkel och snabb lösning för att få ett bekvämt tak över huvudet samtidigt som stadens 
företag får en ny inkomstkälla. Därför vill vi rödgrönrosa att staden ska nyttja den 
överkapacitet det nu finns på hotell.  

Från tjänstemannasidan har det redan införts en betydande lättnad i tidsbegränsningen på 
en vecka gällande bistånd till boende, vilket vi välkomnar. Vi anser att socialtjänsten nu 
måste jobba utifrån de faktiska behov som uppstår och bortse från rutinen. I dessa tider av 
otrygghet och smittspridning vill vi varken ha göteborgare som flyttar runt i onödan, eller 
belasta dem med extra oro.   
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