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Yrkande angående akuta sovplatser till 
hemlösa på grund av kylan 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens ordförande uppmanas att omedelbart fatta nödvändiga 
ordförandebeslut om akuta insatser för att hemlösa ska få tillgång till sovplatser med 
anledning av den ihållande kylan.  

Yrkandet 
Stadsmissionen i Göteborg larmar om att stadens hemlösa håller på att frysa ihjäl på 
grund av det ihållande kalla vädret. För första gången någonsin har S:t Johanneskyrkan 
öppnats upp nattetid för att möta det stora behovet av tak över huvudet, och undvika att 
människor får köldskador eller riskerar att mista livet av kylan. Personalen på 
Stadsmissionen berättar för SVT den 6 februari att nattvandrande hemlösa inte har kunnat 
sätta sig ner mer än en kort tid på grund av kylan. Samtidigt måste civilsamhället förhålla 
sig till att de har begränsat antal lokaler och inte kan samla fler personer i en lokal än vad 
myndigheternas rekommendationer gällande coronapandemin tillåter.  

Göteborgs Stad upplåter varje år skollokaler som till exempel gympasalar till ungdomar 
som besöker Göteborg för olika idrottsturneringar, exempelvis Gothia Cup. På samma vis 
kan kommunen nu snabbt öppna upp ett antal skollokaler nattetid för att ge tak över 
huvudet och en trygg sovplats för människor som riskerar livet av att vara utomhus. 
Samtidigt står stadens hotell tomma då turismen och konferenser nästan helt upphört. 
Tusentals bäddade sängar står redo, hotellen har sedan länge ställt om från kortsiktiga 
dygnshyror till möjlighet att hyra månadsvis.  

Utbildningsnämnden kan i första hand bidra med skollokaler, där ett antal lokaler nu står 
outnyttjade på grund av distansundervisningen, och samverka med socialnämnderna och 
civilsamhället som kan bidra med erfaren personal och material. Socialnämnden Sydväst 
med ansvar för boenden kan genomföra upphandlingar av hotellrum som kan erbjudas 
som säkra sovplatser även utifrån coronapandemin. Göteborg måste agera snabbt för att 
möta den akuta och livshotande situationen för Göteborgs hemlösa.  

Vi rödgrönrosa kräver att kommunen agerar omedelbart för att rädda livet på människor 
som riskerar att frysa ihjäl. Det finns inte tid att invänta nästa beslutsmöte i 
socialnämnderna eller utbildningsnämnderna. Vi uppmanar därför Kommunstyrelsens 
ordförande att snabbt fatta nödvändiga ordförandebeslut eftersom situationen handlar om 
liv och död, och lämnar härmed två förslag på vad ordförandebesluten kan innehålla.  
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