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Yrkande angående att erbjuda barnfamiljer 
som anvisats med bosättningslagen 
permanenta bostäder.   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer omvandla 
tillfälliga hyreskontrakt till permanenta för de barnfamiljer som anvisats till Göteborg 
genom bosättningslagen.  

 

Yrkandet 
2016 röstade samtliga partier i Sveriges riksdag, förutom SD, för bosättningslagen. 
Bosättningslagen innebär att kommuner är skyldiga att ta emot flyktingar som anvisas till 
kommunen och ge dessa ett boende. I lagens förarbete är det tydligt att intentionen är att 
flyktingarna ska erbjudas permanenta kontrakt utspridda över kommunen. Detta har också 
många kommuner gjort, men inte Göteborg.  

 

Den 18:e januari 2021 publicerade GP ett reportage om hur det hade gått för de flyktingar 
som hittills har sagts upp från sina kontrakt. Det blev tyvärr precis som vi rödgrönrosa 
befarade. Flyktingar som från 2016 placerades i lägenheter väl spridda runt om i staden 
på 4-års-kontrakt, hamnar nu på osäkra kontrakt i andra eller tredje hand eller som 
inneboende, ofta i utsatta områden. Med start i juni 2021 kommer även barnfamiljerna 
sägas upp från sina tillfälliga kontrakt. Konsekvensen blir trångboddhet och en ökad 
segregation i Göteborg. Denna oönskade utveckling kommer fortsätta under många år 
framåt, då kötiden 4 år inte är tillräcklig för att erhålla ett kontrakt via Boplats för de 
nyanlända som placeras i Göteborg även efter 2016. Idag är den genomsnittliga kötiden 
6,5 år och ökar stadigt. Sedan 2018 har de flesta privata hyresvärdar dessutom slutat 
använda Boplats för att förmedla lägenheter, vilket har inneburit att det finns färre 
lägenheter att söka och att förutsättningarna att kunna få ett permanent hyreskontrakt 
genom bostadskön har försämrats.  

 

Det går naturligtvis att diskutera hur rättvist det är att erbjuda vissa grupper permanenta 
kontrakt, men det är heller inte rättvist att behöva fly från krig. Av naturliga skäl går det 
inta att ställa sig i bostadsköer och planera för sin boendesituation innan man tvingas fly, 
därför är det också rimligt att kommunen tar ett särskilt ansvar för denna grupp. Det gör 
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kommuner även för andra grupper. Studenter erbjuds särskilda bostäder, 
trygghetsbostäder för 70+ subventioneras, människor som på grund av exempelvis 
missbruk blir hemlösa ges också särskilda undantag. Och det menar vi är full rimligt i ett 
välfärdssamhälle.  

 

Grunden till problemet är Göteborg har en stor bostadsbrist. De rödgrönrosa partierna såg 
under förra mandatperioden till att öka bostadsbyggandet och Göteborg bygger bostäder i 
en takt som inte har skett sedan miljonprogrammets dagar men trots detta är 
bostadsbristen är fortfarande långt ifrån löst.  

 

Effekten av att riva upp familjer från de sociala sammanhang de nu har skaffat sig 
riskerar att få stora negativa effekter. Trångboddheten kommer öka med sämre 
skolresultat följd, segregationen i staden kommer öka. Detta rimmar illa med stadens 
ambitioner om att bli en jämlik stad utan särskilt utsatta områden. De som etablerat sig på 
en arbetsplats kan behöva lämna sitt jobb för att ta en bostad på annat ort, vilket också 
framgick i GP:s reportage. Det är mycket negativt för Göteborgs stad och för de enskildas 
etableringsprocess. Dessutom kommer fler kommer behöva tillfälliga boendelösningar 
med stora kostnader för staden som följd.  

 

Vi rödgrönrosa inser att vi inte kommer få en majoritet i kommunfullmäktige att följa 
intentionerna i lagstiftningen men vi hoppas att en majoritet kan ställa sig bakom att de ca 
450 barnfamiljer som nu är rotade i sina förskolor, skolor, arbeten och sociala 
sammanhang ska få bo kvar. Göteborg har inte råd med mer segregation.   
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