
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande om att kartlägga hur rutinen för 
nödbistånd påverkar hemlösheten 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna och 
fastighetsnämnden kartlägga vilka konsekvenser rutinen för nödbistånd till boende 
fått för hemlösa individer respektive på den övergripande hemlösheten i Göteborg. 
Kartläggningen ska inhämta information från första linjens medarbetare, 
civilsamhället och individer som befinner sig i eller tidigare har befunnit sig i 
hemlöshet under den tidsperiod som rutinen för nödbistånd har använts. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att snarast återrapportera kartläggningen till 
Kommunstyrelsen. 

Yrkandet 
Den uppdaterade rutinen för nödbistånd till boende som infördes av det borgerliga styret 
våren 2019 innebar en skärpning av hur staden bedömer rätten till att få nödbistånd. Efter 
att den nya rutinen infördes kan inte längre personer som är hemlösa men som saknar 
missbruksproblem eller psykiska problem få hjälp av socialtjänsten med bostad. Istället 
får dessa personer en summa pengar för att själva hitta tak över huvudet, en vecka i taget.  

Tidningen Hem & Hyra har nyligen granskat Göteborgs stads arbete med hemlöshet och 
undersökt konsekvenserna av att rutinen för nödbistånd infördes. Granskningen visar en 
skrämmande bild av hur människor i hemlöshet helt undviker att söka hjälp från 
kommunens socialtjänst eftersom den nya rutinen leder till ohållbara boendelösningar 
som skapar stress och ohälsa hos människor. Enligt granskningen söker människor 
exempelvis hellre boendelösningar i skjul eller hos våldsutövande närstående, än att 
behöva genomlida rutinen för nödbistånd till boende. Vi rödgrönrosa anser att det är 
ytterst viktigt att socialtjänstens rutiner inte avskräcker människor från att söka stöd och 
hjälp.  

Kommunens statistik över hemlösa visar en nedgång på hela 26% av antalet personer i 
hemlöshet mellan åren 2019 och 2020. Detta kan delvis förklaras med det ökade 
bostadsbyggandet som vi rödgrönrosa initierade under förra mandatperioden. Det 
borgerliga styret har pekat ut rutinen som en delförklaring till minskad hemlöshet i 
Göteborg. Vi rödgrönrosa tror också att rutinen har lett till minskad hemlöshet på pappret, 
men anser att det finns stora frågetecken kring huruvida människor faktiskt har fått ett 
hem eller om de har valt att ”gå under jorden” och undvika kontakt med Göteborgs stad. 

I dagsläget följer socialtjänsten inte upp vad som sker med de individer som försvinner ur 
statistiken. En betydande andel av minskningen kan handla om att människor i behov av 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-08-20 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

hjälp har slutat be om hjälp från socialtjänsten. Inte för att behoven har upphört, utan för 
att hjälpen har blivit urholkad och så pass krävande för människor i en utsatt position att 
det helt enkelt är avskräckande  

Kritik av den nya rutinen har vädrats genomgående sedan införandet. Vi rödgrönrosa har 
varnat för dess konsekvenser och förgäves föreslagit att rutinen ska avskaffas helt. 
Rutinens negativa effekter har tidigare uppmärksammats av bland andra SVT, likväl som 
av kommunen själva. De tidigare stadsdelsförvaltningarna har föreslagit och genomfört 
ett antal förändringar av rutinen då den visade sig bristfällig både i arbetet med 
barnfamiljer, och i förhållande till smittspridningen av covid-19.  

Socialtjänstens arbete syftar till att skapa bättre och mer jämlika levnadsvillkor för 
invånarna, inte till att pressa människor till att göra  levnadsval som leder till utsatthet. 
Mot bakgrund av den granskning Hem & Hyra gjort menar vi att Göteborgs stad 
omedelbart måste kartlägga omfattningen på problemet att stöd och hjälp, av olika 
anledningar, inte ges till människor i hemlöshet som har rätt till det.   
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