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Yttrande till förvaltningsrätten i mål  
nr 4143-21, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen avseende 
kommunfullmäktiges beslut att anta Program 
för bostadsförsörjning i Göteborg 2021-2026  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Som yttrande i mål nr 4143-21, . ./. Göteborgs Stad, översänds bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Ärendet och dess bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021, § 19, att anta Göteborgs Stads program 
för bostadsförsörjning 2021–2026. 

 överklagar beslutet och anför bland annat att beslutet att anta programmet 
ska upphävas eftersom strategi 7 i programmet, Att Göteborgs Stad ska säkerställa 
tillgången till bostäder till hushåll enligt bosättningslagen, saknar stöd i lag. Av 
förarbetena till lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, bosättningslagen, framgår att syftet med lagen är att kommunerna ska beakta 
mottagandet av nyanlända i sitt planeringsarbete. Kammarrätten i Stockholm har i dom i 
mål nr 4155-18 den 22 februari 2019 konstaterat att det av lagtexten inte framgår vad som 
avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Det framgår inte heller i 
vilken utsträckning anvisade kommuner är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder 
eller hur bosättningen ska ordnas. När en nyanländ anvisas till en kommun enligt 
bosättningslagen innebär det att kommunen blir att betrakta som bosättningskommun för 
den nyanlände enligt 2 a kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och kommunen har 
då samma skyldighet att sörja för de anvisades bostadsbehov som den har för övriga 
kommuninvånare, till exempel genom bistånd enligt SoL. Att vara nyanländ innebär inte 
saklig urvalsgrund för att särbehandlas i förhållande till övriga tusentals bostadssökande i 
kommunen. Genom strategin visar Göteborgs Stad sin avsikt att särbehandla nyanlända 
på ett sätt som strider mot den kommunala likställigheten enligt 2 kap. 3 § 
kommunallagen (2017:725). Begreppet nyanländ är vedertaget och torde numera vara 
direkt associerat med flyktingar från andra länder. Att som grupp bryta ut anvisade 
nyanlända från övriga inflyttade och boende i kommunen som är i behov av bostad torde 
strida mot diskrimineringslagen på etniska grunder.  
 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-22 
Diarienummer 1535/20 
 

Handläggare  
Ellinor Malmborg 
Telefon: 031-3680404 
E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se  
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Förvaltningsrätten har förelagt Göteborgs Stad att yttra sig över överklagandet senast den 
20 maj 2021. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilagor 
1. Överklagandet 

2. Yttrande till förvaltningsrätten 

 

 

 

Erica Farberger   Eva Hessman 

Förste stadsjurist   Stadsdirektör 
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Bilaga 2 

Förvaltningsrätten i Göteborg    
Box 53197 
400 15 Göteborg 

 

 

Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 4143-21,  
./. Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt 

kommunallagen 
 

Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021, § 19, att anta Göteborgs Stads program 
för bostadsförsörjning 2021–2026. 

 överklagar beslutet och yrkar att beslutet att anta programmet ska 
upphävas eftersom strategi 7 i programmet, Att Göteborgs Stad ska säkerställa tillgången 
till bostäder till hushåll enligt bosättningslagen, saknar stöd i lag. Han anför bl.a. följande. 
Av förarbetena till lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, bosättningslagen, framgår att syftet med lagen är att kommunerna ska beakta 
mottagandet av nyanlända i sitt planeringsarbete.  
 
Kammarrätten i Stockholm har i dom i mål nr 4155-18 den 22 februari 2019 konstaterat 
att det av lagtexten inte framgår vad som avses med att ta emot en nyanländ för 
bosättning i kommunen. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade kommuner 
är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas. När en 
nyanländ anvisas till en kommun enligt bosättningslagen innebär det att kommunen blir 
att betrakta som bosättningskommun för den nyanlände enligt 2 a kap. 3 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och kommunen har då samma skyldighet att sörja för 
de anvisades bostadsbehov som den har för övriga kommuninvånare, t.ex. genom bistånd 
enligt SoL.  
 
Att vara nyanländ innebär inte saklig urvalsgrund för att särbehandlas i förhållande till 
övriga tusentals bostadssökande i kommunen. Genom strategin visar Göteborgs Stad sin 
avsikt att särbehandla nyanlända på ett sätt som strider mot den kommunala 
likställigheten enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725), KL. Begreppet nyanländ är 
vedertaget och torde numera vara direkt associerat med flyktingar från andra länder. Att 
som grupp bryta ut anvisade nyanlända från övriga inflyttade och boende i kommunen 
som är i behov av bostad torde strida mot diskrimineringslagen på etniska grunder.  
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Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § första stycket KL ska ett överklagat beslut upphävas, om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

Av 2 kap. 3 § samma lag framgår att kommuner och regioner ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.   

Av 5 § bosättningslagen framgår att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen.  

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
 anför att Göteborgs Stad saknar stöd i lag för att i programmet för 

bostadsförsörjning ange att staden ska säkerställa tillgången till bostäder för hushåll enligt 
bosättningslagen. Han anser att Göteborgs Stad gör en egen tolkning av bosättningslagen 
som medför att nyanlända som anvisats till kommunen får förtur till bostäder i strid mot 
likställighetsprincipen i kommunallagen.   

Kommunen har möjlighet att behandla sina medlemmar olika om det finns sakliga skäl. I 
nuvarande fall finns en specifik lagstiftning i form av bosättningslagen, enligt vilken 
kommunen är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 
Av lagtexten framgår vilka nyanlända som omfattas av den aktuella lagen.   

Av förarbetena till bosättningslagen (prop. 2015/16:54 s. 18) framgår att lagstiftningen 
syftar till att bidra till en snabbare etablering för nyanlända på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet genom ett gemensamt ansvar och en mer proportionerlig fördelning av 
mottagandet. Intentionen med lagstiftningen är att kommunerna i så stor utsträckning 
som möjligt bör erbjuda de nyanlända som omfattas av anvisningar permanenta 
bostäder. Det kan dock inte uteslutas att kommuner kommer att bli tvungna att erbjuda 
tillfälliga bostäder för att kunna fullgöra sin skyldighet. För att inte begränsa den 
flexibilitet som är nödvändig för att kommunerna vid behov ska kunna erbjuda boenden 
av mer tillfällig karaktär bedömer regeringen det inte vara lämpligt att i lagen reglera 
vilken typ av boende som avses. Det bör inte vara möjligt för kommunen att fullgöra 
sin skyldighet genom att erbjuda en nyanländ som anvisats till kommunen boende i en 
annan kommun. Av författningskommentaren framgår att det inte ställs några särskilda 
krav på typ av bosättning. Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten ska 
fullgöras i ett enskilt fall (s. 39 i prop.).  

Att kommunen har stor handlingsfrihet avseende på vilket sätt den tar emot nyanlända för 
bosättning i kommunen framgår av den dom från Kammarrätten i Stockholm som  

 åberopar. Domen behandlade frågan om en kommuns beslut att säga upp 
bostadskontrakt för nyanlända i samband med etableringstidens utgång skulle strida mot 
bosättningslagen. Kammarrätten bedömde att det med hänsyn till bosättningslagens 
utformning och det som anges i förarbetena inte finns något hinder mot att en kommun 
erbjuder boenden som endast är tillfälliga till nyanlända som anvisas. Beslutet att låta 
kontrakten upphöra stred därför inte mot den skyldighet att ta emot nyanlända för 
bosättning i kommunen som följer av bosättningslagen.  
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 har även anfört att beslutet att tillhandahålla bostäder till nyanlända utan 
föregående biståndsbedömning enligt SoL medför en olikbehandling i förhållande till 
andra kommunmedlemmar och hänvisat till en bedömning gjord av 
stadsledningskontorets juridiska avdelning 2016. Av den promemoria från 
stadsledningskontoret som åberopas framgår att frågeställningen handlar om 
finansieringen av hyreskostnader för de bostäder som erbjuds personer som anvisas till 
kommunen med stöd av bosättningslagen. För de fall personerna inte kunde betala sin 
hyra med egna medel i form av bl.a. etableringsersättning gjordes bedömningen att de 
kunde ansöka om ekonomiskt bistånd för skäliga hyreskostnader enligt SoL på 
motsvarande sätt som andra kommuninvånare. Det bedömdes däremot inte vara förenligt 
med kommunallagen att frångå kommunens riktlinjer avseende beräkning av skälig hyra 
enligt SoL, eller att sänka hyreskostnaderna specifikt för den här gruppen. De 
bedömningar som gjordes i promemorian rör således en annan sak än hur kommunen 
väljer att organisera sitt mottagande av nyanlända i enlighet med den skyldighet 
bosättningslagen föreskriver. Som framgår ovan har kommunen ett stort 
handlingsutrymme avseende detta, i syfte att erbjuda de nyanlända boende för en 
snabbare etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

Av programmet för bostadsförsörjning framgår att Göteborgs Stad redan när 
bosättningslagen trädde i kraft 2016 beslutade om en hanteringsordning för anvisade 
nyanlända enligt bosättningslagen. Det beslutet har vunnit laga kraft.  
 
På det sätt som framgår av förarbetena till bosättningslagen, prop. 2015/16:54 s. 17, och 
som  också hänvisar till, innebär bosättningslagen ett krav på att 
kommunerna beaktar mottagandet av nyanlända i sitt planeringsarbete. Att i ett program 
för bostadsförsörjning ta upp kommunens särskilda lagstadgade ansvar att kunna ta emot 
nyanlända för bosättning i kommunen enligt bosättningslagen bedöms inte strida mot lag 
på någon av de grunder som klaganden anfört. Det saknas således skäl för att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut och överklagandet ska därför avslås.  




