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Yttrande angående – Yrkande från MP och V 
om att erbjuda barnfamiljer som anvisats med 
bosättningslagen permanenta bostäder 

Yttrandet 
Från och med 1 mars 2016 införs lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning (SFS 2016:38). Lagen innebär att kommunen är skyldig att ordna boende för 
nyanlända som mottas i kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingens 
bosättningsenhet alternativt Migrationsverket. I Göteborg Stad har nyanlända erbjudits en 
genomgångsbostad i upp till 4 år. Genomgångsbostädernas syfte är att vara en 
verkningsfull insats för att temporärt komplettera bostadsmarknaden med bostäder riktade 
mot de mest utsatta grupperna för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att etablera sig 
och integreras i vår stad de första åren som göteborgare. Detta är viktigt, men tiden i 
genomgångsbostaden inte är obetydlig. Den ska vara tillräckligt lång så att de boende 
uppfattar den som en trygg bostad. I oktober 2019 beslutade Fastighetsnämnden att 
förlänga hyrestiden med ytterligare 1 år för de barnfamiljer som berördes av de hyresavtal 
för nyanlända. Under en längre tid har Fastighetsnämnden arbetat med att erbjuda stöd i 
form av att säkerställa att boencecoacherna aktivt skulle bistå de med uppsagda 
hyreskontrakt i sökandet efter en egen bostad. Boendecoacherna ska arbeta för att vara 
behjälpliga i sökandet efter en ny bostad.  
 
Nu börjar hyrestiden löpa ut för många hushåll som ska söka efter egna bostäder. I det 
arbetet är det ytterst viktigt att boencecoacherna bistår med hjälp i sökandet efter nya 
bostäder. Precis som det nämns i yrkandet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet råder det 
idag en bostadsbrist där många grupper i samhället är utsatta på bostadsmarknaden. 
Bostadsbristen slår lika hårt mot alla grupper i samhället där lösningen inte kan vara att 
ha särskilda köer för vissa grupper samtidigt som man utesluter andra grupper. Sedan 
Alliansen tog över styret i Göteborg har vi prioriterat att få fram fler bostäder och faktum 
är att bostadsbyggandet tagit fart. Fler bostäder har inte färdigställts och påbörjats sedan 
de så kallade miljonprogramsåren under 1960 och 1970-talet och antalet hemlösa 
personer, inom de alla situationer av hemlöshet som Socialstyrelsens definition utgår 
från, har minskat. Vi har därutöver i Göteborgs Stads budget för 2021 givit Förvaltnings 
AB Framtiden i uppdrag att utreda möjligheten att avsätta ett antal lägenheter till 
bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, målgrupper som befinner sig långt 
från bostadsmarknaden. Vi jobbar på bred front för att möta alla göteborgares 
bostadsbehov. Utmaningen är stor och vägen fortfarande lång, men vi är på god väg. 
 
Det är viktigt att staden fortsatt arbetar med boendecoacherna och bostadsrådgivning för 
att bistå med hjälp efter en ny bostad. För att säkerställa att inga barnfamiljer blir hemlösa 
har Fastighetskontoret sedan april 2020 bedrivit ett arbete med boendecoachning för 
barnfamiljer med avflytt nästa år Samma insats för vuxenhushåll med avflytt nästa år har 
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bedrivits sedan augusti 2020. Framöver är det även de sociala insatserna som är viktiga 
för att säkerställa boenden och vara samhällets yttersta skyddsnät.  



Yttrande angående – yrkande från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet angående att erbjuda barnfamiljer som 
anvisats med bosättningslagen permanenta 
bostäder 
 

Yttrandet 
 
Socialdemokraternas hållning är att nyanlända som kommit till Göteborg genom anvisning enligt 
bosättningslagen ska behandlas på ett sätt som inte nämnvärt skiljer sig från hur andra 
kommuninvånare behandlas. Vissa temporära särlösningar lär dockkrävas för att nyanlända ska 
placeras på ett sätt som gynnar integration, sysselsättning och språkutveckling. För staden, och hela 
samhället, uppstår en betydligt större kostnad om segregation och utsatthet tillåts gripa kring sig. Med 
hänsyn tagen till dessa grundläggande förutsättningar för ett rimligt flyktingmottagande måste vi ändå 
konstatera att yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle innebära att oacceptabel och 
olämplig praxis etableras.  
 
Den allmänna bostadsbristen, svår för många göteborgska ungdomar, kännbar för barnfamiljer, 
allvarlig för alla de som drabbas, kan inte användas som argument för att etablera ett sidospår förbi 
den generella bostadskön för ett visst antal individer endast baserat på deras ursprungsland. Till saken 
hör att staden redan har vidtagit åtgärder för att stötta den berörda gruppen till egna boenden, bland 
annat genom boendecoachning och förlängning av de tillfälliga kontrakten. Yrkandet från 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle dessutom innebära en sorts skiktning inom gruppen nyanlända 
som anvisats enligt bosättningslagen; bara de som anvisats som barnfamiljer, inte människor som fått 
barn i Sverige eller ensamstående hushåll, får sina lägenhetskontrakt omvandlade till permanenta 
kontrakt. Inte ens de ömmande fall som berättats om i lokalmedia, och som de rödgrönrosa hänvisar 
till i sitt förslag, skulle få hjälp enligt liggande förslag. Principer skulle omkullkastas för att hjälpa ett 
mycket begränsat antal människor, medan andra utsatta lämnas utanför.  
 
Förslaget utmanar dessutom andra temporära särlösningar. Om kontrakt som har getts till vissa 
människor på tillfällig grund, vilket har varit välkänt sedan inflyttningsdatum, riskerar själva 
legitimiteten i dessa stödåtgärder att urholkas och stödet för den generella välfärdspolitiken minska. 
En sådan utveckling måste till varje pris förhindras. Varje tillfälligt kontrakt som omvandlas till ett 
permanent innebär dessutom att det offentliga står med en lägenhet mindre att förmedla till 
bostadssökande göteborgare, använda för att minska hemlösheten eller tillfälligt upplåta åt en ny 
familj nyanlända. 
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Socialdemokraterna 
  



Socialdemokraterna röstar därför avslag till yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi avser 
själva återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen om hur nyanlända kan placeras i staden på ett 
sätt som värnar legitimiteten i flyktingmottagandet och behåller förutsägbarheten för de nyanlända.  
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Yrkande angående yrkande att erbjuda barnfamiljer 

som anvisats med bosättningslagen permanenta 

bostäder 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 

1. Yrkandet avslås 

 

Yrkandet 
Genom den s k ”bosättningslagen” om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning som trädde ikraft år 2016 måste Sveriges kommuner tillhandahålla en bostad 

åt de nyanlända som är anvisade av migrationsverket till respektive kommun. Göteborg 

har tagit emot ca 2700 individer som omfattas av bosättningslagen och har givit alla 

möjligheten att få ett fyraårskontrakt på en bostad. Under 2020 uppdagades att många av 

de barnfamiljer som innehar dessa kontrakt inte hade den beredskap som krävs för att lösa 

sin boendesituation på kort tid. Därför beslöts att barnfamiljer skulle medges en 

förlängning av boendekontrakt med ytterligare ett år till totalt fem år.   

Under år 2021 och 2022 kommer boendekontrakten för ca 450 barnfamiljer att löpa ut. 

Dessa få då lösa sin boendesituation på egen hand. För att underlätta för dessa familjer 

måste de insatser som kommunen bistår med för stöd vara rätt dimensionerade. Det är i 

första hand de boendecoacher som sedan en längre tid arbetar med frågan som avses. Här 

måste avstämning ske så att rätt stöd kan erbjudas och i förekommande fall måste stödet 

förstärkas. Av de som redan lämnat efter avslutad hyrestid har såvitt känt inga hamnat i 

hemlöshet 

Att erbjuda ett förstahandskontrakt för alla barnfamiljer som har en bostad enligt 

bosättningslagen är inte en solidarisk åtgärd. Många invandrade familjer som anlände 

innan bosättningslagens tillkomst står sedan många år i kö för en bostad i Göteborg. 

Många av dessa familjer hade barn när de kom till Sverige, när man flyttat till Göteborg 

från andra kommuner eller har fått barn under sin vistelse i Göteborg. Dessa omfattas inte 

av bosättningslagen och har inte garanterats en bostad på lagens villkor. Att göra 

undantag för en grupp som fått en generös förtur under fem år skall ställas mot att en i 

flera avseenden likvärdig grupp som redan har väntat i kö under många år och ännu inte 

erhållit ett förstahandskontrakt. Av denna anledning skall den rutin som gällt för de 

hyresgäster där hyrestiden redan gått ut även gälla för de som framöver är föremål för 

avflyttning. Därigenom upprätthålls en större grad av likabehandling. 
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Yrkande ang att erbjuda barnfamiljer som 
anvisats med bosättningslagen permanenta 
bostäder. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Yrka avslag på förslaget 
2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer 

avsluta alla tillfälliga hyreskontrakt som utan prövning enligt socialtjänstlagen 
tilldelats personer anvisade till Göteborg genom lag (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

 

Yrkandet 
 
Den sk bosättningslagen inte har inte löst de gigantiska problem Sveriges 
kommuner har till följd av den massinvandring Sverige bedrivit. Det stärker vår 
uppfattning om att mer behöver göras från kommunalt håll, inte mindre. Här 
skulle ett kommunalt återvandringskansli vara en stor hjälp. Vi sverigedemokrater 
har i åratal varnat för effekterna av massinvandringen. Effekter vi nu tyvärr ser. 
 
Göteborgs kommun har enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, ett ansvar att ordna bostäder till kommunens alla 
innevånare ”Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs”. 

Före 2016 avböjde många kommuner anvisningar då det inte fanns tillräckligt 
med bostäder i kommunen. För att kunna uppnå ett mottagande som motsvarade 
mottagningsbehovet ansåg regeringen att en kommun borde kunna anvisas att ta 
emot nyanlända oavsett om kommunen hade träffat en överenskommelse om 
mottagande för bosättning av nyanlända eller inte 

För att få en jämnare fördelning av nyanlända röstade riksdagen den 27 januari 
2016 ja till lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, ofta kallad bosättningslagen. I förarbetet till bossättningslagen, som 
träde i kraft den 1 mars 2016, framgår att syftet var att kräva att kommunerna 
skulle beakta mottagandet av nyanlända i sitt planeringsarbete. Man skulle inte, 
som innan lagen, kunna låta bli att bygga bostäder och därigenom avstå att ta 
emot nyanlända med hänvisning till att det saknas bostäder. 
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Enligt bosättningslagen 5 § ”En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en 
nyanländ för bosättning i kommunen”. Detta innebär att kommunen efter 
anvisning ska anses vara bosättningskommun för den nyanlände enligt 2 a kap. 
3 § socialtjänstlagen (2001:453). Bosättningslagen innebär dock inte någon 
skyldighet för kommuner att ge nyanlända bostäder vilket Kammarrätten i 
Stockholm konstaterar 2019-02-22 i mål nummer 2018–4155. Kammarrätten 
konstaterar i domen att det inte framgår i vilken utsträckning anvisade kommuner 
är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska 
ordnas. 

Redan 2016-08-19 drog juridiska avdelningen i Göteborg slutsatserna att ”Redan 
beslutet att en nyanländ erbjuds att hyra den tillfälliga bostaden utan ett 
föregående beslut om rätt till bistånd till boende enligt socialtjänstlagen kan 
ifrågasättas med hänvisning till den kommunala likställighetsprincipen och det 
stora behov av bostäder som finns” samt ”Bosättningslagen föreskriver inte ett 
förtursspår i förhållande till andra kommuninnevånare som är i akut behov av 
bostad”. 

Rätten till hjälp med bostad för anvisade nyanlända liksom för övriga 
kommuninnevånare styrs av andra lagar som till exempel socialtjänstlagen. 
Göteborgs Stad har i ”Rutin nödprövning/nödbistånd boende ”själva dragit 
slutsatsen ”Att vara nyanländ innebär i sig inte att den enskilde har rätt till bistånd 
enligt SoL i form av boende. Biståndsrätten ska prövas individuellt mot kriterierna 
för rätten till bistånd i form av boende på samma sätt som för andra 
kommuninvånare”. 
 
Försörjningsstödet är ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan tillgodose 
sina behov. För att principen för socialbidrag skall kunna upprätthållas gentemot 
de som gör sitt yttersta för att klara sin försörjning kan det inte vara rimligt att 
nyanlända utan prövning tilldelas bostad enbart på urvalsgrunden att de är 
nyanlända. 

Den akuta bostadsbristen drabbar inte bara nyanlända. I ett reportage i P4 
Göteborg den 24 november 2020 kunde vi höra att det bara i Göteborg är 
omkring 40 000 personer som mer eller mindre akut söker en bostad. 

Carolina och barnen har flyttat tio gånger – på tre år - P4 Göteborg | Sveriges Radio 

Begreppet nyanländ är vedertaget och torde numera vara direkt associerat med 
flyktingar från andra länder. Att använda begreppet nyanländ som urvalsgrund 
var också föremål för DO:s remissvar på SOU 2016:9 i samband med frågor runt 
skolval, där man drog slutsatsen ”Det torde emellertid inte råda något tvivel om 
att den absolut övervägande delen av de personer som omfattas av begreppet 
nyanlända har ett annat etniskt ursprung än svenskt”. 

Att som grupp bryta ut anvisade nyanlända från övriga inflyttade och boende i 
kommunen, som är i behov av en bostad, och ge dem förtur till bostad torde 
därför strida mot diskrimineringslagen på etniska grunder. 

Redan att Göteborgs kommun från början gav anvisade nyanlända förtur till 
bostad, utan att först pröva behovet, var ett brott mot ett antal lagar. Att nu 

https://sverigesradio.se/artikel/7607174
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permanenta dessa kontrakt bryter inte bara mot lagen utan är även respektlöst 
mot alla 1000-tals personer som mer eller mindre akut söker bostad i Göteborg. 

I ett Göteborg där våldet eskalerar och respekten för lagen blir allt mindre har 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige valet att visa om man respekterar svensk 
lag eller om man precis som Mp och V anser sig stå över den. 
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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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