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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om att kartlägga hur rutinen för nödbistånd 
påverkar hemlösheten 

Yttrandet 
Det finns en rad felaktigheter i yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En av dem 
är införandet av rutinen för nödbistånd våren 2019. Rutinen grundar sig inte i ett politiskt 
beslut, även om den är i linje med den politik som Alliansen driver, utan arbetades fram 
inom sektorn individ- och familjeomsorg och funktionshinder i dåvarande 
stadsdelsförvaltningarna. Vidare är det inte en förändring i bedömningen av rätten till 
bistånd som V och MP menar. Det är däremot en förändring på hur beslutet om 
nödbistånd verkställs. Sedan augusti 2020 har beslutsperioden förlängts från en vecka till 
två veckor för hushåll utan barn med anledning av covid-19. För barnfamiljer har 
beslutsperioden förlängts till 30 dagar sedan oktober 2020.  

Kommunen har det yttersta ansvaret vid akuta situationer då personer och barnfamiljer 
står utan tak över huvudet. Avsaknad av bostad kan vara särskilt påfrestande för barn. 
Därför har rutinen för nödbistånd ett särskilt fokus på barnperspektivet. Barnfamiljer ska i 
regel beviljas nödbistånd genom placering i boende.  

Rutinen har följts upp i kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen. Nästa uppföljning av 
rutinen väntas första kvartalet 2022. I enlighet med det uppdrag som Socialdemokraterna 
och Demokraterna med stöd av Alliansen gav stadsledningskontoret på kommunstyrelsen 
den 9 december.  
Socialtjänsten kan inte följa upp enskilda personer och se vart de tagit vägen utan 
samtycke till en uppföljande kontakt. Eftersom Socialnämnder har långtgående 
befogenheter att tvångsomhänderta och begära in sekretessbelagda uppgifter om personer 
är deras kontakt med enskilda individer hårt reglerad i lag. Har en person avslutat 
kontakten med socialtjänsten måste individens beslut respekteras så länge det inte finns 
skäl för tvångsåtgärder.  
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Yttrande angående yrkande från V och MP om 
att kartlägga hur rutinen för nödbistånd 
påverkar hemlösheten 
 
Vi anser att det är viktigt att politiska beslut följs upp och utvärderas. Vi har dock så sent 
som för knappt ett år sedan fått en redovisning av genomförda åtgärder kopplat till 
rutinen för nödbistånd, där det framgår att för hushåll utan barn har den nya rutinen 
övervägande positiva effekter. Det är också relevant att påpeka i sammanhanget att vi för 
närvarande inväntar en redovisning som utvärderar de långsiktiga kompensatoriska 
åtgärderna för barn och arbetsmiljökonsekvenser på arbetssättet inom ramen för rutinen, 
detta på initiativ av oss och Demokraterna. Med hänvisning till dessa två punkter avser vi 
avslå yrkandet.  

 

 



Yttrande D

Kommunstyrelsen 2021-09-15
Ärende 2.2.8

Y"rande angående Yrkande från V och MP om a" kartlägga hur ru8nen för 
nödbistånd påverkar hemlösheten

Demokraterna har sedan tidigare drivit och driver linjen att de sociala nämndernas verksamhet måste 
genomsyras av ett kvalificerat uppföljningsarbete. Syftet är att tydliggöra brukarperspektivet för 
sammanställning på aggregerad nivå. Först då är det möjligt att få kunskap om och utvärdera de 
pågående och genomförda insatserna. De politiska beslut som tas och de rutiner som används ska 
genomlysas och följas upp för att identifiera eventuella brister med målet att säkerställa önskad effekt 
av pågående eller genomförd insats.

Som exempel har stadsledningskontoret i december 2020 på initiativ från D och S fått ett uppdrag att 
under 2021 återkomma med redovisning av de långsiktiga effekterna av de kompensatoriska åtgärder 
som genomförts för barn i hemlöshet kopplat till rutinen för nödbistånd.

Det är glädjande att även V och MP har identifierat behovet av genomlysning och uppföljning och då 
specifikt hur rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten i stort. Vi tycker att förslagen till beslut är 
rimliga även om vi inte skriver under på alla formuleringar i brödtexten. Demokraterna yrkar därför 
bifall till Yrkandet från V och MP om att kartlägga hur rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten.
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Yttrande angående – Yrkande om att kartlägga hur 
rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten 

Yttrandet 
Göteborgs kommun har i dagsläget mer än fullgjort sin skyldighet med att bistå 
med bostäder till nyanlända. Staden har gjort flertalet avsteg i boendeavtal och 
förlängt dessa. Ett ingångsavtal måste rimligen vara att egen försörjning ska gälla 
efter åratal av försök till etablering. Vi har som parti lagt åtskilliga förslag för att 
kunna åtgärda de stora problem staden nu brottas med vad gäller en allt för stor 
och ansvarslös migration: 

 

Sverigedemokraterna har konsekvent både motionerat och yrkat på att hela 
Göteborg ska undantas från EBO-lagen.  

EBO-lagen har inneburit innebär att den som sökt asyl i Sverige får slå sig ned i 
vilken kommun som helst, om man ordnar ett eget boende, exempelvis hos en 
vän. Man får också samma rätt till olika ersättningar från Migrationsverket som 
asylsökande som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.  

Konsekvensen har blivit att många asylsökande koncentreras till vissa särskilda 
områden där deras släktingar och landsmän bor, och där hyran är låg. Det har 
inneburit ökad segregation, utanförskap och trångboddhet, och en ond cirkel som 
i slutändan skapar ytterligare problem i form av låg sysselsättning, högt 
bidragsberoende, bristande utbildning, stor otrygghet, kriminalitet, och så vidare. 
Vi tycker inte att detta är acceptabelt. 

 

2019 förslog Sverigedemokraterna i en motion att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs 
kommun.  

Kansliets primära uppgift skulle vara att hjälpa till med frivillig och human 
återvandring från kommunens sida, samt utbilda berörd personal inom 
kommunen. Förslaget har röstats ner av samtliga partier. 

Göteborg är idag fullt av människor vars problem vi inte har kapacitet att hantera 
eller avhjälpa. Göteborg behöver en flyktingpaus. Det är hög tid och en human 
gärning att vi nu försöker hjälpa de människor hem som inte ser att de har sin 
framtid i Göteborg.  

Återvändarfrågan kommer att utgöra en viktig del av de migrationsströmmar som 
vi ser i världen. Här behöver staden öka sin kunskap och forma strategier för hur 
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personer som lämnar Sverige av olika skäl kan erbjudas i stöd i samspel med 
ansvariga myndigheter. Redan idag ser staden en växande problematik kring de 
personer som väljer att gå under jorden vid ett avslagsbeslut. Utsattheten kring 
denna grupp är stor både ur ett boende- och försörjningsperspektiv där risken för 
att bli utnyttjad är stor. En växande grupp som lever under dessa förhållanden 
riskerar att öka de sociala spänningarna i samhället 

 

2019 föreslog Sverigedemokraterna i en motion att ändra stadens 
uthyrningspolicy av kommunala hyresrätter likt den så kallade 
Landskronamodellen.  

Förslaget röstades ner av övriga partier i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

2013 förändrade Landskrona kommun sin uthyrningspolicy för de kommunala 
fastighetsbolagen. I stora drag innebär dessa förändringar att personer som lever 
på försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt av ett kommunägt 
fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona. I Eskilstuna 
inför man nya regler för det kommunala bostadsbolaget from 2020. Man måste 
efter det få lön, pension eller studielån för att få hyra i områdena Lagersberg, 
Brunnsbacken och Fröslunda. Personer utanför staden som uppbär 
försörjningsstöd får helt enkelt söka sig till en annan kommun.  

Göteborg förändrade sin uthyrningspolicy för kommunala fastighetsbolag 2012 till 
att acceptera försörjningsstöd som inkomst, bostadsbolagen kan dock göra 
undantag i socialt utsatta områden. Där kan man ge förtur till sökande med 
förvärvsinkomst upp till 80 % av alla lägenheter. Göteborgs stads kostnad för 
försörjningsstöd är idag drygt 900 miljoner kronor om året. Sverigedemokraterna 
menar därför att lägenheterna som hyrs ut av Göteborgs kommunala 
fastighetsbolag (likt Landskrona och Eskilstuna) i första hand ska gå till personer 
med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som idag redan 
bor i Göteborg.  

Under 2020 lade Sverigedemokraterna en motion om att utreda införandet 
av etableringslån.  

När motionen slutligen kom upp till beslut i Kommunfullmäktige i augusti 2021 
röstades den ner av samtliga partier. 

Genom att ställa krav och riktlinjer på motprestationer för att vara berättigad till 
försörjningsstöd, ökar vi människors delaktighet på arbetsmarknaden. Det är 
viktigt att förtydliga var och ens eget ansvar för försörjning för att eliminera de 
parallella samhällen och utanförskapsområden vi ser idag. Inför vi etableringslån, 
ägnas inte kommunala skattemedel åt det som är statens ansvar. 

Etableringslånet innebär att de som fått uppehållstillstånd och flyttar till 
kommunen, men fortfarande väntar på etableringsersättning från staten, får låna 
pengar av kommunen för att klara sitt uppehälle under detta ”glapp”, istället för 
att få försörjningsstöd. Pengarna ska sedan betalas tillbaka så snart det statliga 
stödet börjat komma. 
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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 
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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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