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Yrkande till förvaltningsrätten i mål nr 16033-
19, laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Som yttrande i mål nr 16033-19, Roger Hedlund. ./. Göteborgs Stad, översänds 
bilaga1  
 

Yrkandet 
Det överklagande ärendet vill fastställa att kommunen följer gällande lagar avseende 
tilldelning och kontrakt på bostäder. I yrkandet som beslutats av kommunstyrelsen 
hänvisas till ärendenummer § 234 5550/19 från fastighetsnämnden sammanträde 2019-
10-21. I detta ärende beslutar fastighetsnämnden att tillhandahålla bostäder utan 
prövning enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen vilket strider mot lag.  

 

Bilagor (i förekommande fall) 
1. Yttrande till förvaltningsrätten 
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Bilaga 2  

Förvaltningsrätten i Göteborg     
Box 53197  
400 15 Göteborg 

 
Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 16033–19, Roger Hedlund./. Göteborgs Stad, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

 

Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska bifallas. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2019, § 854, att avslå yrkandet från 
Sverigedemokraterna angående hyresavtal för anvisade nyanlända som framställts inom 
ramen för ett initiativärende.   

Roger Hedlund överklagar beslutet och anför bland annat att beslutet att avslå yrkandet 
strider mot lag direkt eller indirekt, eftersom kommunstyrelsens intentioner med beslutet 
är att bryta mot kommunallagen och socialtjänstlagen genom att utan föregående 
prövning ge generella bidrag till en grupp enbart på den grunden att de är anvisade 
nyanlända. Att som grupp bryta ut anvisade nyanlända från övriga inflyttade och boende i 
kommunen som är i behov av bostad och ge dem förtur till bostad kan även strida mot 
diskrimineringslagen på etniska grunder.   

  

Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), 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 landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning  

  

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Kommunstyrelsen har i det överklagade beslutet avslagit ett yrkande framställt av 
Sverigedemokraterna inom ramen för ett initiativärende. Juridiska avdelningen i 
Göteborg drog 2016-08-19 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”.  
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Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 20 april 2016 en hanteringsordning 
avseende hyreskontrakt för nyanlända personer som anvisats till kommunen enligt lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den s.k. 
bosättningslagen. I tjänsteutlåtandet för beslutet har den felaktiga slutsatsen att lagen 
innebär att kommunen har ett ansvar för att ordna boende för de nyanlända som anvisas 
till Göteborg dragits. Beslutet anger dock inte att nyanlända får tilldelas bostad utan en 
prövning om bostad som bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. 

I förarbetet till bossättningslagen framgår att syftet, med lagen, var att kräva att 
kommunerna skulle beakta mottagandet av nyanlända i sitt planeringsarbete. Även 
Kammarrätten i Stockholm har i mål nummer 2018–4155 fastslagit att det inte framgår av 
bosättningslagen i vilken utsträckning anvisade kommuner är skyldiga att tillhandahålla 
nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas. 

Av initiativärendet framgår att Sverigedemokraterna endast vill fastställa att kommunen 
skall följa gällande lagar avseende tilldelning och kontrakt på bostäder. I yrkandet som 
beslutats av kommunstyrelsen hänvisas till ärendenummer § 234 5550/19 från 
fastighetsnämnden sammanträde 2019-10-21. I detta ärende beslutar fastighetsnämnden 
att tillhandahålla bostäder utan prövning enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen vilket 
strider mot lag.  
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr  
16033-19, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Som yttrande i mål nr 16033-19, Roger Hedlund. ./. Göteborgs Stad, översänds bilaga 2 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till förvaltningsrätten. 

Ärendet och dess bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2019, § 854, att avslå yrkandet från 
Sverigedemokraterna angående hyresavtal för anvisade nyanlända. Yrkandet har 
framställts inom ramen av ett initiativärende från Sverigedemokraterna. 

Roger Hedlund överklagar beslutet och anför bland annat att beslutet att avslå yrkandet 
strider mot lag direkt eller indirekt, eftersom kommunstyrelsens intentioner med beslutet 
är att bryta mot kommunallagen och socialtjänstlagen genom att utan föregående 
prövning ge generella bidrag till en grupp enbart på den grunden att de är anvisade 
nyanlända. Att som grupp bryta ut anvisade nyanlända från övriga inflyttade och boende i 
kommunen som är i behov av bostad och ge dem förtur till bostad kan även strida mot 
diskrimineringslagen på etniska grunder.  

Förvaltningsrätten har nu förelagt Göteborgs Stad att yttra sig över överklagandet senast 
den 13 mars 2020. 

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

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-02-10 
Diarienummer 0404/20 
 

Handläggare  
Ellinor Malmborg 
Telefon:031-3680404 
E-post: ellinor.malmborg@stadshuset.goteborg.se  
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Bilagor 
1. Överklagandet 

2. Yttrande till förvaltningsrätten 

 

 

Erica Farberger   Eva Hessman 

Tf. förste stadsjurist   Stadsdirektör 

 

  

  



Till: 

Förvaltningsrätten i Göteborg    2019-12-18 
Box 53197 
400 15 Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

Laglighetsprövning 
 

 

 

 

 

Klagande: 

Roger Hedlund 
19640420–5053 
Förskolevägen 10 
436 50 Hovås 

 

Saken: 

Laglighetsprövning 

 

Överklagat beslut: 

Kommunstyrelsens beslut § 854, 1200/19 Yrkande från SD angående hyresavtal för 
anvisade nyanlända taget på sammanträde 2019-11-20 

_______________________________________________________________________ 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG
Avd. 3 

INKOM: 2019-12-19
MÅLNR: 16033-19
AKTBIL: 1



Klaganden får härmed anföra följande; 

1. YRKANDE 
 

1.1 Klagande yrkar för att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagade beslutet. 
 

2. GRUNDER 
 

2.1 Klaganden yrkar i första hand på att beslutet skall upphävas på grund av att det 
strider mot lag och i andra hand för att det indirekt strider mot lag. 
 

3. SAKOMSTÄNDIGHETER OCH UTVECKLING AV TALAN 
 
Texten har försetts med rubriker för att underlätta läsningen. Rubrikerna skall dock 
inte tilldelas större vikt utan det är hela texten i sin helhet som avses ligga till grund 
för prövning.  
 

3.1 Av ärendet framgår att Göteborgs Stad genom fastighetsnämnden ger anvisade 
nyanlända kontrakt på bostäder utan prövning enligt socialtjänstlagen. De anvisade 
nyanlända får med förtur kontrakt på bostäder utan prövning och beslut enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlagen enbart på grunden att de är anvisade nyanlända. Det 
sker inte heller någon uppföljning och omprövning huruvida de anvisade nyanlända 
har fått ändrade förutsättningar för att själva ordna sitt boende. 
 
Det framkommer även att barnfamiljer, utan prövning enligt socialtjänstlagen, skall få 
förlängd hyrestid när de ursprungliga kontrakten löper ut efter 4 år. 
 
Osäkerheten kring hur landets kommuner ska tolka lag (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning, ofta kallad bosättningslagen, har varit 
stor. Juridiska avdelningen i Göteborg drog 2016-08-19 (bilaga 8) 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”. Juridiska 
avdelningen har även påpekat att förfarandet, vid det temporära bostäderna, där 
fastighetskontoret hyr ut bostäderna i andra hand till lägre kostnader än den verkliga 
skulle innebära ett gynnande av enskild och sakna stöd i lag. 
 
Kammarrätten i Stockholm konstaterade 2019-02-22 i mål nummer 2018–4155 att 
vad som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen inte framgår 
av lagtexten i bosättningslagen. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade 
kommuner är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen 
ska ordnas. 
 
Trots juridiska avdelningens bedömning har kommunen valt att, med förtur, tilldela 
anvisade nyanlända bostad med hänvisning till att man har ett ansvar enligt 
bosättningslagen. Göteborgs Stad väljer att tilldela de anvisade nyanlända 
fyraårskontrakt på så kallade genomgångsbostäder. Man informerar samtidigt alla 
anvisade nyanlända om att hyrestiden är maximalt fyra år samt att hyresgästen själv 
är skyldig att aktivt söka annan bostad under hyrestiden. Kommunen var, vid 



tecknande av kontrakt, väl medveten om att den genomsnittliga kötiden för att få en 
lägenhet i Göteborg var över fyra år och att de nyanlända troligtvis skulle stå utan 
bostad när kontrakten löpte ut. 
 
Göteborgs Stads juridiska avdelning har redan från början bedömt att det inte finns 
stöd i lag för att ge anvisade nyanlända bostad utan prövning enligt socialtjänstlagen. 
Genom att avslå ”Initiativärende angående hyresavtal för anvisade nyanlända” och 
dess förslag till beslut. 
 
1. Inga nya kontrakt om bostad till anvisade nyanlända ges utan en prövning och 
beslut av bostad som biståndenligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen har gjorts. 
 
2. Ingångna kontrakt om bostad till anvisade nyanlända prövas och sägs upp om de 
inte uppfyller krav enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen. 
 
3. Alla kontrakt skall följas upp och omprövas kontinuerligt. 
 
signalerar kommunstyrelsen att man inte heller i framtiden avser att följa 
socialtjänstlagen när det gäller bostäder till anvisade nyanlända. Att ge anvisade 
nyanlända bostäder på andra grunder än övriga kommuninnevånare strider, precis 
som juridiska avdelningen bedömt, mot den kommunala likställigheten. Det strider 
även mot diskrimineringslagen då begreppet nyanländ är vedertaget och torde vara 
direkt associerat med flyktingar från andra länder (etnicitet). 
 
Vi kan i fastighetskontorets yttrande, i mål nummer 14120–19 avd. 3 
Förvaltningsrätten i Göteborg, se att åtminstone fastighetskontoret i Göteborgs Stad 
anser att beslut tagna av Göteborgs kommunstyrelse överrider svensk lag beslutad 
av Sveriges Riksdag. ”Kommunens beslut att låta barnfamiljerna få bo kvar i fem år 
är således i enlighet med kommunstyrelsens beslut och strider därför inte mot 
likabehandlingsprincipen”  
 
Kommunallag och socialtjänstlag är beslutad av Sveriges Riksdag. Det ligger därmed 
utanför kommunstyrelsens kompetens att besluta om avsteg från lagen och dess 
syften. Socialtjänstlagens syfte ”att vara ett yttersta skyddsnät för den som inte själv 
kan tillgodose sina behov” urholkas av att anvisade nyanlända, utan prövning och 
beslut, ges bidrag enbart på grunden att de tillhör gruppen anvisade nyanlända. Det 
är därför ytterst anmärkningsvärt att kommunstyrelsen avslår ett initiativärende om 
att Göteborgs Stad skall följa den av Sveriges Riksdag beslutade socialtjänstlagen. 
 
Beslutet att avslå ”Initiativärende angående hyresavtal för anvisade nyanlända” bör 
upphävas då kommunstyrelsens intentioner med beslutet är att bryta mot både 
kommunallag och socialtjänstlag och frångå dess syfte, att vara ett yttersta 
skyddsnät för den enskilde som inte själv kan tillgodose sina behov, för att utan 
prövning ge generella bidrag till en grupp enbart på grunden att de är anvisade 
nyanlända. 
 
 
  



3.2 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, ofta 
kallad bosättningslagen 
 
Regeringen ansåg att flyktingmottagandet var ett gemensamt ansvar för hela 
samhället och att alla kommuner behövde bidra. Trots flera förändringar som syftat 
till att stimulera kommunerna att frivilligt ta emot fler nyanlända, beräknades antalet 
anvisningsbara platser bli långt ifrån tillräckligt under de kommande åren. De långa 
väntetider som skulle bli följden av dåvarande ordning för mottagande av nyanlända 
som inte bosatte sig på egen hand skulle leda till att den nyanländes etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället fördröjdes. 
 
Många kommuner avböjde 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 
 
I förarbetet till bossättningslagen 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.  
 
I förarbetet till bosättningslagen står förvisso att regeringens intention var att 
kommunerna i så stor utsträckning som möjligt skulle erbjuda de nyanlända som 
omfattades av anvisningen permanenta bostäder. Kommunerna har dock redan 
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”. 
 
Kammarrätten i Stockholm konstaterar 2019-02-22 i mål nummer 2018–4155 att 
Lidingö Stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till 
staden inte bryter mot bosättningslagen. Kammarrätten konstaterar i domen att vad 
som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen inte framgår av 
lagtexten. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas. 
 
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). Kommunen har då samma skyldighet att sörja för de 
anvisades bostadsbehov som man har för övriga kommuninnevånare. Det finns 
således inget stöd i bosättningslagen för att anvisade nyanlända skall ha förtur eller 
ens tilldelas bostad på grundval att de är nyanlända. 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” (bilaga 9) 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”. 
 



3.3 Socialtjänstlag (2001:453) 
 
Socialtjänsten har inte någon allmän skyldighet att tillgodose behovet av bostad men 
anvisade nyanlända kan liksom övriga kommuninnevånare som är i behov av hjälp 
vända sig till någon av kommunens socialkontor. Kan man inte ordna bostad själv 
kan socialkontoret, efter en utredning, ge bostad som bistånd enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen. Ett eventuellt bistånd skall följas upp och omprövas kontinuerligt. 
 
4 kap. 1§ 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt. 
 
I förarbetet till lagen kan vi läsa: 
I uttrycket ”inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 
sätt” ligger bland annat att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som 
normalt står honom eller henne till buds. Den som kan arbeta är skyldig att söka 
arbete. I skyldigheten att söka arbete inbegrips också en skyldighet att delta i 
verksamheter som anordnas för arbetslösa, kompetenshöjande verksamhet etcetera 
liksom att söka andra former av bidrag som finns, såsom bostadsbidrag, 
studiebidrag, a-kasseersättning. Den som har ekonomiska tillgångar måste först 
använda sig av dem innan försörjningsstöd kan komma i fråga. Det är dock viktigt att 
betona att det alltid måste göras en individuell bedömning vid prövning av rätt till 
bistånd. 
 
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 tillgångar inte 
avräknas i sedvanlig utsträckning vid prövningen. I sammanhanget kan även nämnas 
att kommunerna enligt kommunallagen (1991:900) har att behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Ömmande 
skäl utgör i sig inte något sakligt skäl för särbehandling. 
 
En socialnämnd kan visserligen genom 3 kap. 1 och 2 § i socialtjänstlagen anses ha 
kommunalrättslig befogenhet att besluta om åtgärder och insatser som riktas mot en 
utsatt grupp människor utan att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som innebär prövningar 
och biståndsbeslut i enskilda fall, behöver aktualiseras. De anvisade nyanlända 
kommer från olika länder, har olika familjeförhållande, utbildning, ekonomiska 
förutsättningar mm. Då har således vitt skilda behov av bistånd och kan inte 
betraktas som grupp. För att principen för socialbidrag skall kunna upprätthållas, 
gentemot de som gör sitt yttersta för att klara sin försörjning, är det viktigt att de 
anvisade nyanlända prövas individuellt och inte buntas ihop till en grupp där alla 
anses ha samma behov. 
 

  



3.4 Kommunallag (2017:725) 
 
Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § Kommuner och landsting ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat 
(likställighetsprincipen). 
 
Enligt förarbetet till bosättningslagen framgår det att syftet med bosättningslagen 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. Bosättningslagens 5 § innebär att kommunen efter anvisning ska anses 
vara bosättningskommun för den nyanlände enligt 2 a kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453). Kommunen har då samma skyldighet att sörja för de anvisades 
bostadsbehov som man har för övriga kommuninnevånare. Det finns inget stöd i 
bosättningslagen för att avisade nyanlända skall ha förtur eller ens tilldelas bostad på 
grundval att de är nyanlända. 
 
Bara att Göteborg genom sin speciella bostadskö Bomedla, för anvisade nyanlända, 
med förtur tilldelar anvisade nyanlända kontrakt på genomgångsbostäder utan att 
först göra en prövning enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 § (bilaga 5) torde strida mot 
kommunallagens likställighetsprincip. 
 
I Göteborg finns dokumenten ”Rutin nödprövning/nödbistånd boende” (bilaga 9) samt 
”Vägledning för bistånd till boende” (bilaga 6) som stöd för hur kommunen skall 
hantera bostad som bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. 
 
I rutin nödprövning/nödbistånd boende kan vi läsa följande 
Vid situationer som den enskilde inte har kunnat råda över finns möjlighet att bevilja 
tak över huvudet under en begränsad tid för att undvika nöd och för att den enskilde 
ska ges skälig tid att på egen hand finna ett annat boende. Detta gäller även för 
enskilda som inte tillhör socialtjänstens målgrupp. Den enskilde skall kunna redogöra 
för hur denne har försökt lösa sin situation. Situationen har oftast uppstått hastigt 
eller utan förvarning. Nödbistånd kan verkställas genom att socialtjänsten anvisar 
plats i boende eller beviljar pengar för den enskilde att själv lösa tak över huvudet. 
 
Prövningen av nödbistånd behöver av naturliga skäl begränsas till kortare perioder, 
några dagar till max en vecka, eftersom det på förhand inte går att uttala att akut nöd 
kommer att föreligga under t.ex. en månads tid. Som huvudregel ges nödbistånd för 
kortare perioder men det finns ingen övre tidsgräns för den totala period för vilken 
nödbistånd kan utgå, så länge den enskilde aktivt söker bostad i skälig omfattning 
och gör vad denne kan för att själv försöka lösa sin situation. 
 
Personer som tillhör socialtjänstens målgrupp: 
Personer som i den akuta situationen bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och ha 
speciella svårigheter att anskaffa boende på egen hand (se Vägledning för bistånd till 
boende) beviljas bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av socialt boende. Vilken sorts 
boende får avgöras individuellt. Följ socialtjänstprocessen. 
 
Personer som inte tillhör socialtjänstens målgrupp: 
Personer som i den akuta situationen inte bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och 
ha speciella svårigheter att anskaffa boende på egen hand (se Vägledning för 



bistånd till boende) ges avslag på ansökan om bistånd till boende. 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. 
 
Om den enskilde efter avslag om bistånd till boende hävdar nöd – att hen inte kan 
lösa sitt boende för natten varken med egna kontakter eller medel, görs en 
nödprövning. I nödprövningen ingår en ekonomisk normberäkning. Den enskilde ska 
uppvisa kontoutdrag. Finns pengar föreligger inte nöd. Den enskilde ska också kunna 
redogöra för hur denne har försökt lösa sin situation. 
 
Om nöd föreligger fattas bifallsbeslut nödbistånd boende (beslutstypen finns i både 
övrigt biståndsärendet och ekonomiskt biståndsärendet) för att ge den enskilde 
skäligt tid att själv lösa sin boendesituationen. OBS- Beslutet tidsbegränsas till en 
vecka. Om den enskilde väntar inkomst inom ett par dagar beviljas endast 
boendekostnad för tiden fram till inkomst, överväg om skäligt att bevilja biståndet mot 
återbetalning. 
 
I vägledning för bistånd till boende kan vi läsa följande 
För att beviljas boende enligt 4 kapitlet 1 § SoL ska personen uppfylla följande tre 
kriterier: 
 
* Vara helt bostadslös 
* Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Detta avser speciella   
svårigheter hos den enskilde (saknar förmåga), inte generells svårigheter i en stor 
stad med bostadsbrist. 
* Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att anskaffa en bostad. 
 
Att man enbart är drabbad av bostadsbristen i Göteborg med omnejd, eller inte kan 
prata svenska alternativt inte kunna söka på internet räcker inte för att tillhöra 
målgruppen speciella svårigheter. 
 
Det är ytterst osannolikt att alla anvisade nyanlända, som tilldelats bostad, har 
uppfyllt alla tre kriterier som Göteborg ställt upp för att bevilja bostad som bistånd. 
Personer som i den akuta situationen inte bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och 
ha speciella svårigheter att anskaffa boende på egen hand skall ges avslag på 
ansökan om bistånd till boende. Detta styrker ytterligare att det bryter mot 
kommunallagens likställighetsprincip att som grupp ge nyanlända förtur till bostäder. 
 
Om den enskilde efter avslag om bistånd till boende hävdar nöd – att hen inte kan 
lösa sitt boende för natten varken med egna kontakter eller medel, görs en 
nödprövning. Om nöd föreligger fattas bifallsbeslut nödbistånd boende för att ge den 
enskilde skälig tid att själv lösa sin boendesituation. OBS- Beslutet tidsbegränsas till 
en vecka. Att ge anvisade nyanlända kontrakt på fyra år skiljer sig avsevärt från de 
rutiner och riktlinjer som gäller för Göteborgs övriga kommuninnevånare vilket bryter 
mot kommunallagens likställighetsprincip 
 
Även om bostäderna skulle tilldelats med prövning enligt socialtjänstlagen, så ligger 
det ett ansvar på den som får bostad som bistånd att göra sitt yttersta för att lösa sitt 
bostadsbehov. Den enskilde skall ha uttömt sina egna möjligheter att skaffa bostad 
såsom att ha sökt på Boplats, andrahandsmarknaden, i andra kommuner etcetera. 



 
3.5 Diskrimineringslag (2008:567) 

 
Enligt 1 kap. 4 § 1 DL, avses med direkt diskriminering att någon missgynnas genom 
att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Enligt 1 kap. 4 § 2 DL avses med indirekt diskriminering att någon missgynnas 
genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som 
framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med 
visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss 
religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning 
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
syftet, 
 
Enligt 1 kap. 5 § 3 DL definieras etnisk tillhörighet som nationellt eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
 
Enligt 2 kap. 12 § 1 DL är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och 
familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. 
 
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 (bilaga 7) 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. 
 

3.6 Beslutanderätt rörande bostad som bistånd 
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 4 § fullgörs kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. 
Fastighetsnämnden har inte av kommunfullmäktige utsetts att fullgöra uppgifter inom 
socialtjänsten. Fastighetsnämnden har därför inte behörighet att fatta beslut om 
bostad som bistånd genom en utökad hyrestid efter kontraktens uppsägning. 

  



 
3.7 Rättssäkerhet 

 
Kammarrätten i Stockholm konstaterar 2019-02-22 i mål nummer 2018–4155 att vad 
som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen inte framgår av 
lagtexten i bosättningslagen. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade 
kommuner är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen 
ska ordnas. 
 
Försörjningsstödet är ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan tillgodose sina 
behov. För att principen för socialbidrag, bostad som bistånd, skall kunna 
upprätthållas gentemot de som gör sitt yttersta för att själva klara sin bostadssituation 
kan det inte vara rimligt att anvisade nyanlända som grupp tilldelas bostad enbart på 
grunden att de är anvisade nyanlända. Den enskilda individens behov av bistånd kan 
inte bedömas utifrån en grupp utan skall alltid bedömas från individens egen förmåga 
att själv tillgodose sina behov.  
 
Även principen om den kommunala likställigheten, att kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, urholkas genom att anvisade nyanlända som grupp 
behandlas olika, än övriga kommuninvånare, enkom för att de är anvisade 
nyanlända. Var går gränsen för vilka grupper kommunen i framtiden anser sig ha rätt 
att särbehandla. 
 
En förlängning av hyrestiden när kontrakten går ut efter fyra år är dessutom rättsligt 
komplicerad. Kontrakten är tecknade med avstående från besittningsskydd men det 
finns olikheter i avtalen. Skulle avståendet av besittningsskydd upphöra att gälla vid 
en förlängning så har hyresgästen rätt att bo kvar i bostaden. Att med förtur tilldela 
anvisade nyanlända permanent bostad utan prövning enligt socialtjänstlagen strider 
mot den kommunala likställigheten såvida inte övriga bostadssökande 
kommuninnevånare också tilldelas en bostad. 
 

 

Roger Hedlund 
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Yrkande från SD angående hyresavtal för 
anvisade nyanlända 

§ 854, 1200/19  

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Avslå yrkandet från Sverigedemokraterna. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 6 november 2019, § 800. 

Handlingar 
Yrkande från SD den 17 oktober 2019. 
Yrkande från MP och V den 1 november 2019. 
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 15 november 2019. 
Yttrande från SD den 14 november 2019. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 17 oktober 2019. 

Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 15 november 2019. 

Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V den 1 november 2019 och 
avslag på yrkande från SD den 17 oktober 2019 och yrkande från M, L och C 
den 15 november 2019. 

Marina Johansson (S) och Martin Wannholt (D) yrkar avslag på yrkande från SD 
den 17 oktober 2019. Vidare yrkar Marina Johansson (S) avslag på yrkande från 
MP och V den 1 november 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet 
från M, L och C bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar yrkandet från 
M, L och C som Ja-proposition i huvudvoteringen. Ordföranden ställer härefter 
propositioner på återstående yrkanden och finner att yrkandet från MP och V antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. Omröstning begärs.  

Omröstning om motförslag i huvudvoteringen 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från MP och V och Nej för bifall 
till yrkande från SD.” 

Kommunstyrelsen 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-11-20



 

 

Kommunstyrelsen 
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Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Ja (3). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) avstår från att rösta (9). 

Huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från M, L och C och Nej för 
bifall till yrkande från MP och V.” 

Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S) och 
ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (9). 

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstar Nej (3). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag avstått från att rösta i omröstningen om motförslag i huvudvoteringen samt 
röstat Ja i huvudvoteringen. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 15 november 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 november 2019. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Dag för justering 
2019-12-17 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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Yrkande – Yrkande från SD angående hyresavtal för 
anvisade nyanlända 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå yrkandet från Sverigedemokraterna 

Yrkandet 
Frågan gällande genomgångsbostäder för nyanlända var uppe på Fastighetsnämndens 

möte den 21 oktober. Där beslutades det, enligt ett yrkande från M, L, KD, att säga upp 

avtalen enligt gällande villkor. Dock ska barnfamiljer, som berörs av avtalen som löper ut 

efter 4 år, få sina hyreskontrakt uppsagda men med förlängd hyrestid så att den totala 

hyrestiden blir 5 år. Fastighetskontoret ska även säkerställa att boendecoacher, i 

samverkan med sociala resursförvaltningen och stadsdelsnämnderna, aktivt bistår de som 

har blivit uppsagda i sökandet efter en ny bostad. Arbetet ska kontinuerligt följas upp, och 

även utvärderas ur ett organisations- och resursperspektiv. Även Socialdemokraterna och 

Demokraterna valde att rösta för yrkandet, och det bifölls därför av en bred majoritet. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att yrkandet från Sverigedemokraterna avslås. 

Ytterligare information om vårt ställningstagande finns i ärendenummer § 234 5550/19 

från fastighetsnämnden 2019-10-21. 

 

  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
2019-11-15 
 

(M), (L), (C) 
(KD) 
 
2.1.14 
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Yttrande angående Yrkande från SD angående 
hyresavtal för anvisade nyanlända. 
 
Vi läser MP och Vänsterpartiets yrkande och ställer oss väldigt frågande till om det ens 
vet vad ärendet handlar om. 
 
Om vi tolkar MP och Vs yrkande rätt så skriver de. 

Vi har bosättningslagen att hålla oss till och det är en kommuns uppgift att göra en 
bedömning av vilket behov som finns och möta det. 

Bosättningslagen eller dess förarbete ger varken stöd för att ge anvisade förtur till 
bostäder eller ens bostäder. 

Kammarrätten i Stockholm konstaterade 2019-02-22 i mål nummer 2018–4155 att vad 
som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen inte framgår av 
lagtexten i bosättningslagen. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade 
kommuner är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska 
ordnas. 

Enligt information från fastighetskontoret 

”När det gäller hushåll anvisade enligt Bosättningslagen gör inte kommunen någon egen 
utredning av bostadsbehovet eller fattar något beslut om bostad enligt socialtjänstlagen. 
Anvisningen från Migrationsverket och bestämmelserna i Bosättningslagen är grunden 
för tilldelandet av genomgångslägenhet”. 

Så om MP och V menar allvar med att följa bosättningslagen så skall anvisade nyanlända 
inte ges förtur till bostäder eller ens bostäder enbart på grunden att de är anvisade 
nyanlända. 

Om däremot V och MP Menar allvar med att det är kommunens uppgift att göra en 
bedömning (vilket inte görs idag) så ligger det ju på socialtjänsten att göra en sådan 
bedömning och skall då göras enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

Kontentan är då att MP och V egentligen borde stödja vårt förslag som faktiskt vill 
följa bosättningslagen och låta kommunen pröva vilka behov som finns. 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande / 
 
2019-11-14 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.4 
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Yrkande angående Initiativärende angående 
hyresavtal för anvisade nyanlända 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige: 
 

1. Yrkandet från Sverigedemokraterna avslås i sin helhet. 
2. Göteborgs Stad erbjuder de personer som anvisas till staden genom 

bosättningslagen permanenta bostadskontrakt.  
 
 
Den så kallade bosättningslagen (lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning) trädde i kraft i mars 2016. Syftet med lagen var att få alla 
kommuner att ta ett gemensamt ansvar för flyktingar som kommer till Sverige ska få ett 
tryggt boende. Samtliga partier i riksdagen förutom SD ställde sig bakom lagen. I lagens 
förarbeten kan man läsa att lagstiftarens intentioner med lagen är att de personer som 
anvisas ska i så hög utsträckning som möjligt bör erbjudas permanent boende, vilket 
många kommuner gör. En del privata hyresvärdar i Göteborg har också följt intentionen 
med lagen och erbjudit permanenta kontrakt. Tyvärr har Göteborgs Stad valt en annan 
väg.  
 
I Göteborg bor ca 2 700 personer, varav ca 850 barn, i genomgångskontrakt. Dessa 
bostäder finns hos privata hyresvärdar och hos allmännyttan och kontrakten går ut med 
start under våren 2020. Eftersom de som kom som nyanlända till Göteborg för fyra år 
sedan rimligen inte hade möjlighet att ställa sig i kö på Boplats innan de kom hit så 
riskerar dessa personer att bli hemlösa när genomgångskontrakten går ut. KD, M, L med 
stöd av S och D beslöt i fastighetsnämnden i oktober att barnfamiljernas kontakt skulle 
sägas upp men med förlängd hyrestid med ett år. Det räcker dock inte, då den 
genomsnittliga kötiden på Boplats är längre än så.  
 
Genomgångskontrakten är idag väl fördelade över staden. När de nyanlända får ett 
förstahandskontrakt genom bostadsförmedlingen, är det stor sannolikhet att dessa främst 
ligger de socialt utsatta områdena, dvs vi kommer öka boendesegregationen ännu mer i 
Göteborg. De som inte lyckas att få ett förstahandskontrakt blir hänvisade till korta 
andrahandskontrakt eller i trångboddhet hos släktingar eller vänner.  
 
Skolsegregationen är ett stort problem i Göteborg. När varje skola har en blandad 
sammansättning av elever, har det visat sig vara bättre både för barn med och barn utan 
svenska som modersmål. Det Göteborg som barnen växer upp i behöver vara ett mycket 
mindre segregerat samhälle och mer jämlikt än det vi har idag.  
 
Skolan och förskolan i Göteborg arbetar intensivt med att ge alla barn en bra utbildning, 
om barn hela tiden tvingas flytta så blir deras skolgång lidande. Vi har också stora 
problem med att många barn som har rätt till förskola inte går i förskolan, om barnen 
flyttar ofta är risken ännu större att barnen inte går i förskolan och kommer efter i 
språkutvecklingen.  
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2019-11-01 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
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För att bidra till en minskad segregation vill vi rödgrönrosa att Göteborg ska följa 
lagstiftarens intentioner och erbjuda de som anvisas till Göteborg permanenta kontrakt. 
Det innebär att vi kan få en minskad segregation, en tryggare uppväxt för barnen och 
bättre möjligheter för barnen att lyckas i skolan.   
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Initiativärende angående hyresavtal för 
anvisade nyanlända 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Inga nya kontrakt om bostad till anvisade nyanlända ges utan en prövning 
och beslut av bostad som biståndenligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen har 
gjorts. 

2. Ingångna kontrakt om bostad till anvisade nyanlända prövas och sägs 
upp om de inte uppfyller krav enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen. 

3. Alla kontrakt skall följas upp och omprövas kontinuerligt. 

 

Yrkandet 
 

I förarbetet till lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, ofta kallad bosättningslagen framgår att syftet med lagen var att 
kräva att kommunerna skulle beakta mottagandet av nyanlända i sitt 
planeringsarbete. Det finns inget stöd i bosättningslagen för att anvisade 
nyanlända skall ha förtur eller ens tilldelas bostad på grundval att de är 
nyanlända. Beslutet att med förtur, erbjuda anvisade nyanlända kontrakt på 
genomgångsbostäder, utan ett beslut om bostad som bistånd i botten, strider mot 
ett antal gällande lagar. Bostadskontrakten skrevs på fyra år. Det är 
anmärkningsvärt när riksdagen i lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
angett att en etableringsplan ska omfatta högst 24 månader vartefter anvisade 
nyanlända skall anses etablerade och behandlas som vilka kommuninnevånare 
som helst. 

Bostadsbristen i kommunen är stor och har varit så under många år. Att det 
skulle bli svårt att hitta bostad i det permanenta beståndet vid kontraktens 
utgång, var känt redan när kontrakten tecknades. Det ligger dock på de anvisade 
nyanländas ansvar att själva skaffa bostad genom att söka på Boplats, 
andrahandsmarknaden, i andra kommuner etc. Om riksdagen anser att två år 
skall räcka för etablering – då måste fyra år ses som mer än skälig tid för att de 
anvisade nyanlända, tillsammans med hjälp från kommunen ska kunna finna en 
egen bostad. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Initiativärende 
Datum 2019-10-17 
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Att redan från början ge anvisade nyanlända kontrakt på genomgångsbostäder, 
utan beslut om bostad som bistånd, strider mot den kommunala lagen 2§ om 
likställighet. Att dessutom föreslå att kontrakten skall förlängas alternativt bli 
permanenta, är än mer provocerande och djupt orättvist mot övriga göteborgare. 

Det är ren spekulation att kostnaden för bostäder till före detta nyanlända skulle 
öka, genom att säga upp kontrakten på genomgångsbostäderna, eftersom man 
inte vet hur många av de uppsagda som kan tänkas söka och beviljas bostad 
som bistånd. Eventuella ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader 
ger ingen rätt att bryta, tänja eller kringgå gällande lagstiftning som tex 
socialtjänstlagen, kommunallagen eller diskrimineringslagen. 

I fastighetskontorets tjänsteutlåtande ”Ökad beredskap i samband med 
uppsägning av hyresavtal för nyanlända i genomgångsbostäder efter fyra år” 
diarienummer 5550/19 kan vi läsa att det bland landets kommuner råder 
tveksamheter i hur man skall tolka, lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning, ofta kallad bosättningslagen. Många 
kommuner har tolkat bosättningslagen som att den ger kommunerna en 
skyldighet att tillhandahålla bostäder till anvisade nyanlända. I Göteborg har 
nyanlända med hänvisning till bosättningslagen, dessutom erbjudits förtur till ett 
boende i lägenhet, i så kallad genomgångsbostad, upp till fyra år. 

Bosättningslagen  

Regeringen ansåg att flyktingmottagandet var ett gemensamt ansvar för hela 
samhället och att alla kommuner behövde bidra. Trots flera förändringar som 
syftat till att stimulera kommunerna att frivilligt ta emot fler nyanlända, 
beräknades antalet anvisningsbara platser bli långt ifrån tillräckligt under de 
kommande åren. De långa väntetider som skulle bli följden av dåvarande ordning 
för mottagandet av nyanlända som inte bosatte sig på egen hand, har indirekt lett 
till att den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och i samhället fördröjdes. 

Många kommuner avböjde anvisningar när det inte fanns tillräckligt med 
bostäder. 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 

I förarbetet till bossättningslagen framgår att syftet var att kräva att kommunerna 
skulle beakta mottagandet av nyanlända i sitt planeringsarbete. Man kunde alltså 
inte, som innan lagen, bara låta bli att bygga bostäder och därigenom avstå att ta 
emot nyanlända med hänvisning till att det saknas bostäder.  

I förarbetet står att regeringens intention har varit att kommunerna i så stor 
utsträckning som möjligt skulle erbjuda de nyanlända som omfattades av 
anvisningen permanenta bostäder. Enligt kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar gäller givetvis samma intention till övriga 
kommuninnevånare - att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda 
permanenta bostäder  
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Kammarrätten i Stockholm konstaterar 2019-02-22 i mål nummer 2018–4155 att 
Lidingö Stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till 
staden inte bryter mot bosättningslagen. Kammarrätten konstaterar i domen att 
vad som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen inte 
framgår av lagtexten. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade 
kommuner är skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur 
bosättningen ska ordnas. 

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 kap 2     
3§ socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen har då samma skyldighet att sörja 
för de anvisades bostadsbehov som man har för övriga kommuninnevånares. 
Det finns alltså inget stöd i bosättningslagen för att anvisade nyanlända skall ha 
förtur eller ens tilldelas bostad på grundval att de är nyanlända. Behovet av 
bostad för anvisade nyanlända liksom för övriga kommuninnevånare styrs av 
andra lagar så som till exempel socialtjänstlagen. 

  

Socialtjänstlagen  

Kommuninnevånare som är i behov av hjälp kan vända sig till någon av 
kommunens socialkontor. Kan man inte ordna bostad själv, kan socialkontoret, 
efter en utredning ge bostad som bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen. 
Ett eventuellt bistånd skall följas upp och omprövas kontinuerligt.  

Enligt Göteborgs stads dokument ”VÄGLEDNING FÖR BISTÅND TILL BOENDE” 
framgår att för att beviljas boende enligt 4 kapitlet 1§ SoL ska personen uppfylla 
följande tre kriterier:  

Vara helt bostadslös 

Ha särskilda svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Detta avser speciella 
svårigheter hos den enskilde (saknar förmåga), inte generells svårigheter i en 
stor stad med bostadsbrist. 

Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att anskaffa en 
bostad. 

Att man enbart är drabbad av bostadsbristen i Göteborg med omnejd, eller inte 
kan prata svenska alternativt inte kan söka bostad på internet, räcker inte för att 
tillhöra målgruppen speciella svårigheter. 

Akuta situationer  

Vid situationer som personen inte har kunnat råda över finns möjlighet att bevilja 
tak över huvudet under en mycket begränsad tid för att den enskilde ska ges 
skälig tid att på egen hand finna ett annat boende.   

 

Är behovet av bostad akut ska följande beaktas:  
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Personen/familjen har inte tak över huvudet för dygnet och hävdar nöd. 
Bedömning om nöd får göras dag för dag. Personen skall kunna redogöra för hur 
denne har försökt lösa sin situation. Situationen har oftast uppstått hastigt eller 
utan förvarning.  

Personer som man uppfattar vid den akuta situationen inte har speciella 
svårigheter kan beviljas skäligt rådrum i form av akutboende. Vilken sorts boende 
får avgöras individuellt. Skäligt rådrum utgör en mycket begränsad tid och får 
avgöras från situation till situation. Syftet är att den enskilde får möjlighet att lösa 
sin boendesituation på egen hand. 

Då antalet nyanlända var relativt många ansåg kommunen att det skulle bli en 
ohållbar arbetsbelastning att följa 4 kap 1§ i socialtjänstlagen. Man menade då 
att man genom 3 kap. 1§och 2§ SoL skulle ha kommunalrättslig befogenhet att 
besluta om åtgärder och insatser som riktades mot en utsatt grupp utan att 4 kap. 
1§ SoL behövde aktualiseras. Då de anvisade nyanlända kommer från olika 
länder samt har olika sociala och ekonomiska förutsättningar är det ytterst 
tveksamt om de rättsligt kan räknas som en homogen grupp där man kan kringgå 
4 kap 1§ i socialtjänstlagen. 

Även om man kan räkna anvisade nyanlända som en grupp där 4 kap. 1§ SoL 
som inte behöver aktualiseras, så har riksdagen i lag om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända angett att en etableringsplan ska omfatta högst 24 månader 
(Planen kan under vissa omständigheter förlängas om den nyanlände under 
etableringen har vårdat barn, dock högst 8 månader). Riksdagen har i och med 
detta markerat att anvisade nyanlända efter två år skall anses vara etablerade 
och behandlas som vilka kommuninnevånare som helst.  

Kommunallagens likställighetsprincip  

Enligt kommunallagen (2017:725) 2 kap. 3§ Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat 
(likställighetsprincipen). 

Enligt förarbetet till bosättningslagen framgår det att syftet med lagen 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. Bosättningslagens 5§ innebär att kommunen efter anvisning 
ska anses vara bosättningskommun för den nyanlände enligt 2a kap. 3§ 
socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen har då samma skyldighet att sörja för 
de anvisades bostadsbehov som man har för övriga kommuninnevånare. Det 
finns däremot inget stöd i bosättningslagen för att avisade nyanlända skall 
ha förtur eller ens tilldelas bostad på grundval att de är nyanlända. 

 

I mål nummer 2018–4155 konstaterar Kammarrätten i Stockholm att vad som 
avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen inte framgår av 
lagtexten. Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas. 
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Bosättningslagen ger därför inget stöd för att frångå kommunallagens 
likställighetsprincip och ge anvisade nyanlända bostäder på andra premisser än 
kommunens övriga innevånare. 

Diskrimineringslagen  

Enligt 1 kap. 4§ 1 DL, avses med direkt diskriminering att någon missgynnas 
genom att behandlas sämre än någon annan har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med etnisk 
tillhörighet. 

Enligt 1 kap. 4§ 2 DL avses med indirekt diskriminering att någon missgynnas 
genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som 
framstår som neutralt men som kan missgynna personer med viss etnisk 
tillhörighet, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå syftet. 

Enligt 1 kap. 5§ 3 DL definieras etnisk tillhörighet som nationellt eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Enligt 2 kap. 12§ 1 DL är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- och 
familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. 

Begreppet nyanländ är vedertaget och är idag direkt associerat med flyktingar 
från andra länder. Att använda begreppet nyanländ som urvalsgrund var också 
föremål för DO:s remissvar på SOU 2016:9 (bilaga 4) 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, strider därför mot diskrimineringslagen 
på etniska grunder. 

Ekonomi  

I fastighetskontorets tjänsteutlåtande ”Ökad beredskap i samband med 
uppsägning av hyresavtal för nyanlända i genomgångsbostäder efter fyra år” kan 
vi läsa en del anmärkningsvärda punkter under stycket ”Ekonomiska 
konsekvenser”. 

Det finns en risk att hemlösheten ökar i takt med att antalet fyraårs-avtal löper ut. 
I de fall hushållen ansöker om bistånd hos socialtjänsten görs alltid en prövning i 
det enskilda ärendet. Utifrån kommunens yttersta ansvar beviljar socialtjänsten i 
vissa fall boende eller medel till boende i vandrahemsliknade lösningar. Detta 
gäller främst för barnfamiljer som saknar tak över huvudet.  

Som vi kunnat konstatera tidigare så finns det inget stöd för att kommunen skall 
tillhandahålla bostäder till anvisade nyanlända som grupp. Bosättningslagen 
innebär att kommunen efter anvisning ska anses vara bosättningskommun för 
den nyanlände enligt 2 a kap. 3§ socialtjänstlagen (2001:453). Bostad som 
bistånd kan då efter individuell prövning ges till anvisade nyanlända enligt 4 kap 
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1§ i socialtjänstlagen. Det är anmärkningsvärt om kommunen tillhandahållit 
bostäder till anvisade nyanlända utan att en prövning av bostad som bistånd har 
skett. 

Det är i dagsläget svårt att göra en uppskattning över antalet anvisade hushåll 
som kan förväntas att söka och beviljas bistånd utifrån kommunens yttersta 
ansvar. Likaså är det svårt att ange längden på biståndsbeslutet. Utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv konstateras ändå att det handlar om åtskilliga miljoner 
kronor, vilket ökar stadens samlade kostnader för köpta boenden.  

Man drar alltså slutsatsen att stadens kostnader skulle öka med åtskilliga 
miljoner utan att veta hur många anvisade hushåll som förväntas söka och 
beviljas bistånd. Om antalet som beviljas bostad som bistånd är litet, då kan 
kostnaderna likväl minska som öka. 

I de hyresavtal som finns mellan fastighetskontoret och fastighetsbolagen är 
uppsägningstiden tre månader. Det är gängse rutin att fastighetskontoret säger 
upp lägenheten till hyresvärden först när hyresgästen har flyttat ut. Detta för att 
säkerhetsställa att nästa hyresgäst får tillgång till lägenheten enligt avtalat 
inflyttningsdatum.  

Det finns inget som hindrar fastighetskontoret att ändra sina rutiner för att 
minimera den tid bostaden står oanvänd och därmed orsakar hyresförluster. Det 
är snarare anmärkningsvärt att man inte minimerar dessa förluster när 
kommunstyrelsens ordförande, Axel Josefson, har gett nämnderna uppdraget att 
hitta besparingar i alla verksamheter.  

  

Fastighetsnämnden saknar budget för de kostnader som uppstår till följd 
av arbetet med Bosättningslagen.  

Bosättningslagen innebär att kommunen skall beakta mottagandet av nyanlända i 
sitt planeringsarbete. Vilka extra kostnader medför det att, utöver de invånare 
man redan planerade för i sitt bostadsförsörjningsprogram innan 
bosättningslagen, beakta även anvisade nyanlända?  

I dagsläget tillhandahåller man anvisade nyanlända temporära bostäder i 
Askimsviken till en kostnad av 3550 kr/m² och år (2018 år nivå). Troligtvis utan 
prövning och beslut enligt 4 kap 1§ i socialtjänstlagen.  Kommunallagens 
likställighet signalerar då att denna norm borde gälla alla invånare i Göteborg 
som är i behov av bostad. 

Eventuella ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader innebär inte att 
man får bryta, tänja eller kringgå gällande lagstiftning som tex socialtjänstlagen, 
kommunallagen eller diskrimineringslagen. 
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Ökad beredskap i samband med uppsägning 
av hyresavtal för nyanlända i 
genomgångsbostäder efter 4 år 

§ 234, 5550/19 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag med beaktande av yrkande 
från KD, M och L: 

1a. Godkänna fastighetskontorets rapport i detta tjänsteutlåtande 
1. Avtalen sägs upp enligt gällande villkor. 
2. De barnfamiljer vilka berörs av de hyresavtal för nyanlända i 

genomgångsbostäder som löper ut efter fyra år, ska få sina hyreskontrakt 
uppsagda men med förlängd hyrestid, så att den totala hyrestiden omfattar 5 
år. Beroende på olikheter i avtal behöver fastighetskontoret ha nära dialog 
med respektive hyresvärd. 2020 är det främst det kommunala 
bostadsbeståndet som är berört. 

3. Fastighetskontoret får i uppdrag att säkerställa att boendecoacherna, i 
samverkan med Social resursförvaltningen och stadsdelsnämnder, aktivt 
bistår de som sagts upp i deras sökande efter egen bostad. 

4. Fastighetskontoret får i uppdrag att kvartalsvis redovisa för nämnden hur 
arbetet fortgår med de nyanländas bostadssökande. 

5. Fastighetskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma till nämnden med 
en redogörelse, ur ett organisations- och resursperspektiv, om 
förutsättningarna att hjälpa de boende i genomgångsbostäder att hitta ett nytt 
boende. 

6. Översända detta beslut samt fastighetskontorets rapport till berörda 
bolag/nämnder, inklusive kommunstyrelsen för anteckning. 
 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-21 

Yrkande KD, M, L den 2019-10-18 

Yrkande MP, V den 2019-10-21 

 

 

Fastighetsnämnden 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-10-21



 

 

Fastighetsnämnden 
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Yrkanden 
Hampus Magnusson (M): bifall till yrkande från KD, M och L 

Emmali Jansson (MP): bifall till yrkande från MP och V 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian (KD) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 
bifallit yrkande från KD, M och L. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja-röst för bifall till Hampus Magnussons yrkande. Nej-
röst för bifall till Emmali Janssons yrkande”. 

Hampus Magnusson, Robert Hammarstrand, Patrik Höstmad, Anders Karlsson, Jennifer 
Cardell, Bengt-Åke Harrysson och Mats Ahdrian röstar Ja (7). 

Johanna Eliasson och Emmali Jansson röstar Nej (2). 

 

Reservation 
Emmali Jansson (MP) och Johanna Eliasson (V) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Dag för justering 
2019-10-21 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 
Mats Ahdrian 

 

Justerande 
Emmali Jansson 
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Ökad beredskap i samband med uppsägning 
av hyresavtal för nyanlända i genomgångs-
bostäder efter fyra år 

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden godkänner för egen del redogörelsen i detta tjänsteutlåtande 
2. Fastighetsnämnden beslutar att översända tjänsteutlåtande om Ökad beredskap i 

samband med uppsägning av hyresavtal för nyanlända i genomgångsbostäder efter 
fyra år till kommunstyrelsen för information och ställningstagande för fortsatt 
hantering.   

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Antalet kommunmottagna nyanlända i Göteborg uppgår under perioden 2016–2018 till 
cirka 2 700 personer, varav antalet barnfamiljer uppgår till cirka 350 och antalet barn till 
cirka 850. För samtliga anvisade personer har kommunen ordnat med bostad utifrån 
ansvaret som följer med Bosättningslagen. Osäkerheten kring hur landets kommuner ska 
tolka lagen har varit stor. Generellt kan sägas att tillämpningen varierar stort mellan 
kommunerna, från eget förstahandshyreskontrakt till ett boende i rum på vandrarhem 
under en tvåårsperiod. 

I Göteborg erbjuds nyanlända enligt bosättningslagen ett boende i lägenhet, i så kallad 
genomgångsbostad, upp till fyra år. Under hyrestiden i genomgångsbostaden är hyres-
gästen skyldig att aktivt söka annan bostad.  

Under perioden 2016–2018 har staden tilldelat de anvisade nyanlända cirka 1 150 lägen-
heter och under åren 2020–2022 ska hushållen ha ordnat annat boende och flytta ut från 
sin nuvarande genomgångsbostad. Fastighetskontoret skickar uppsägning av andrahands-
hyresavtal till hushållen tre månader innan respektive fyraårs-avtal löper ut.  

Lägenheterna är jämt fördelade geografiskt över staden och 70 procent av lägenheterna 
ägs av AB Framtiden, 20 procent av privata bostadsföretag och resterande 10 procent 
utgörs av övriga objekt som exempelvis temporära bostäder och bostadsrätter som 
kommunen äger.  

I detta tjänsteutlåtande lämnas detaljerad statistik avseende antalet anvisade hushåll, 
personer och bostäder under perioden 2016–2018. Därutöver lämnas en riskanalys och 
förslag till övergripande handlingsplan för att minska identifierade risker. 

Fastighetskontoret      

 
 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-21 
Diarienummer 5550/19 
 

Handläggare 
Mikael Chrona, telefon: 031-368 10 44 
E-post: mikael.chrona@fastighet.goteborg.se 
Erik Gedeck, telefon: 031-368 10 18 
E-post: erik.gedeck@fastighet.goteborg.se 
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Fastighetsnämnden har att besluta om godkännande av redogörelsen som lämnas i detta 
tjänsteutlåtande och att översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för information 
och ställningstagande för fortsatt hantering.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det finns en risk att hemlösheten ökar i takt med att antalet fyraårs-avtal löper ut. I de fall 
hushållen ansöker om bistånd hos socialtjänsten görs alltid en prövning i det enskilda 
ärendet. Utifrån kommunens yttersta ansvar beviljar socialtjänsten i vissa fall boende eller 
medel till boende i vandrahemsliknade lösningar. Detta gäller främst för barnfamiljer som 
saknar tak över huvudet. I sammanhanget kan nämnas att dygnspriset för ett fyrbäddsrum 
på ett vandrarhem för en familj uppgår till cirka 1 000 kronor per dygn, vilket blir cirka 
30 000 kronor per månad och cirka 360 000 kronor per år. Motsvarande kostnad för ett 
ensamhushåll uppgår till cirka 500 kronor per dygn, 15 000 kronor per månad och 
180 000 kronor per år. Det är i dagsläget vanskligt att göra en uppskattning över antalet 
anvisade hushåll som kan förväntas att söka och beviljas bistånd utifrån kommunens 
yttersta ansvar. Likaså är det svårt att ange längden på biståndsbeslutet. Utifrån ett ekono-
miskt perspektiv konstateras ändå att det handlar om åtskilliga miljoner kronor, vilket 
ökar stadens samlade kostnader för köpta boenden.  

Utöver kostnader för socialt boende ger hemlöshet upphov till en rad samhällsekono-
miska effekter vilka är svåra att kvantifiera. Det kan handla om kostnader för bristande 
integration och ytterligare insatser från socialtjänsten när problem uppstår som en effekt 
av hemlöshet. 

I de hyresavtal som finns mellan fastighetskontoret och fastighetsbolagen är uppsägnings-
tiden tre månader. Det är gängse att fastighetskontoret säger upp lägenheten till hyresvär-
den först när hyresgästen har flyttat ut. Detta för att säkerhetsställa att nästa hyresgäst får 
tillgång till lägenheten enligt avtalat inflyttningsdatum. Det innebär att lägenheten står 
oanvänd, utan hyresgäst, utan hyresintäkter under uppsägningsperioden. I upplägget med 
genomgångsbostäder som lämnas efter fyra år ökar kostnaderna för hyresförluster i 
genomsnitt med cirka 15 000 kronor för varje lägenhet som står tom i tre månader. Att 
återanvända vissa lägenheter, exempelvis inom allmännyttan, till nya kommunmottagna 
nyanlända enligt bosättningslagen innebär en viss reducering av hyresförluster. I vissa fall 
tillkommer även kostnader för avhysning via Kronofogden, magasineringskostnader och 
återställning av lägenheter. I fastighetskontorets arbete med kommunala kontrakt, utifrån 
sociala eller medicinska förtutsskäl, har kostnader för tomgångshyror kunnat hållas nere 
då huvudprincipen är att hushållet får överta kontraktet efter 18 månader.  

Fastighetsnämnden saknar budget för de kostnader som uppstår till följd av arbetet med 
Bosättningslagen. Kostnader som uppstår hanteras istället utifrån kommunstyrelsens 
beslut (KS 2016-11-23 dnr 1294/16) där fastighetsnämnden ansöker i bokslutsbered-
ningen om ersättning för sina nettokostnader för arbetet med nyanlända. Inom ramen för 
stadens uppföljningsprocess redovisar fastighetsnämnden löpande kostnadsutveckling och 
prognos för arbetet med nyanlända.  
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Barnperspektivet 
Att barn behöver flytta och byta bostad, skola och kompisar är särskilt viktigt att beakta. 
För barnen försvåras integrationen i det svenska samhället, vilket ökar risken för utanför-
skap. Detta motverkar också flera mål inom stadens arbete med en mer Jämlik stad. I för-
slag till ny hemlöshetsplan 2020–2022 anges att kommunen särskilt ska fokusera på den 
akuta hemlösheten bland barnfamiljer. Därutöver kan vuxna som saknar bostad få svårig-
heter med att behålla arbete eller ta sig till arbetet, vilket påverkar möjligheten till en 
trygg uppväxt för barnen.  

I samband med att barnkonventionen blir svensk lag är det viktigt att skapa en gemensam 
förståelse för vad det konkret innebär för barnfamiljer som behöver flytta utan att ha bo-
ende ordnat alternativt riskerar avhysas från bostaden och hamna i hemlöshet. Detta kan 
bland annat innebära att barnen behöver byta skola med visst studieavbrott som följd. 
Skolintegrationen påverkas också då hushållen som anvisats idag finns relativt jämnt för-
delade över staden. Därutöver förväntas fler barnfamiljer att söka hjälp av socialtjänsten.  

Mångfaldsperspektivet 
Sedan Bosättningslagen trädde ikraft år 2016 har den geografiska spridningen av nyan-
lända i staden ökat. Den mer jämna fördelningen förklaras av att fastighetsägarna, främst 
allmännyttan, nyttjat vakanser och erbjuder lägenheter i hela staden. Vid egenbosättning 
(EBO) märks fortsatt en kraftig koncentration av nyanlända till Angered, Östra Göteborg 
och Västra Hisingen.  

Ett troligt scenario är att den mer jämna fördelning av nyanlända i staden, som blivit fallet 
när bostadsföretagen erbjudit lägenheter jämnt över staden, påverkas när de boende själva 
ordnar med bostad efter att avtalstiden löpt ut. Detta beroende på att kötiderna för bostad 
är kortare i områden där det redan bor många nyanlända.  

Ett antagande är att trångboddheten ökar då en del hushåll flyttar tillfälligt till någon 
bekant som redan har en bostad. Andra konsekvenser som kan uppstå i samband med att 
nyanlända sägs upp från genomgångslägenheterna är att antalet vräkningar ökar för de 
hushåll som inte har något boende att flytta till. Det medför troligtvis en ökning av perso-
ner födda utomlands i hemlöshet.  

Jämställdhetsperspektivet 
Cirka 20–25 procent av alla hushåll utgörs av ensamstående kvinnor med eller utan barn. 
Erfarenheter visar att hemlösa kvinnor, särskilt med barn, är en utsatt grupp. Jämställd-
hetsperspektivet behöver därför, liksom barnperspektivet, beaktas i det fortsatta arbetet.   

Miljöperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Inte sedan andra världskriget har Europa sett så stora flyktingströmmar som under de 
senaste åren. Kriget i Syrien har gjort att en stor andel av landets befolkning är på flykt 
och därutöver har många människor tvingas fly från andra länder i Mellanöstern och 
Afrika. Staden har haft löpande kontakt med ett flertal kommuner för att följa och lära av 
hur andra städer tillämpat bosättningslagen. Generellt kan sägas att tillämpningen varier 
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stort mellan kommunerna, från eget förstahandshyreskontrakt till ett boende i rum på 
vandrarhem under en tvåårsperiod. Osäkerheten kring hur landets kommuner ska tolka 
lagen har varit stor.  

Mottagande och etablering av nyanlända 2018 
I länsstyrelsernas rapport ”Mottagande och etablering av nyanlända 2018” ges lägesbilder 
från kommuner och landsting. Rapporten tar bland annat upp att regeringens intention är 
att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda de nyanlända som omfat-
tas av anvisningar permanenta bostäder, se förarbetena till bosättningslagen (prop. 2015/ 
16:54). Rapporten visar också att 26 procent av kommunerna instämmer helt i att de 
erbjuder anvisade nyanlända permanenta bostäder. Resultaten för riket visar att 40 
procent instämmer helt eller i hög grad att de erbjuder nyanlända permanenta bostäder, 
motsvarande andel i Västra Götalands län är 34 procent, i Skånes län 6 procent och i 
Stockholms län 4 procent.  

Exempel på hur andra kommuner hanterar bosättningen 
Nedan följer några exempel på hur andra kommuner hanterar bosättningen. Informationen 
baseras på telefonintervjuer med berörda tjänstepersoner sommaren och hösten 2019. 

 Förstahandskontrakt via kommunala bostadsbolaget eller privata hyresvärdar 

 Lägenheter från allmännyttan och privata hyresvärdar som upplåts i andra hand 

 Modulbostäder, bostadsrätter eller hus som upplåts i andra hand  

 Bostäder från privatpersoner som förmedlas via kommunen och upplåts i andra hand  

 Boenden som upplåts tillfälligt, exempelvis vandrarhemslösningar 

Stockholm 
Stockholms stad har ett varierat utbud för mottagande av nyanlända enligt bosättningsla-
gen. Utbudet består av modulbostäder och lägenheter i Stiftelsen Hotellhem samt vand-
rarhemslösningar. Alla lägenheter hyrs ut med avstående av besittningsskydd i 5 år. 
Hyresavtalet förlängs en månad i taget. Den bortre teoretiska gränsen är alltså 5 år, fast 
målsättningen är att hyresgästerna ska avflytta betydligt tidigare. Stockholms stad arbetar 
intensivt med stöd till att söka bostad.  

Solna 
Solna Stad använder modulhus och lägenheter från allmännyttan för mottagande av nyan-
lända enligt bosättningslagen. Boendetiden är två år. Solna stad har anställda som endast 
arbetar med att hitta nya bostäder till de nyanlända. Hittills har Solna stad kunnat erbjuda 
hjälp att ordna med ny bostad till dem som är beredda att flytta ifrån Storstockholmsreg-
ionen. De hushåll som inte ordnat eget boet när de två åren passerat sägs upp. 

Malmö 
Malmö har organiserat mottagandet ungefär som Göteborg, det vill säga fyraårskontrakt 
med avstående från besittningsskydd. Malmö har i relation till sin storlek små anvisnings-
tal, endast ett 40-tal personer för 2019. Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB bidrar 
med lägenheter till nyanlända enligt bosättningslagen.  

Helsingborg 
I Helsingborg erbjuds alla nyanlända med permanent uppehållstillstånd lägenheter som 
de får bo kvar i. Det första året bor de med kommunalt kontrakt, andra året bor de med 
kommunal borgen och det tredje året får de bor kvar helt utan kommunal koppling. 
Privata och kommunala bostadsföretag bidrar med lägenheter. De flesta hushåll som nu 
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anvisas har dock tillfälliga uppehållstillstånd. Dessa hushåll erbjuds inte kvarboende, 
utan erbjuds boendelösningar i till exempel vandrarhem, bostadsrätter eller modulhus.  

Lerum 
I Lerum förekommer flera olika typer av boendelösningar för nyanlända. Utbudet består 
av modullägenheter, villavagnar, bostäder i före detta gruppboenden och hotell. Därutö-
ver består utbudet av vanliga lägenheter hos Förbo eller helt nybyggda permanenta lägen-
heter som kommunen själv uppfört. De nyanlända som erhåller bostad i lägenhet hos 
Förbo får andrahandsavtal med möjlighet till överlåtelse efter ett år. I kommunens egna 
nybyggda lägenheter erhåller de nyanlända förstahandsavtal direkt. För de nyanlända som 
erhåller bostad i de mer tillfälliga alternativen, oftast ensamstående, arbetar kommunen 
aktivt i syfte att de ska erhålla egen bostad via vanliga bostadsmarknaden. Ingen sägs upp 
eller tvingas flytta. 

Alingsås  
I Alingsås erbjuds alla nyanlända lägenheter med förstahandsavtal. Kommunens står som 
borgensman under första året. Lägenheterna kommer nästan uteslutande från Alingsås-
hem, vilket är Alingsås allmännytta. Privata fastighetsägare har bidragit med enstaka 
lägenheter. I perioder med högre mottagande har en lägergård använts som mellanboende 
i avvaktan på att den nyanlände ska få en permanent lägenhet.  

Kammarrätten i Stockholm  
I en dom i februari 20181 konstaterar Kammarrätten i Stockholm att Lidingö Stads beslut 
att säga upp bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till staden inte bryter mot bosätt-
ningslagen. Med hänsyn till hur lagen är utformad och med det som anges i förarbetena 
anser kammarrätten att bosättningslagen inte ställer upp något hinder mot att en kommun 
erbjuder boenden som endast är tillfälliga till nyanlända som anvisas. Det framgår inte 
heller i vilken utsträckning anvisade kommuner är skyldiga att tillhandahålla bostäder till 
de nyanlända eller hur bosättningen ska ordnas. Målet är en så kallad laglighetsprövning 
vilket innebär att en person som bor i kommunen kan få lagligheten av kommunens beslut 
prövad genom att överklaga det till en förvaltningsdomstol. 
 

Bilaga  
Hyresavtal med start 2016 (avslutas 2020) 

  

                                                      
1 Lidingö stads beslut att säga upp bostadskontrakt för nyanlända strider inte mot bosättningslagen. 
www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden har att besluta om att godkänna redogörelsen i detta tjänsteutlåtande 
samt att översända Ökad beredskap i samband med uppsägning av hyresavtal för 
nyanlända i genomgångsbostäder efter 4 år till kommunstyrelsen för information och 
ställningstagande för fortsatt hantering.  

I detta tjänsteutlåtande lämnas detaljerad statistik avseende antalet anvisade hushåll, 
personer och bostäder under perioden 2016–2018. Därutöver lämnas en riskanalys och 
förslag till övergripande handlingsplan för att minimera identifierade risker.  

I flyktingkrisens akuta fas fanns behov av att skyndsamt ta fram fungerande rutiner och 
boendelösningar. I Göteborg blev huvudstrategin att erbjuda anvisade personer enligt 
Bosättningslagen genomgångslägenheter med fyraårskontrakt. Till sommaren 2020 löper 
de första hyresavtalen ut och det är därför angeläget att staden har en beredskap och 
strategier utifrån det faktum att alla anvisade personer inte kommer att ha löst sin boende-
situation.  

Göteborgs Stad har under perioden 2016–2018 tilldelat anvisade nyanlända cirka 1 150 
lägenheter. Fastighetskontoret har tecknat förstahandshyresavtal med kommunala och 
privata fastighetsbolag för att i sin tur hyra ut lägenheterna i andrahand till anvisade nyan-
lända. Upplåtelsen avser så kallade genomgångsbostad och Göteborgs Stad har, genom 
fastighetsnämnden, ansökt om avstående från besittningsskydd i 5 år för samtliga lägen-
heter. De kommunala bostadsföretagen har inte begärt avstående i samband med teck-
nande av förstahandshyresavtal med fastighetskontoret. Däremot har merparten av de 
privata fastighetsbolagen tecknat avstående från besittningsskydd i fyra år gentemot 
fastighetskontoret.  

Staden har informerat alla anvisade nyanlända om att hyrestiden är maximalt fyra år och 
att hyresgästen är skyldig att aktivt söka annan bostad under hyrestiden. Under hyrestiden 
stödjer kommunen hyresgästen i dess bostadsökande. Ett boendeteam med fyra 
medarbetare är inrättat för detta ändamål. Utöver boendeteamet finns det olika varianter 
av verksamheter i stadsdelsförvaltningarna som ger bostadslösa boenderådgivning. 
Boplats Göteborg AB hjälper till med information och registrering för de sökande som 
har behov av det. På deras hemsida finns information på olika språk.  

Under åren 2020–2022 ska cirka 1 150 hushåll ha ordnat annat boende och flytta ut från 
sin nuvarande lägenhet, av dessa är cirka 350 barnfamiljer med cirka 850 barn. Det ska 
understrykas att uppskattningen av antalet barn och barnfamiljer är ungefärlig och föränd-
ras kontinuerligt utifrån barnafödande, anhöriginvandring och barn som fyller 18 år och 
blir vuxna. Siffran är snarare i underkant än i överkant, inte minst utifrån anhöriginvand-
ringen.   

Den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet i Göteborg har ökat från cirka 4 år, när 
Bosättningslagen trädde ikraft år 2016, till att idag ligga på cirka 5–6 år. Lägenheterna är 
jämt fördelade geografiskt över staden och 70 procent av lägenheterna ägs av AB 
Framtiden.  
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Beskrivning av ärendet 
Flyktinginvandringen till Sverige har över tid uppvisat stora variationer. Under 1990-talet 
ökade flyktingströmmen kraftigt i samband med kriget på Balkan. Under senare år är det 
konflikter i exempelvis Syrien, Afghanistan, Somalia som ökat antalet asylsökande.  

Från och med den 1 mars 2016 infördes lagen om mottagande av vissa nyanlända invand-
rare för bosättning (SFS 2016:38), även kallad Bosättningslagen. Lagen innebär att kom-
munen är skyldig att ordna boende för nyanlända som mottagits genom anvisning från 
Migrationsverket. De personer som enligt Bosättningslagen ska erbjudas hjälp med att 
ordna boende är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan 
skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i Utlänningslagen, samt anhöriga till dessa 
personer om de har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll.  

Figur 1 - Antal beviljade uppehållstillstånd av flykting- eller flyktingliknande skäl i Sverige 1992–2018 

 

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbets-
marknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn 
samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.  

Många asylsökande som har fått uppehållstillstånd ordnar själva sitt boende (EBO). Det 
gäller framförallt de personer som har bott hos släktingar, vänner eller andra privatperso-
ner i väntan på sina beslut, men också de som bott i Migrationsverkets anläggningsboen-
den. Kvotflyktingar och den som bor på anläggningsboende och den som inte själv kan 
ordna sitt boende kan få hjälp och stöd med att bosätta sig i en kommun. Familjemedlem-
mar som kommer som anhöriginvandrare till kvotflyktingar eller tidigare asylsökande 
som redan är bosatta, flyttar direkt till sin familj i en kommun.  
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Figur 2 - Antal kommunmottagna flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Göteborgs kommun inklusive 
prognos fram till 2022 

 
Källa: Stadsledningskontoret/Migrationsverket  

Under 2018 har sammanlagt 2 425 nyanlända med uppehållstillstånd tagits emot i 
Göteborg, personer som är kommunanvisade eller som har flyttat själva direkt till 
Göteborg. Av dessa är den största andelen direktinresta anhöriga. Den näst största ande-
len är självbosatta (EBO). Därefter kommer kommunanvisade från anläggningsboende 
(ABO) och kommunanvisade kvotflyktingar. I kategorin övrigt ingår till exempel tidigare 
ensamkommande unga som fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Förslag till 
anvisningstal för Göteborg för 2020 är 291 personer.  

Tabell 1 - Antal kommunanvisade och egenbosatta nyanlända i Göteborg 2016–2018 

År Kommunanvisade Egenbosatta Totalt antal personer 

2016 880 2441 3321 

2017 1097 1913 3010 

2018 697 1728 2425 

2019 427 ca 945 ca 1372 

Källa: Migrationsverket (våren 2019) 

Ansvarsfördelning inom Göteborgs Stad 
Kommunstyrelsen fattade den 20 april 2016 beslut om hanteringssätt för anvisade nyan-
lända enligt Bosättningslagen2. Enligt beslutet gavs fastighetskontoret i uppdrag att hyra 
ut bostäder under en tidsbegränsad period om 4–5 år. I tjänsteutlåtandet fastställdes roll- 
och ansvarsfördelning vid mottagande av nyanlända genom anvisning.  

 Social resursnämnd ansvarar för flertalet av kommunens etableringsinsatser för 
nyanlända. Social resursnämnd ansvarar också för det praktiska mottagande av de 
personer som anvisas till Göteborg via Bosättningslagen.  

 Fastighetsnämnden ansvarar för att samordna framtagandet av boenden för 
målgruppen  

                                                      
2 Stadens hantering av bosättningsprocess för nyanlända som anvisas av Arbetsförmedlingen alternativt 
Migrationsverket enligt lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
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 Förvaltnings AB Framtiden bidrar med lägenheter 

 Stadsdelsnämnderna har inget uttalat ansvar för gruppen anvisade nyanlända under 
etableringstiden, vilken sträcker sig över de första två åren efter uppehållstillstånd. 
Efter etableringstidens slut går ansvaret för de personer som är i fortsatt behov av 
stöd från socialtjänsten över till stadsdelsnämnderna.  

Social resursnämnd är kommunens kontakt gentemot Migrationsverket och svarar för att 
ta emot avisering om behov av bostad för anvisning av hushåll. Social resursnämnd 
svarar även för det praktiska stödet till den nyanlände i samband med bosättning. 

Fastighetsnämndens uppgift är att samordna framtagandet av boenden för målgruppen i 
nära samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, privata bostadsbolag, lokalsekretariatet 
och lokalförvaltningen. 

För den enskilde innebär det att personen erbjuds ett mellanboende de första 3–4 måna-
derna, fördelat på rum och möblerade lägenheter för familjer. Därefter erbjuds hushållet 
boende i lägenhet, i så kallad genomgångsbostad, upp till 4 år.  

Tilldelade lägenheter 2016–2018 
Under perioden 2016–2018 har staden tilldelat cirka 2 700 anvisade nyanlända enligt 
Bosättningslagen cirka 1 150 lägenheter, i vilka de nyanlända kan bo i under maximalt 
fyra år. Under hyrestiden i genomgångsbostaden är hyresgästen skyldig att aktivt söka 
annan bostad.  

Av de anvisade nyanlända bor 70 procent inom AB Framtidens bostadsbestånd. Ytterli-
gare 20 procent av de anvisade bor hos privata bostadsbolag. Därutöver bor 5 procent i 
tillfälliga bostäder i Askimsviken och 5 procent i övriga boendelösningar, till exempel 
hos privata fastighetsägare via projekt ”Hjärterum”.  

Tabell 2 - Geografisk fördelning av genomgångslägenheter per stadsdel 

Stadsdel Antal lägenheter Andel % 

SDF Angered 82 7 % 

SDF AFH 223 19 % 

SDF Centrum 95 8 % 

SDF Lundby 133 12 % 

SDF Majorna-Linné 143 12 % 

SDF Norra Hisingen 83 7 % 

SDF Västra Göteborg 47 4 % 

SDF Västra Hisingen 121 10 % 

SDF Örgryte-Härlanda 100 9 % 

SDF Östra Göteborg 137 12 % 

Summa 1164 100 % 

Källa: Fastighetskontoret 

Hyresavtal som ska avslutas under perioden 2020–2022 
Under åren 2020–2022 ska cirka 1 150 hushåll ha ordnat annat boende och flytta ut från 
sin nuvarande genomgångsbostad. Av dessa är det cirka 350 barnfamiljer med cirka 850 
barn3. Cirka 800 av de närmare 1150 lägenheterna finns inom de kommunala bostadsbo-

                                                      
3 Antal barn baseras på uppgifter från Migrationsverket vid kommunanvisning av nyanländ. 
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lagens bostadsbestånd och i dessa bor cirka 180 barnfamiljer med cirka 500 barn. Reste-
rande cirka 170 barnfamiljer med cirka 350 barn bor hos privata bostadsbolag, i tillfälliga 
bostäder i Askimsviken eller i övriga boendelösningar.  

Fram till september 2019 har totalt cirka 50 hushåll avslutat hyresavtalet i förtid, varvid 
ett 30-tal hushåll har sagt upp sig själva. Ett fåtal hushåll har med andra ord lyckats ordna 
med annan bostad. Andelen hushåll med störningar och obetalda hyror är låg. Detta ökar 
förhoppningsvis målgruppens möjlighet att skaffa egen bostad efter att genomgångsbosta-
den måste lämnas efter fyra år. 

Från och med juni 2020 till december 2020 ska cirka 240 hushåll flytta ut från sina 
genomgångsbostäder. Det avser hushåll som flyttade in under perioden juni-december 
2016. I princip samtliga av dessa hushåll bor inom de kommunala bostadsbolagens 
bostadsbestånd. Av dessa är cirka 100 barnfamiljer med cirka 260 barn.  

Tabell 3 – Fördelning av genomgångslägenheter (ensamhushåll och barnfamilj) per stadsdel 

Stadsdel Ensamhushåll Barnfamilj Totalt 

SDF Angered 8 11 19 

SDF AFH 27 17 44 

SDF Centrum 15 14 29 

SDF Lundby 10 14 24 

SDF Majorna-Linné 19 11 30 

SDF Norra Hisingen 9 5 14 

SDF Västra Göteborg 0 6 6 

SDF Västra Hisingen 10 11 21 

SDF Örgryte-Härlanda 12 3 15 

SDF Östra Göteborg 24 14 38 

Summa 134 106 240 

Källa: Fastighetskontoret 

Under 2021 ska cirka 500 hushåll flytta ut från genomgångsbostaden, varav cirka 80 pro-
cent bor hos de kommunala bostadsbolagen. Av dessa är cirka 120 barnfamiljer med cirka 
300 barn och över hälften av barnfamiljerna bor hos de kommunala bostadsbolagen.  

För nästkommande år 2022 är det cirka 400 hushåll som ska flytta till en annan bostad 
och knappt hälften bor hos de kommunala bostadsbolagen. Av dessa är cirka 130 barnfa-
miljer med 300 barn och cirka 40 procent av barnfamiljerna bor hos de kommunala 
bostadsbolagen.  
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Tabell 4 - Antal kommunanvisade nyanlända 2016–2020, antal nya lägenheter 2016–2020 samt hyresavtal 
som ska avslutas efter 4 år 2020–2022 inklusive prognos fram till 2022 

År 
Antal kommunanvisade 

nyanlända  
Antal nya lägenheter  

Antal hyresavtal som 
ska avslutas efter 4 år 

2016 880 255 0 

2017 1097 542 0 

2018 697 442 0 

2019 427 ca 250 0 

2020 291 ca 150 ca 240 

2021 ca 300 ca 150 ca 500 

2022 ca 300 ca 150 ca 400 

Källa: Fastighetskontoret/Migrationsverket 

Mobila boendeteamets erfarenheter  
Sedan september 2018 finns ett boendeteam som arbetar med informationsinsatser mot 
hushållen anvisade enligt Bosättningslagen. Boendeteamet består av fyra boendevägle-
dare, två anställda av social resursförvaltning och två av fastighetskontoret. Teamets 
övergripande uppdrag är att genom riktade och uppsökande informationsinsatser skapa 
förutsättningar för de anvisade hushållen att lyckas i sin genomgångslägenhet och hitta en 
ny bostad innan de fyra åren är till ända.  

Boendeteamet träffar alla hushåll enskilt för en boendeintroduktion innan inflytt i genom-
gångslägenhet. Introduktionen innehåller information om rättigheter och skyldigheter i 
hyresrättsboendet (betala hyra, inte störa sina grannar med mera) praktisk skötsel av 
lägenheten och gemensamma utrymmen (till exempel sophantering och tvättstuga). Det 
lämnas också information om vikten av att söka efter ny bostad och hushållen uppmanas 
förutom att registrera sig i Boplats kö också söka bostad på andra sätt, till exempel hos 
privata fastighetsägare, via HomeQ, i andrahand eller inneboende och i andra kommuner i 
landet. 

Boendeintroduktionen följs upp med ett hembesök senast tre månader efter inflytt i 
genomgångslägenhet. Vid besöket går teamet igenom frågor som uppstått och försäkrar 
sig om att hushållet funnit sig tillrätta i lägenheten. 

Boendeteamet bedriver också bosökarträffar i samarbete med Boplats Göteborg. 
Träffarna riktar sig till hushållen som erhöll lägenhet 2016 och ska flytta ut senast 
2020. Hittills har teamet träffat ungefär en fjärdedel av dessa hushåll och fortsatta träffar 
är inbokade under hösten.  

Vid träffen får den enskilde information från Boplats om bostadssökande via denna platt-
form. Boendeteamet informerar om alternativa sökvägar (privata fastighetsägare, HomeQ, 
andrahand och bostadsköer i andra kommuner). Det finns även möjlighet till enskild, 
praktisk hjälp med att registrera sig och göra intresseanmälan i olika bostadsköer. 

Baserat på bosökarträffar och telefonkontakter med ungefär en tredjedel av 2016 års 
hushåll visas nedan gemensamma, återkommande reaktioner och föreställningar hos de 
berörda hushållen: 

 Hushåll söker bostad men inser att kötiden på Boplats inte räcker utan att man 
kommer behöva hitta en ny, tillfällig bostad medan man fortsätta samla kötid. 
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 Hushåll tror inte att hyrestiden på fyra år är helt definitiv, utan att Göteborgs stad 
kommer ansvara för att erbjuda ny bostad/förlänga eller medge överlåtelse av 
nuvarande hyresavtal. 

 Hushåll har inte trott att det bara är ens eget ansvar att hitta en ny bostad – ”varför har 
man hämtat hit oss från Norrland om man inte tänker ta ansvar för oss?” 

 Många hushåll är mycket bekymrade över sin framtida boendesituation. Särskilt 
barnfamiljerna är upprörda över att barnen ska behöva bryta upp igen. Man vill inte 
hamna på liknande mellanboende (vandrarhem) igen.  

 Ett antal hänvisar till att de har jobb i Göteborg och måste ha en bostad inom pend-
lingsavstånd för att kunna behålla sitt arbete. 

Riskanalys 
Fastighetskontoret har i samverkan med social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningar, 
kommunala bostadsföretag och för- och grundskoleförvaltning kartlagt risker om 
hushållen inte lyckas ordna boende på egen hand när boendetiden löper ut. Riskanalysen 
syftar till att vara ett underlag för beslut om åtgärder för att minska negativa 
konsekvenser. 

Hemlöshet 
En av de tydligaste effekterna om de boende inte lyckats ordna annat boende är en ökad 
hemlöshet. Främst förväntas den akuta hemlösheten öka, vilket försvårar arbetet med 
måluppfyllelse i nuvarande och kommande hemlöshetsplan. Utifrån kommunens yttersta 
ansvar är det troligt att de barnfamiljer som inte lyckats ordna med bostad, beviljas bo-
ende, eller medel för boende, i vandrarhemsliknande lösningar. Det samma kan även bli 
aktuellt för hushåll utan barn. Socialtjänsten gör alltid en prövning i varje enskilt ärende. 
Hushållets egen förmåga och resurser är en central utgångspunkt. För hushåll med 
särskild social eller medicinsk problematik finns möjlighet att skicka remiss om så kallat 
kommunalt kontrakt till fastighetskontoret. 

Utifrån rådande lagstiftning och praxis begär fastighetskontoret handräckning via Krono-
fogden i de ärenden där avflyttning ej sker. Fastighetskontoret gör bedömningen att 
antalet vräkningar kommer att öka som en följd av att en del av hushållen inte avflyttar 
från lägenheten innan uppsägningstiden löpt ut. I stadens riktlinjer för det 
vräkningsförebyggande arbetet finns en tydlig ambition att motverka vräkningar av 
barnfamiljer. I nuvarande hemlöshetsplan finns också uttalat att antalet vräkningar ska 
minska för alla hushåll.   

Barnperspektivet 
Att barn behöver flytta och byta bostad, skola och kompisar är särskilt viktigt att beakta 
utifrån barnperspektivet. För barnen försvåras integrationen i det svenska samhället, 
vilket ökar risken för utanförskap. Detta motverkar också flera mål inom stadens arbete 
med en mer Jämlik stad. I förslag till ny hemlöshetsplan 2020–2022 anges att kommunen 
särskilt ska fokusera på den akuta hemlösheten bland barnfamiljer.  Därutöver kan vuxna 
som saknar bostad få svårigheter med att behålla arbete eller ta sig till arbetet, vilket på-
verkar en trygg uppväxt för barnen.  

I samband med att barnkonventionen blir svensk lag är det viktigt att skapa en gemensam 
förståelse för vad det konkret innebär för barnfamiljer som behöver flytta utan att ha bo-
ende ordnat alternativt riskerar avhysas från bostaden och hamna i hemlöshet. Detta kan 
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bland annat innebära att barnen behöver byta skola med studieavbrott som följd. Skolin-
tegrationern påverkas då hushållen som anvisats idag finns relativt jämnt fördelade över 
staden. Därutöver förväntas fler barnfamiljer att söka hjälp av socialtjänsten.  

Integration och trångboddhet 
I dagsläget är anvisade hushåll relativt jämnt fördelade mellan stadens stadsdelar, till 
skillnad från hushåll som kommit till Göteborg genom egenbosättning (EBO), där cirka 
70 procent av de nyanlända bosatt sig i Angered, Östra Göteborg eller Västra Hisingen. 

En trolig effekt är att segregation och trångboddhet ökar när vissa hushåll som inte lyck-
ats ordna annat stadigvarande boende blir inneboende hos släkt och vänner. Det finns 
även risk att antalet oriktiga hyresförhållanden ökar.  

Den geografiska segregationen kan även förväntas öka för de som ordnar en egen bostad 
genom exempelvis Boplats, detta på grund av att det finns fler hyresrätter med kortare 
kötid i de stadsdelar som redan har en stor andel utrikesfödda. Integrationen i skolan 
förväntas påverkas då barnfamiljer som inte ordnat annat boende behöver flytta. Utifrån 
rådande bostadsbrist är det inte säkert att flytten kan ske till ett boende i den stadsdel där 
familjen bor idag.   

Ekonomi 
Som framgått ovan finns det en risk att hemlösheten ökar i takt med att antalet fyraårs-
avtal löper ut. I de fall hushållen ansöker om bistånd hos socialtjänsten görs alltid en 
prövning i det enskilda ärendet. Utifrån kommunens yttersta ansvar beviljar socialtjänsten 
i vissa fall boende eller medel till boende i vandrahemsliknade lösningar. Detta gäller 
främst för barnfamiljer som saknar tak över huvudet. I sammanhanget kan nämnas att 
dygnspriset för ett fyrbäddsrum på ett vandrarhem för en familj uppgår till cirka 1 000 
kronor per dygn, vilket blir cirka 30 000 kronor per månad och cirka 360 000 kronor per 
år. Motsvarande kostnad för ett ensamhushåll uppgår till cirka 500 kronor per dygn, 
15 000 kronor per månad och 180 000 kronor per år. Det är i dagsläget vanskligt att göra 
en uppskattning över antalet anvisade hushåll som kan förväntas att beviljas bistånd 
utifrån kommunens yttersta ansvar. Likaså är det svårt att ange längden på biståndet. 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan dock konstateras att det handlar om åtskilliga 
miljoner kronor, vilket kan förmodas öka stadens samlade kostnader för köpta boenden.  

I de hyresavtal som finns mellan fastighetskontoret och fastighetsbolagen är uppsägnings-
tiden tre månader. Det är gängse att fastighetskontoret säger upp lägenheten till hyresvär-
den först när hyresgästen har flyttat ut. Detta för att säkerhetsställa att nästa hyresgäst får 
tillgång till lägenheten enligt avtalat inflyttningsdatum. Det innebär att lägenheten står 
oanvänd, utan hyresgäst, utan hyresintäkter under uppsägningsperioden. I upplägget med 
genomgångsbostäder som lämnas efter fyra år ökar kostnaderna för hyresförluster i 
genomsnitt med cirka 15 000 kronor för varje lägenhet som står tom i tre månader. I 
fastighetskontorets arbete med kommunala kontrakt, utifrån sociala eller medicinska för-
tursskäl, har kostnader för tomgångshyror kunnat hållas nere då huvudprincipen är att 
hushållet får överta kontraktet efter 18 månader. Att återanvända vissa lägenheter, exem-
pelvis inom allmännyttan, till nya kommunmottagna nyanlända enligt bosättningslagen 
innebär en viss reducering av hyresförluster. I vissa fall tillkommer även kostnader för 
avhysning via Kronofogden, magasineringskostnader och återställning av lägenheter.  
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Figur 3 – Riskanalys 

Scenario Hemlöshet Trångboddhet Integration 

Hushåll som inte 
har kunnat ordnat 

egen bostad. 

Vuxna och barn 
riskerar att hamna i 

akut hemlöshet. 

Fler vräkningar. 

Ensamhushåll och 
barnfamiljer flyttar in 

tillfälligt hos släkt, 
bekanta, privat-

personer, framförallt i 
socialt utsatta områden. 

Risk för fler oriktiga 
hyresförhållanden. 

Hushåll flyttar till 
områden med hög andel 

utrikesfödda eftersom 
väntetiden att få en 

bostad är kortast i de 
socialt utsatta 

områdena.  

Barnperspektiv Ekonomi 

Barnen får en otrygg uppväxt, riskerar att 
hamna i akut hemlöshet eller att flytta runt i 

tillfälliga boenden hos släkt, bekanta, 
privatpersoner i trångbodda miljöer framförallt 
i socialt utsatta områden. Många barn behöver 

byta skola.  

Ökade kostnader för 
akutplatser och 
tomgångshyror. 

Övergripande handlingsplan  
I fastighetskontorets dialog med social resursförvaltning, socialtjänst, bostadsföretag och 
skolförvaltningar framkommer att det finns en stor oro för konsekvenserna, inte minst 
utifrån barnperspektiv, ekonomi och integration.  

Utifrån riskanalysen är det angeläget att i god tid ta fram en handlingsplan för att möta 
och minska riskerna med exempelvis ökad hemlöshet, ökade kostnader för köpta boende-
platser och en försvårad integrationsprocess. De risker och effekter som beskrivits är av 
kommunövergripande karaktär och det är därför angeläget att innehållet i en handlings-
plan även tillställs kommunstyrelsen för ställningstagande och fortsatt hantering. Utifrån 
behovet av ett skyndsamt agerande kommer fastighetskontoret inte att avvakta kommun-
styrelsens behandling innan delar av handlingsplanen påbörjas. Befintliga samverkansfo-
rum som ledningsgrupp för bostadsförsörjning, ledningsgrupp för nyanlända och samord-
ningsgrupp för nyanlända kan med fördel nyttjas för att koordinera arbetet. 

En konkretiserad handlingsplan behöver arbetas fram i samverkan med berörda organisat-
ioner. Dock kan fastighetskontoret, utifrån den dialog som förts, redan nu peka på några 
centrala områden och åtgärder som handlingsplanen särskilt bör fokusera på: 

 Intensifiera boenderådgivningen och boendecoachning utifrån målgruppens behov 
Det pågående arbetet med boenderådgivning behöver förstärkas. Hushåll med längst 
boendetid och barnfamiljer är särskilt prioriterade. Stadens samlade kompetens och 
resurser inom området boenderådgivning behöver nyttjas, inte endast det boendeteam 
som inrättas av fastighetskontoret och social resursförvaltning. 
Förslag till huvudansvariga: fastighetskontoret och social resursförvaltning i 
samverkan med stadsdelsförvaltningar och Boplats Göteborg AB 
 

 Ökad beredskap med fler akutplatser, framförallt för barnfamiljer 
Staden behöver se över och anpassa antalet tillgängliga akutplatser i egen eller extern 
regi utifrån att fler hushåll förväntas blir hemlösa när avtalstiden löper ut. De till-
fälliga boendena ska erbjuda boendecoachning och vara av värdig kvalitet, inte minst 
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utifrån ett barnperspektiv. De skrivningar som finns om akutplatser i remissförslag 
om ny hemlöshetsplan bör vara vägledande. 
Förslag till huvudansvarig: Social resursförvaltning i samverkan med SDF Askim-
Frölunda-Högsbo (SPINK) 
 

 Rutiner i samverkan med socialtjänst och skolförvaltningar 
Fastighetskontoret och social resursförvaltning behöver i samarbete med 
stadsdelarnas socialtjänst och stadens skol- och utbildningsförvaltningar ta fram 
tydliga samverkansrutiner inför en situation med en förväntad ökning av hemlösheten 
för anvisade hushåll som inte lyckats ordna eget boende. Det handlar dels om att 
finna former för hur socialtjänst och skola kan informeras på individnivå men även 
att identifiera eventuella kompensatoriska åtgärder för berörda barn.  
Ansvarsfrågan och arbetet föreslås samordnas och hanteras i samordningsgruppen 
för nyanlända (skolfrågor) och i Bogruppen (socialtjänst) 
 

 Rutiner i samverkan med kommunala och privata fastighetsbolag 
Fastighetskontoret och berörda bostadsföretag behöver arbeta fram samverkansrutiner 
inför uppsägning och avflyttning. Särskilt angeläget är att minimera kostnader för 
tomgångshyror och att utreda på vilket sätt som allmännyttans lägenheter kan återan-
vändas till nya anvisade hushåll. 
Förslag till huvudansvariga: fastighetskontoret i samverkan med AB Framtiden och 
privata fastighetsägare 
 

 Samverkan med idéburen sektor 
Idéburna organisationer är med sina erfarenheter och engagemang en viktig resurs i 
arbetet för att minera de risker som visats på i detta tjänsteutlåtande. Kommunen bör 
bjuda in berörda organisationer för en dialog för att utreda samverkansmöjligheter. 
Ansvarsfrågan och arbetet föreslås samordnas och hanteras i samordningsgruppen 
för nyanlända 
 

 Ta fram en kommunikationsplan, både för intern och extern kommunikation 
I arbetet med att minimera riskerna är en väl fungerande kommunikationsstrategi 
avgörande.  
Ansvarsfrågan och arbetet föreslås samordnas och hanteras i samordningsgruppen 
för nyanlända 
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Förvaltningens bedömning 
Sammantaget ska mellan åren 2020–2022 cirka 1 150 hushåll flytta ut från nuvarande 
genomgångslägenhet. Dessa hushåll består av cirka 2700 personer, varav cirka 350 
hushåll är barnfamiljer med cirka 850 barn.     

Från och med slutet av maj 2020 kommer de första utflyttningarna att ske för de 240 hus-
håll som nu bott i en genomgångslägenhet i maxtiden fyra år. Hushållen som avflyttar 
under nästa år består av cirka 570 personer, varav cirka 260 är barn.  De första uppsäg-
ningarna skickas till hyresgästerna under februari månad 2020.    

Det finns en stor risk att många hushåll inte ordnat med annan boendelösning innan fyra-
årsperioden löpt ut. Exempel på risker är ökad hemlöshet, försämrade uppväxtvillkor för 
barn som blir utan bostad, ökade kostnader för köpta boendeplatser och en försvårad 
integrationsprocess.  

Fastighetskontoret har i detta tjänsteutlåtandet redogjort för nuläget utifrån olika perspek-
tiv samt lämnat en beskrivning över identifierade risker. I tjänsteutlåtandet lämnas också 
förslag på inriktning i en övergripande handlingsplan för att minska riskerna. Då såväl 
effekter som åtgärder är på en kommunövergripande nivå föreslås fastighetsnämnden att 
översända detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för information och ställningsta-
gande om fortsatt hantering. 

Utifrån behovet av ett skyndsamt agerande kommer fastighetskontoret inte i alla delar att 
invänta Kommunstyrelsens hantering av ärendet, utan vidta nödvändiga åtgärder utifrån 
situationen och förvaltningens grunduppdrag.  

  
 

 

 

  

 
Martin Öbo 
Fastighetsdirektör 

 
Erik Gedeck 
Avdelningschef  
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Bilaga–Hyresavtal med start 2016 (avslutas 2020) 

Fastighetskontoret har under januari 2019 tagit fram bakgrundsfaktorer som till exempel 
inflyttningsmånad, hushållstyp och antal barn för de kommunanvisade nyanlända som 
flyttade in i genomgångsbostäder under 2016. Av de 255 hyresavtal som startade under 
2016 har 15 hyresavtal avslutats under perioden 2016–2018:  

 8 hyresavtal har avslutats genom egen uppsägning 
 5 hushåll är uppsagda av fastighetskontoret  

 1 övergiven lägenhet har återtagits  

 1 hyresavtal har omvandlats till kommunalt kontrakt 

Därutöver har 9 hushåll beviljats omflytt med anledning av extrem trångboddhet eller 
medicinska omständigheter. Diagrammen nedan visar bakgrundsinformation om 
hushållen som kommunanvisade 2016. I princip samtliga av dessa hushåll bor inom de 
kommunala bostadsbolagens bostadsbestånd. Av dessa hushåll är cirka 100 barnfamiljer 
med cirka 260 barn. Det ska dock understrykas att antalet barn och barnfamiljer förändras 
kontinuerligt utifrån anhöriginvandring, barnafödande och barn som blir vuxna.  

Figur 4 – Antal hyresavtal per inflyttningsmånad 2016 

 
Källa: Fastighetskontoret januari 2019 

Figur 5 - Fördelning vuxenhushåll/barnfamilj 

 
Källa: Fastighetskontoret januari 2019 
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Figur 6 - Antal vuxna/barn 

 
Källa: Fastighetskontoret januari 2019 

Figur 7 - Antal barn under/över 18 år 
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Figur 8 – Antal hyresavtal per fastighetsägare 

 
Källa: Fastighetskontoret januari 2019 
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%LODJRU�

%LODJD����)|UVODJ�WLOO�EHVOXWVPRWLYHULQJDU
%LODJD����$YJLIWHU�I|U�ERHQGH�
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6RFLDOWMlQVWHQ�KDU�LQWH�XSSGUDJHW�DWW�I|UPHGOD�ERVWlGHU�RFK�KDU�LQJD�IDVWLJKHWHU�ERVWlGHU�

.RPPXQHQ�KDU�DQVYDUHW�I|U�ERVWDGVI|UV|UMQLQJ��LQWH�VRFLDOWMlQVWHQ�VSHFLILNW��YLONHW�W\GOLJW�
DYJUlQVDU�VRFLDOWMlQVWHQV�UROO�L�IUnJD�RP�ERVWDG�RFK�VRFLDOD�ERHQGHO|VQLQJDU�

6\IWHW�PHG�GHQQD�YlJOHGQLQJ�lU�DWW�I|UW\GOLJD�VRFLDOWMlQVWHQV�DQVYDU�L�VDPEDQG�EHG|PQLQJ�DY�
ELVWnQG�WLOO�ERHQGH��6\IWHW�lU�RFNVn�DWW�ELGUD�WLOO�OLNDEHKDQGOLQJ�L�NRPPXQHQ�VDPW�YDUD�HWW�VW|G�
I|U�KDQGOlJJQLQJHQ�L�ERHQGHIUnJRU��

6RFLDOWMlQVWHQ�KDU�LQJHW�JHQHUHOOW�DQVYDU�DWW�RUGQD�ERHQGH�WLOO�ERVWDGVO|VD��,�I|UVWD�KDQG�KDU�
GHQ�HQVNLOGH�HWW�HJHW�DQVYDU�DWW�SODQHUD�VLWW�ERHQGH��,QQDQ�ELVWnQG�WLOO�ERHQGH�OlPQDV�VND�
P|MOLJKHWHUQD�DWW�WLOOJRGRVH�EHKRYHW�Sn�DQQDW�VlWW�XWUHGDV�RFK�GHQ�HQVNLOGHV�HJQD�UHVXUVHU�
WLOOYDUDWDV��5lWWHQ�WLOO�ELVWnQG�VND�JlOOD�L�JUXQGHQ��6RFLDOWMlQVWHQ�KDU�HQ�VN\OGLJKHW�DWW�
LQIRUPHUD�RP�YLOND�UHJOHU�VRP�JlOOHU��'HWWD�GRNXPHQW�V\IWDU�WLOO�DWW�YDUD�HQ�JUXQGOlJJDQGH�
YlJOHGQLQJ�L�UXWLQHU�I|U�KDQGOlJJQLQJ�L�lUHQGHQ�VRP�U|U�ELVWnQG�WLOO�ERHQGH��LQWH�DWW�JH�
LQVWUXNWLRQHU�L�DOOD�GHWDOMHU��,�YLVVD�GHODU�ILQQV�GlUHPRW�OlQNDU�WLOO�GRNXPHQW�UXWLQHU�PP�

������������

%RVWDG��NRPPXQHQV�DQVYDU�I|U�ERVWDGVI|UV|UMQLQJ��%RVWDGVSROLWLN��/DJ�������������RP��
.RPPXQHUQDV�ERVWDGVI|UV|UMQLQJVDQVYDU�

%RVWDGVVRFLDOD�IUnJRU��K\UHVYlUGDUQDV�DQVYDU� 6DPDUEHWH�PHG�IDVWLJKHWVlJDUH��
YUlNQLQJVI|UHE\JJDQGH��VDPDUEHWVDYWDOHW�

%LVWnQG�WLOO�VRFLDOD�ERHQGHIRUPHU��ELVWnQG�HQOLJW���NDS������VRFLDOWMlQVWODJHQ��(WW�ERHQGH�PHG�
ROLND�LQGLYLGXHOOW�XWIRUPDGH�LQVDWVHU�VRP�V\IWDU�WLOO�DWW�GHQ�HQVNLOGH�VNDOO�In�HWW�VMlOYVWlQGLJW�
OLY�



ϰ

ͳǤ����Y����
���Y���������Y�������������

%LVWnQG�WLOO�GHQ�HQVNLOGH�XWJnU�RP�GHW�ILQQV�HWW�ELVWnQGVEHKRY�RFK�GHW�LQWH�NDQ�WLOOJRGRVHV�Sn�
DQQDW�VlWW��W�H[��YLD�DQQDQ�KXYXGPDQ�HOOHU�DY�GHQ�HQVNLOGH�VMlOY��%LVWnQGHW�VND�YDUD�VNlOLJW�
XWLIUnQ�HQ�LQGLYLGXHOO�EHG|PQLQJ�

'HW�lU�VRFLDOWMlQVWHQV�DQVYDU�DWW�I|UVWlUND�RFK�NRPSOHWWHUD�PlQQLVNDQV�HJQD�UHVXUVHU��LQWH�DWW�
EHJUlQVD�KHQQHV�DQVYDU�I|U�VLQ�VLWXDWLRQ��'HW�lU�GHQ�HQVNLOGH�VMlOY�VRP�EHVWlPPHU�RP�KRQ�
NDQ�WD�HPRW�HUEMXGDQGH�RP�HQ�YLVV�VRFLDO�WMlQVW�± VnYLGD�GHW�LQWH�VNHU�PHG�VW|G�DY�/90�HOOHU�
/98�

'HW�ILQQV�WYn�UHJHULQJVUlWWVGRPDU��5c������UHI�����RFK�5c������UHI�������VRP�JHU�YLVV�
YlJOHGQLQJ�L�EHG|PQLQJHQ�YLG�DQV|NDQ�RP�ERHQGH��)|U�DWW�W\GOLJJ|UD�JUXQGHU�RFK�VlNHUVWlOOD�
OLND�EHG|PQLQJDU�DY�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�KDU�NRPPXQVW\UHOVHQ�IDVWVWlOOW�ULNOLQMHU��5LNWOLQMHUQD�
ILQQV�XQGHU�VW\UDQGH�GRNXPHQW�Sn�LQWUDQlWHW�YLD�I|OMDQGH�OlQN��5LNWOLQMH�ELVWnQG�WLOO�ERHQGH��
$Y�GHQQD�IUDPJnU�DWW�I|U�DWW�EHYLOMDV�ERHQGH�HQOLJW���NDSLWOHW�����6R/�VND�SHUVRQHQ�XSSI\OOD�
I|OMDQGH�WUH�NULWHULHU�

x 9DUD�KHOW�ERVWDGVO|V
x +D�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU�DWW�Sn�HJHQ�KDQG�VNDIID�ERVWDG��'HWWD�DYVHU�VSHFLHOOD�

VYnULJKHWHU�KRV�GHQ�HQVNLOGH��VDNQDU�I|UPnJD���LQWH�JHQHUHOOV�VYnULJKHWHU�L�HQ�VWRU�VWDG�
PHG�ERVWDGVEULVW��

x 7LOOK|UD�HQ�VRFLDOW�XWVDWW�JUXSS�VRP�EHK|YHU�VlUVNLOG�KMlOS�DWW�DQVNDIID�HQ�ERVWDG�

(WW�EHVOXW�VND�J|UDV�VNULIWOLJW�I|U�DWW�GHQ�HQVNLOGH�YLG�HY��DYVODJ�VND�NXQQD�In�VLQ�VDN�SU|YDG�L�
I|UYDOWQLQJVUlWWHQ��)|UVODJ�WLOO�EHVOXWVPRWLYHULQJDU��VH�ELODJD����+DQGOlJJDUHQ�VND�DOOWLG�
NRQWLQXHUOLJW�I|OMD�XSS�EHYLOMDGH�LQVDWVHU�XSSGUDJ�

�������������Ú�

3HUVRQHQ�KDU�LQWH�WDN�|YHU�KXYXGHW��

������������¤��������

2P�PDQ�HQEDUW�lU�GUDEEDG�DY�ERVWDGVEULVWHQ�L�*|WHERUJ�PHG�RPQHMG��HOOHU�LQWH�NDQ�SUDWD�
VYHQVND�DOWHUQDWLYW�LQWH�NXQQD�V|ND�Sn�LQWHUQHW�WLOOK|U�PDQ�LQWH�GHQQD�PnOJUXSS��'HW�lU�
NRPELQDWLRQHQ�DY�ROLND�VYnULJKHWHU�RFK�GHQ�LQGLYLGXHOOD�SU|YQLQJHQ�VRP�PnVWH�OLJJD�WLOO�
JUXQG�I|U�RP�PDQ�KDU�HQ�VSHFLHOO�VYnULJKHW��

(Q�VSHFLHOO�VYnULJKHW�DWW�DQVNDIID�ERVWDG�NDQ�XWJ|UD�VWRUD�VNXOGHU��L�V\QQHUKHW�K\UHVVNXOGHU�L�
NRPELQDWLRQ�PHG�VRFLDO�SUREOHPDWLN��'HW�UlFNHU�LQWH�HQEDUW�PHG�VNXOGSUREOHPDWLN��'HQ�
HQVNLOGH�VNDOO�KD�XWW|PW�VLQD�HJQD�P|MOLJKHWHU�DWW�VNDIID�ERVWDG�VnVRP�DWW�KD�V|NW�Sn�%RSODWV��
DQGUDKDQGVPDUNQDGHQ��L�DQGUD�NRPPXQHU�HWF�

�����������������������

$Y�UlWWVSUD[LV�IUDPJnU�DWW�I|OMDQGH�JUXSSHU�L�VlUVNLOGD�IDOO�NDQ�RPIDWWDV�DY�UlWW�WLOO�ELVWnQG�L�
IRUP�DY�ERHQGH�PHG�VW|G��KMlOS�WLOO�ERVWDGVDQVNDIIQLQJ�HOOHU�VW|G�L�DWW�V|ND�ERVWDG�Sn�HJHQ�
KDQG�

x 3HUVRQHU�PHG�PLVVEUXN
x 3HUVRQHU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ�VRP�KDU�EHKRY�DY�DQQDW�VW|G�HQOLJW�6R/�RFK�/66



ϱ

x 3HUVRQHU�VRP�Sn�JUXQG�DY�HNRQRPLVND�VYnULJKHWHU�VNXOGHU�LQWH�DFFHSWHUDV�DY�
K\UHVYlUG

gYULJD�JUXSSHU�DWW�EHDNWD�

x %DUQSHUVSHNWLY
x +HPPDERHQGH�XQJGRPDU
x 6WRUD�EDUQIDPLOMHU
x 3HUVRQHU�Sn�YlJ�XW�IUnQ�NULPLQDOYnUGHQ
x 9nOG�L�QlUD�UHODWLRQHU
x $NXWD�VLWXDWLRQHU�RFK�GHW�\WWHUVWD�DQVYDUHW

���������������������

3HUVRQHU�PHG�PLVVEUXN�DYVHU�SHUVRQHU�GlU�PLVVEUXNHW�PHGI|U�HWW�EHKRY�DY�VW|G�L�ERHQGHW�Sn�
VLQ�YlJ�PRW�GURJIULKHW��.DQ�lYHQ�DYVH�SHUVRQHU�VRP�EHK|YHU�VW|G�L�DWW�ELEHKnOOD�Q\NWHUKHW��
'HW�lU�YLNWLJW�DWW�EHG|PD�GHQ�HQVNLOGHV�PRWLYDWLRQ�RFK�DQVYDUVWDJDQGH��DWW�GHQ�VRP�V|NHU�YLOO�
KD�KMlOS�DWW�EOL�IUL�IUnQ�VLWW�PLVVEUXN�

(WW�ERHQGHEHVOXW�lU�HQ�GHO�DY�KHOKHWVV\QHQ�L�UHKDELOLWHULQJHQ�GlU�ERHQGHW�NDQ�YDUD�HWW�VW|G�I|U�
SHUVRQHQ�DWW�VND�NXQQD�KDQWHUD�VLQ�VLWXDWLRQ�RFK�PLVVEUXN��0LVVEUXNHW�L�VLJ�XWJ|U�LQJHQ�UlWW�WLOO�
ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH��)LQQV�LQJD�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU�KRV�SHUVRQHQ��VnVRP�DWW�V|ND�ERVWDG�
Sn�HJHQ�KDQG��KDU�PDQ�LQWH�UlWW�WLOO�ELVWnQG��6SHFLHOOD�VYnULJKHWHU�NDQ�YDUD�VnVRP�DQJHV�L�I|UVWD�
VW\FNHW�

'HW�EHYLOMDGH�ELVWnQGHW�E|U�OHGD�WLOO�HJHW�ERHQGH��DOWHUQDWLYW�HWW�OnQJVLNWLJW�NYDUERHQGH�Gn�
EHG|PQLQJ�J|UV�DWW�SHUVRQHQ�LQWH�NODUDU�HJHW�ERHQGH��%LVWnQG�NDQ�lYHQ�EHYLOMDV�L�IRUP�DY�
´%RVWDG�I|UVW´��GlU�JUXQGHQ�lU�DWW�SHUVRQHQ�I|UVW�VND�HUEMXGDV�HQ�ERVWDG�GlU�LQGLYLGXHOOW�
DQSDVVDW�VW|G�HUEMXGV��0RGHOOHQ�E\JJHU�Sn�XWJnQJVSXQNWHQ�DWW�HWW�WU\JJW�ERHQGH�lU�HQ�
I|UXWVlWWQLQJ�I|U�DWW�VW|G� RFK�YnUGLQVDWVHU�VND�KD�HIIHNW�

��������������������������¡��������

6RFLDOWMlQVWHQ�KDU�L�WYn�IDOO�IDNWLVNW�DQVYDU�I|U�ERVWDGVDQVNDIIQLQJ��'HW�KDQGODU�RP�lOGUH�VRP�
LQWH�NODUDU�DY�DWW�ER�NYDU�L�VLQ�ERVWDG�VDPW�SHUVRQHU�PHG�YLVVD�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJDU�VRP�LQWH�
NODUDU�DY�DWW�ER�VMlOYVWlQGLJW��'HVVD�ERHQGHELVWnQG�lU�YDQOLJHQ�VlUVNLOW�ERHQGH��ERHQGH�PHG�
VlUVNLOG�VHUYLFH�VDPW�VHUYLFHERVWDG��

8QGHU�YLVVD�RPVWlQGLJKHWHU�NDQ�GHQ�HQVNLOGH�KD�UlWW�WLOO�NRUWWLGVERHQGH��$QWLQJHQ�KDQGODU�GHW�
RP�H DYODVWQLQJ�I|U�W�H[��DQK|ULJD�HOOHU�NRUWWLGVERHQGH�L�YlQWDQ�Sn�nWHUJnQJ�WLOO�HJHQ�ERVWDG�
HOOHU�DOWHUQDWLY�ERHQGHIRUP

'HVVD�WYn�JUXSSHUV�UlWW�WLOO�ELVWnQG�XWUHGV�VRP�UHJHO�DY�VSHFLDOLVHUDGH�HQKHWHU�L�*|WHERUJV�
VWDGV�I|UYDOWQLQJDU��,QGLYLG�RFK�IDPLOMHRPVRUJHQ�KDU�GRFN�\WWHUVWD�DQVYDU�HQOLJW�XWDUEHWDG�
ULNWOLQMH�|YHU�VWDGHQ�I|U�KHPO|VKHW�RDYVHWW�nOGHU�

3HUVRQHU�PHG�IXQNWLRQVKLQGHU�RFK�lOGUH�NDQ�GUDEEDV�DY�GHQ�DOOPlQQD�ERVWDGVEULVWHQ�RFK�
EHK|YHU�Q|GYlQGLJWYLV�LQWH�RPIDWWDV�DY�GH�QlPQGD�JUXSSHUQD�VRP�JUXQG�I|U�ELVWnQG��'H�NDQ�
GlUPHG�KD�VDPPD�UlWW�WLOO�WDN�|YHU�KXYXGHW�VRP�DQGUD�XWVDWWD�JUXSSHU�
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$YVHU�SHUVRQHU�VRP�KDU�VNXOGHU�VRP�Sn�JUXQG�DY�RPIDWWQLQJ�RFK�LQQHKnOO�LQWH�lU�P|MOLJD�DWW�
nWJlUGD�Sn�|YHUVNnGOLJ�WLG��3HUVRQHQ�KDU�XWW|PW�DOOD�HJQD�P|MOLJKHWHU��V|NW�ROLND�O|VQLQJDU�
XQGHU�HQ�OlQJUH�WLG��RIWDVW�IOHUD�nU���(QEDUW�HNRQRPLVND�VNXOGHU�lU�LQWH�JUXQG�I|U�DWW�EHYLOMDV�
ELVWnQG�WLOO�ERHQGH��(Q�I|UXWVlWWQLQJ�lU�RFNVn�DWW�GHW�ILQQV�HQ�WXQJ�VRFLDO�SUREOHPDWLN��

��������������

%DUQSHUVSHNWLYHW�VND�DOOWLG�EHDNWDV�L�lUHQGHQ�RP�ELVWnQG HQOLJW�6R/��'HWWD�LQQHElU�DWW�YlUGHUD�
YLOND�I|OMGHU�ROLND�EHVOXW�InU�I|U�EDUQHW��XWDQ�DWW�I|U�GHQ�VDNHQV�VNXOO�WD�|YHU�I|UlOGUDUQDV�
DQVYDU��%HDNWD�VlUVNLOW�RP�GHW�ILQQV�QnJUD�VSHFLHOOD�EHKRY�KRV�EDUQHQ�RFK�L�Vn�IDOO�KXU�GHWWD�
SnYHUNDU�ERHQGHVLWXDWLRQHQ�RFK�YDUGDJHQ��� ([HPSHOYLV�RP�GHW�ILQQV�EDUQ�PHG�
IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ��

������������

$WW�YDUD�I|UlOGHU�XWJ|U�L�VLJ�LQJHQ�UlWW�WLOO�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH��)|UlOGHUV�I|UPnJD�DWW�V|ND�
ERVWDG�Sn�HJHQ�KDQG�PnVWH�XWJ|UD�HQ�GHO�L�SU|YQLQJHQ��+DU�I|UlOGHUQ�LQJD�VSHFLHOOD�
VYnULJKHWHU�DWW�V|ND�ERVWDG�Sn�HJHQ�KDQG��KDU�PDQ�LQWH�UlWW�WLOO�ELVWnQG�L IRUP�DY�ERVWDG��
6SHFLHOOD�VYnULJKHWHU�NDQ�H[�YLV�YDUD�VWRUD�VNXOGHU�NRPELQHUDW�PHG�VRFLDO�SUREOHPDWLN��+DU�HQ�
IDPLOM�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU�NDQ�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�LQQHIDWWD�DOOW�IUnQ�DWW�In�KMlOS�WLOO�DWW�V|ND�
ERVWDG�VDPW�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERVWDG��5lWWHQ�WLOO�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERVWDG�lU�
DYKlQJLJW�KXUXYLGD�YHGHUE|UDQGH�EHK|YHU�ER�PHG�VW|GLQVDWVHU�HOOHU�LQWH��.DQ�HQ�IDPLOM�´ER�
EUD´�GYV�EHWDOD�K\UD�L�WLG��LQWH�VW|UD�VLQD�JUDQQDU�VDPW�VN|WD�HQ�OlJHQKHW�Sn�HJHQ�KDQG�XWDQ�
VW|G�lU�GHW�HQ�LQGLNDWLRQ�Sn DWW�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERVWDG�NDQ�LIUnJDVlWWDV��'HWWD�
KLQGUDU�LQWH�DWW�ELVWnQG�lQGn�NDQ�XWJn�JUXQGDW�L�HWW�EDUQSHUVSHNWLY�I|U�DWW�I|UKLQGUD�HQ�DNXW�
Q|GVLWXDWLRQ�HOOHU�XWLIUnQ�HQ�LQGLYLGXHOO�SU|YQLQJ�L�lUHQGHQ�PHG�VRFLDO�SUREOHPDWLN�

����������� ������������������������������������¡������������������������¤�

(QOLJW�DOOPlQ�SUD[LV�lU�GHW�VNlOLJW�DWW�GHQ�XQJH�ERU�KHPPD�IUDP�WLOO�GHQQH�KDU�HJQD�
HNRQRPLVND�P|MOLJKHWHU�DWW�IO\WWD�WLOO�HJHQ�ERVWDG��,�YLVVD�UlWWVIDOO�QlPQV����nU�PHQ�GHW�lU�
LQJHQ�DEVROXW�nOGHU��)|U�DWW�HQ�XQJGRP�VNDOO�EHYLOMDV�HNRQRPLVNW�ELVWnQG�WLOO�K\UD�I|U�DWW�IO\WWD�
KHPLIUnQ�VNDOO�P\FNHW�VSHFLHOOD�VNlO�I|UHOLJJD��'HW�NDQ�YDUD�VLWXDWLRQHU�GlU�GHQ�XQJH�lU�L�
EHKRY�DY�YnUG�PHG�VW|G�DY�/98�HOOHU�6R/��,�I|UVWD�KDQG�VNDOO�PDQ�HUEMXGD�VW|G�JHQRP�DWW�
DUEHWD�PHG�SUREOHPDWLNHQ�VRP�I|UDQOHGHU�DQV|NDQ�

	�������������������������Ú����ͳͺ�¤�

(QOLJW�SUD[LV�Vn�KDU�VRFLDOWMlQVWHQ�HWW�DQVYDU�I|U�GH�EDUQ�VRP�JHQRP�VDPKlOOHW OnQJYDULJW�KDU�
SODFHUDWV�XWDQI|U�YnUGQDGVKDYDUHV�RPVRUJ��'HW�LQQHElU�DWW�PDQ�VNDOO�VH�YlOYLOOLJW�Sn�DWW�GHQ�
XQJH�VNDOO�NXQQD�DYVOXWD�J\PQDVLHVWXGLHU�PHQ�lYHQ�L�YLVVD�IDOO�HUEMXGD�OlPSOLJW�ERHQGH�HIWHU�
DYVOXWDGH�VWXGLHU��'HW�lU�GRFN�LQJHQ�JHQHUHOO�UHJHO�DWW�DOOD�EDUQ�VRP�OlPQDU�IDPLOMHKHP�
DXWRPDWLVNW�VND�KD�UlWW�WLOO�ERVWDGVDQVNDIIQLQJ�YLD SODFHUDQGH�VWDGVGHOVI|UYDOWQLQJ��$QVYDUHW�
I|U�ERVWDGVDQVNDIIQLQJ�RPIDWWDU�KHOOHU�LQWH�HQVDPNRPPDQGHQ�EDUQ�XQJD�VRP�YDULW�SODFHUDGH�L�
IDPLOMHKHP�HQEDUW�Sn�JUXQG�DY�DWW�GH�YDULW�HQVDPNRPPDQGH�RFK�XQGHUnULJD��XWDQ�DQQDQ�VRFLDO�
SUREOHPDWLN��

'HW�lU�YLNWLJW�DWW�EHYDND�DWW�SHUVRQHUQD�lU�DQPlOGD�Sn�%RSODWV�



ϳ
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,�*|WHERUJ�NDQ�VWRUD�EDUQIDPLOMHU�EHYLOMDV�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�L�IRUP�DY�VW|G�L�DQVNDIIQLQJ�DY�
ERVWDG�L�IRUP�DY�UHPLVV�WLOO�)DVWLJKHWVNRQWRUHW��0nOJUXSSHQ�VRP�GHW�JlOOHU�lU�IDPLOMHU�VRP�KDU
IOHU�lQ�nWWD�EDUQ��$QOHGQLQJHQ�lU�DWW��KDU�PDQ�IOHU�lQ�nWWD�EDUQ��ILQQV�GHW�LQJD�Vn�VWRUD�
OlJHQKHWHU�DWW�V|ND�Sn�ERVWDGVPDUNQDGHQ��(Q�Vn�VWRU�OlJHQKHW�I|UPHGODV�DY�)DVWLJKHWVNRQWRUHW�
RFK�GHQ�NDQ�LQWH�IDPLOMHQ�WD�|YHU�I|UVWDKDQGVNRQWUDNWHW�Sn��,�I|UHNRPPDQGH�IDOO�VNDOO�
I|UlOGUDU�XSSPDQDV�DWW�DQPlOD�VLJ�Sn�%RSODWV�I|U�DWW�VHGHUPHUD�In�OlJHQKHW�Sn�HJHQ�KDQG�QlU�
EDUQDVNDUDQ�lU�PLQGUH�Gn�GH�lOGUH�EDUQHQ�KDU�IO\WWDW��'HQ�ERVWDG�VRP�)DVWLJKHWVNRQWRUHW�
DQRUGQDW�lU�LQWH�DWW�VH�VRP�ERVWDG�L�DOOPlQKHW�XWDQ�VRP�HWW�DY VWDGHQ�DQRUGQDW�ERHQGH�

����������¤������������������¤��

3HUVRQHU�VRP�EHG|PV�EHK|YD�VW|G�L�DWW�HUKnOOD�HQ�ERVWDG�HIWHU�DYWMlQDW�VWUDII�I|U�DWW�PLQVND�
ULVNHQ�I|U�nWHUIDOO�L�NULPLQDOLWHW��%RVWDGHQ�VNDOO�XWJ|UD�HQ�GHO�L�HQ�UHKDELOLWHULQJVSURFHVV�

3HUVRQHU�PHG�OlQJUH�IlQJHOVHVWUDII�EDNRP�VLJ�NDQ�KD�NRPPLW�OnQJW�IUnQ�VDPKlOOHW��
6RFLDOVHNUHWHUDUH�KDU�RIWD�LQJHQ�NXQVNDS�DY�KXU�GHQ�V|NDQGH�NODUDU�DY�HWW�HJHW�ERHQGH��2P�
GHQ�V|NDQGH�KDU�UlWW�WLOO�ELVWnQG��NDQ�GHW�YDUD�ULPOLJW�DWW�EHYLOMD�HWW�VRFLDOW�ERHQGH�PHG�K|JUH
JUDG�DY�WLOOV\Q��I|U�DWW�NXQQD�EHG|PD�I|UPnJDQ�DWW�ER�RFK�EHKRYHW�DY�DQGUD�VW|GLQVDWVHU��

+XYXGUHJHOQ�lU�DWW�HQ�SHUVRQ VND�V|ND�ELVWnQG�L�GHQ�NRPPXQ�KDQ�KRQ�YDU�IRONERNI|UG�Gn�
YnUGHQ�LQRP�NULPLQDOYnGHQ�VWDUWDGH��

�¤������¡�����������

$YVHU�IUlPVW�SHUVRQHU GlU�GHW�EHG|PV�ILQQDV�EHKRY�DY�VN\GGDW�ERHQGH��([HPSHO�Sn�LQVDWVHU�L�
V\IWH�DWW�VW|GMD�RFK�KMlOSD�YnOGVXWVDWWD�SHUVRQHU�RFK�EDUQ�VRP�EHYLWWQDW�YnOG�NDQ�YDUD�W�H[��
HNRQRPLVNW�ELVWnQG��KMlOS�PHG�WLOOIlOOLJW�ERHQGH��UnGJLYDQGH�RFK�VW|GMDQGH�VDPWDO��
I|URUGQDQGH�DY�NRQWDNWSHUVRQ��I|UPHGOLQJ�DY�NRQWDNWHU�PHG�P\QGLJKHWHU�RFK�
IULYLOOLJRUJDQLVDWLRQHU��KMlOS�PHG�DWW�V|ND�HIWHU�Q\�ERVWDG��NRQWDNWHU�PHG�SROLVP\QGLJKHWHU�
RFK�|YULJD�UlWWVYlVHQGHW�YLG�SROLVDQPlODQ�

6RFLDOWMlQVWHQ�VND�VlUVNLOW�EHDNWD�DWW�EDUQ�VRP�EHYLWWQDW YnOG�HOOHU�DQGUD�|YHUJUHSS�DY�HOOHU�
PRW�QlUVWnHQGH�YX[QD�lU�RIIHU�I|U�EURWW�RFK�NDQ�YDUD�L�EHKRY�DY�VW|G�RFK�KMlOS�

'HW�lU�LQWH�EDUD�HQ�SHUVRQHQV�DNXWD�EHKRY�DY�LQVDWVHU�VRP�lU�DYJ|UDQGH�I|U�RP�SHUVRQHQ�VND�
DQVHV�In�GHW�VW|G�RFK�GHQ�KMlOS�SHUVRQHQ�lU�L�EHKRY�DY��bYHQ�EHKRY�DY�VW|G�RFK�KMlOS�Sn�NRUW�
RFK�OnQJ�VLNW�E|U�XWUHGDV��0|MOLJKHWHUQD�DWW�IO\WWD�Sn�I|U|YDUHQ�L�VWlOOHW�I|U�GHQ�VRP�lU�RIIHU�
E|U�EHDNWDV�L�XWUHGQLQJHQ��

(Q�SHUVRQ�VRP�Sn�HJHW�LQLWLDWLY�|QVNDU�IO\WWD�WLOO�HQ�DQQDQ�NRPPXQ��InU�DQV|ND�RP�LQVDWVHU�L�
GHQ�|QVNDGH�NRPPXQHQ��RP�KDQ�HOOHU�KRQ�Sn�JUXQG�DY�YnOG�HOOHU�DQGUD�|YHUJUHSS�EHK|YHU�
IO\WWD��PHQ�LQWH�NDQ�J|UD�GHW�XWDQ�GH�LQVDWVHU�VRP�KDQ�HOOHU�KRQ�EHK|YHU�OlPQDV����D�NDS��������
6R/���(Q�VnGDQ�DQV|NDQ�VND�EHKDQGODV�VRP�RP�GHQ�HQVNLOGH�YDU�ERVDWW�L�
LQIO\WWQLQJVNRPPXQHQ�RFK�KlQV\Q�VND�LQWH�WDV�WLOO�DWW�V|NDQGHQV�EHKRY�lU�WLOOJRGRVHGGD�L�
ERVlWWQLQJVNRPPXQHQ��%RVlWWQLQJVNRPPXQHQ�lU�VN\OGLJ�DWW�Sn�EHJlUDQ�ELVWn�PHG�GHQ�
XWUHGQLQJ�VRP�GHQ�DQGUD�NRPPXQHQ�EHK|�YHU�I|U�DWW�NXQQD�SU|YD�DQV|NDQ����D�NDS������6R/���
%HJUHSSHW�YnOG�HOOHU�DQGUD�|YHUJUHSS�L���D�NDS������6R/�KDU�VDPPD�LQQHE|UG�VRP�L���NDS�������
DQGUD�VW\FNHW�6R/��PHQ�lU�LQWH�EHJUlQVDW�WLOO�NYLQQRU�RFK�LQWH�KHOOHU�WLOO�DWW�|YHUJUHSSHQ�VND�KD�
EHJnWWV�DY�HQ�QlUVWnHQGH��SURS�������������V������%HKRYHW�DWW�IO\WWD�VND�YDUD�VW\UW�DY�GHQ�
HQVNLOGHV�XWVDWWD�VLWXDWLRQ��'HW�NDQ�WLOO�H[HPSHO�U|UD�VLJ�RP�KMlOS�PHG�DWW�RUGQD�ERHQGH�HOOHU�
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HNRQRPLVNW�ELVWnQG��9LOND�SHUVRQHU�VRP�VND�DQVHV�KD�EHKRY�DY�DWW�IO\WWD�Sn�JUXQG�DY�YnOG�HOOHU�
DQGUD�|YHUJUHSS�InU�DYJ|UDV�L�YDUMH�HQVNLOW�IDOO�XWLIUnQ�GHQ�HQVNLOGHV�VLWXDWLRQ��PHQ�RPIDWWDU�L�
YDUW�IDOO�GHQ�VRP�KDU�VN\GGDGH�SHUVRQ�XSSJLIWHU��SURS�������������V�����I���

�������������������������������������������

9LG�VLWXDWLRQHU�VRP�SHUVRQHQ�LQWH�KDU�NXQQDW�UnGD�|YHU�ILQQV�P|MOLJKHW�DWW�EHYLOMD�WDN�|YHU�
KXYXGHW�XQGHU�HQ�P\FNHW�EHJUlQVDG�WLG�I|U�DWW�GHQ�HQVNLOGH�VND�JHV�VNlOLJ�WLG�DWW�Sn�HJHQ�KDQG�
ILQQD�HWW�DQQDW�ERHQGH��

bU�EHKRYHW�DY�ERVWDG�DNXW�EHDNWD�I|OMDQGH�

3HUVRQHQ�IDPLOMHQ�KDU�LQWH�WDN�|YHU�KXYXGHW�I|U�G\JQHW�RFK�KlYGDU�Q|G��%HG|PQLQJ�RP�Q|G�
InU�J|UDV�GDJ�I|U�GDJ��3HUVRQHQ�VNDOO�NXQQD�UHGRJ|UD�I|U�KXU�GHQQH�KDU�I|UV|NW�O|VD�VLQ�
VLWXDWLRQ��6LWXDWLRQHQ�KDU�RIWDVW�XSSVWnWW�KDVWLJW�HOOHU�XWDQ�I|UYDUQLQJ�

3HUVRQHU�VRP�PDQ�XSSIDWWDU�YLG�GHQ�DNXWD�VLWXDWLRQHQ�LQWH�KDU�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU�NDQ�
EHYLOMDV�VNlOLJW�UnGUXP�L�IRUP�DY�DNXWERHQGH��9LONHQ�VRUWV�ERHQGH�InU�DYJ|UDV�LQGLYLGXHOOW��
6NlOLJW�UnGUXP�XWJ|U�HQ�P\FNHW�EHJUlQVDG�WLG�RFK�InU�DYJ|UDV�IUnQ�VLWXDWLRQ�WLOO�VLWXDWLRQ��
6\IWHW�lU�DWW�GHQ�HQVNLOGH�InU�P|MOLJKHW�DWW�O|VD�VLQ�ERHQGHVLWXDWLRQ�Sn�HJHQ�KDQG��2P�
YHGHUE|UDQGH�DQV|NHU�RP�ERVWDG��OlPQDV�DYVODJ�Sn�DQV|NDQ�RP�ERVWDGVDQVNDIIQLQJ�

2P�GHW�XQGHU�GHQ�VNlOLJD�UnGUXPVWLGHQ�HOOHU�XQGHU�XWUHGQLQJVWLGHQ�YLVDU�VLJ�DWW�YHGHUE|UDQGH�
NDQ�KD�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU�DWW�Sn�HJHQ�KDQG�DQVNDIID�ERVWDG��HOOHU�lU�L�EHKRY�DY�ERHQGH�PHG�
VW|G��InU�PDQ�|YHUYlJD�QnJRQ�IRUP�DY�VRFLDOW�ERHQGH�

5nG�RFK�VW|G�RP�KXU�PDQ�V|NHU�ERVWDG�lU�HQ�YLNWLJ�UROO�I|U�VRFLDOWMlQVWHQ��%RHQGHUnGJLYQLQJ�
VNDOO�DOOWLG�HUEMXGDV�GHQ�HQVNLOGH��

ʹǤ��"��������������������		���
�Ȃ 	Y�����������������
ȋ������������������Ȁ	ͳͲͲȌ

)DVWLJKHWVNRQWRUHWV�ERVWDGVHQKHW�DQVYDUDU�I|U�DQYLVQLQJ�DY�ERVWlGHU�WLOO�KXVKnOO�VRP�DY�
VRFLDOD�HOOHU�PHGLFLQVND�VNlO�LQWH�Sn�HJHQ�KDQG�NDQ�RUGQD�HQ�ERVWDG��'HW�lU�
VWDGVGHOVI|UYDOWQLQJDUQDV�VRFLDOWMlQVW�VRP�XWUHGHU�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG� (Q�I|UWXUVDQV|NDQ�RP�HWW
NRPPXQDOW�NRQWUDNW�NDQ�LQJn�L�HQ�VnGDQ�XWUHGQLQJ��)����lU�HWW�nWDJDQGH�IUnQ�IDVWLJKHWVlJDUH�
DWW�YLD�IDVWLJKHWVNRQWRUHW�HUEMXGD�OlJHQKHWHU�WLOO�SHUVRQHU�PHG�IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJDU�VRP�lU�L�
EHKRY�DY�VW|G�L�VLWW�ERHQGH��)����lU�HQ�OlJHQKHW�LQRP�RUGLQDULH�ERVWDGVEHVWnQG�VRP�XSSOnWV�
PHG�NRPPXQDOW�NRQWUDNW��(WW�NRPPXQDOW�NRQWUDNW�LQQHElU�DWW�*|WHERUJV�6WDG�JHQRP�
IDVWLJKHWVNRQWRUHW�WHFNQDU�HWW�K\UHVDYWDO�PHG�HQ�IDVWLJKHWVlJDUH��)DVWLJKHWVNRQWRUHW�K\U�VHGDQ�
XW�L�DQGUD�KDQG�WLOO�HWW�KXVKnOO�RFK�I|UYDOWDU�K\UHVDYWDOHW�IUDP�WLOO�|YHUOnWHOVH�WLOO�HJHW�DYWDO�PHG�
IDVWLJKHWVlJDUHQ��(IWHU����PnQDGHUV�ERHQGH�SnE|UMDU�IDVWLJKHWVNRQWRUHW�DUEHWHW�PHG�
|YHUOnWHOVH�WLOO�HJHW�DYWDO�

$QYLVQLQJDU�I|U�KDQGOlJJQLQJ�ILQQV�Sn�ERHQGHSRUWDOHQ�YLD�I|OMDQGH�OlQN��$UEHWVRUGQLQJ�
NRPPXQDOD�NRQWUDNW�)���͘�

6H�ELIRJDG�OlQN�I|U�PHU�LQIRUPDWLRQ��DQYLVQLQJDU�RFK�UXWLQHU�RP�.RPPXQDOD�NRQWUDNW�
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6H�ELIRJDG�OlQN�I|U�PHU�LQIRUPDWLRQ��DQYLVQLQJDU�RFK�UXWLQHU�RP�)���� 3HUVRQHQ�VND�KD�HWW�
VW|GEHKRY�VRP�NDQ�WlQNDV�I|UDQOHGD�HWW�EHKRY�DY�ERHQGHVW|G�LQRP�HWW�IOHUWDO�EHKRYVRPUnGHQ�
DOWHUQDWLYW�EHKRY�DY�KHPWMlQVW�PHG�EnGH�RPYnUGQDGV� RFK�VHUYLFHLQVDWVHU�

%LVWnQG�EHYLOMDV�HQOLJW���NDS�����VRFLDOWMlQVWODJHQ�L�IRUP�DY�VW|G�WLOO�ERVWDGVDQVNDIIQLQJ�YLONHW�
LQQHElU�HQ�VRFLDO�I|UWXU�VDPW�DWW�VWDGVGHOHQ�JDUDQWHUDU�DWW�WD�\WWHUVWD�DQVYDU�I|U�GH�HYHQWXHOOD�
NRVWQDGHU�I|U�ERVWDGHQ�VRP�GHQ�HQVNLOGH�LQWH�EHWDODU��H[HPSHOYLV�K\UD�HOOHU�UHSDUDWLRQHU� (IWHU�
���PnQDGHU�NDQ�NRQWUDNWHW�|YHUWDV�RP�LQJD�VW|UQLQJDU�XSSVWnWW�L�ERHQGHW��%HVOXWHW�NDQ�NRPPD�
DWW�RPSU|YDV�YLG�lQGUDGH�I|UKnOODQGHQ��

͵Ǥ��������������

,�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�DWW�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH�EHYLOMDV�VND�HQ�DUEHWVSODQ�XSSUlWWDV��,�
DUEHWVSODQHQ�VND�HQ�SODQHULQJ�IUDPnW�DQJHV��YDG�VRP�nOLJJHU�SHUVRQHQ�DWW�MREED�PHG�VDPW�
SHUVRQHQV�VW|GEHKRY��

,QQHKnOOHW�L�DUEHWVSODQHQ�VND�PDWFKD�VNlOHQ�WLOO�UlWWHQ�WLOO�GHW�DNWXHOOD�ELVWnQGHW�VDPW�I|OMDQGH�
VND�IUDPJn�

x %HVOXWHW
x 6\IWHW�PHG�ELVWnQGHW
x 9DG�GHQ�HQVNLOGH�VND�J|UD�I|U�DWW�O|VD�VLQ�VLWXDWLRQ�Sn�HJHQ�KDQG��LQRP�GHW�JHRJUDILVNW�

RPUnGH�VRP�ERVWDG�VND�V|NDV�RFK�KXU�GHWWD�VND�I|OMDV�XSS�
x 5HJLVWUHULQJ�Sn�ERSODWV��
x 'HW�VND�IUDPJn�RP�GHQ�HQVNLOGH�VND�EHWDOD�HJHQDYJLIW�
x +XU�RFK�QlU�XSSI|OMQLQJ�DY�DUEHWVSODQHQ�RFK�GHVV�LQQHKnOO�VND�VNH�
x 9DG�KlQGHU�RP�GHQ�HQVNLOGH�LQWH�Q\WWMDU�SODWVHQ��8WJnQJVSXQNW��HQ�QDWWV�RSODQHUDG�

IUnQYDUR�YLG�NRUWVLNWLJW�ERHQGH��LQNO��YDQGUDUKHP��OHGHU�WLOO�XSSVlJQLQJ�DY�ELVWnQGHW��

$UEHWVSODQHQ�VND�XSSUlWWDV�L�WYn�H[HPSODU�RFK�XQGHUWHFNQDV�L�RULJLQDO�DY�GHQ�HQVNLOGH�VDPW�
KDQGOlJJDQGH�VRFLDOVHNUHWHUDUH�

%RHQGHELVWnQG�VNDOO�I|OMDV�XSS�RFK�RPSU|YDV�UHJHOEXQGHW��

ͶǤ���"����
�	Y����

�����������

.RPPXQIXOOPlNWLJH�KDU�EHVOXWDW�RP�ULNWOLQMHU�I|U�GHW�YUlNQLQJVI|UHE\JJDQGH�DUEHWHW�L�
*|WHERUJ��5LNWOLQMHUQD�DYVHU�HWW�JHPHQVDPW�XSSGUDJ�WLOO�EnGH�VWDGVGHOVQlPQGHUQD�RFK�GH�
NRPPXQDOD�ERVWDGVERODJHQ�DWW�DUEHWD�I|UHE\JJDQGH�I|U�DWW�I|UKLQGUD�DYK\VQLQJDU�DY�
IUDPI|UDOOW�EDUQIDPLOMHU�IUnQ�GHUDV�ERVWDGVOlJHQKHWHU��5LNWOLQMHUQD�ILQQV�XQGHU�VW\UDQGH�
GRNXPHQW�YLD�I|OMDQGH�OlQN��5LNWOLQMH�YUlNQLQJVI|UHE\JJDQGH�DUEHWH��

6WDGVGHOVQlPQGHUQD�VHU�ROLND�XW�DYVHHQGH�NRQVWHOODWLRQHU�DY�K\UHVYlUGDU�RFK�KXU�GHQ�HJQD�
RUJDQLVDWLRQHQ�lU�XSSE\JJG��,�YDUMH�VWDGVGHOVQlPQG�VNDOO�GHW�GRFN�ILQQDV�LQWHUQD�UXWLQHU�VRP�
EHVNULYHU�KXU�KDQGOlJJQLQJ�DY�K\UHVVNXOGHU�VDPW�VW|UQLQJDU�VNDOO�VNH��'HW�lU�GRFN�YLNWLJW�DWW�
YDUMH�KXVKnOO�VRP�lU�I|UHPnO�I|U�K\UHVVNXOG�HOOHU�VW|UQLQJDU�EOLU�NRQWDNWDGH�Sn�HWW�HOOHU�DQQDW�
VlWW�DY�VRFLDOQlPQGHQ�RFK�L�I|UHNRPPDQGH�IDOO�I|OMV�SURFHVVHQ�XSS�L�VDPDUEHWH�PHG�
K\UHVYlUG�RFK�NURQRIRJGHP\QGLJKHWHQ�
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9lOIlUGHQV�SURFHVVHU EHVNULYHU�|YHUJULSDQGH�I|UIDUDQGHW�NULQJ�N|S�DY�XWI|UDQGH�L�DQQDQ�UHJL�
lQ�L�GHQ�HJQD�QlPQGHQ��)|U�YLGDUH�LQIRUPDWLRQ�VH�XQGHU�9lOIlUGHQV�SURFHVVHU�Sn�,QWUDQlWHW�

3ODFHULQJVNDQVOLHW�NDQ�YDUD�EHKMlOSOLJD�YDG�JlOOHU�DOOD�SODFHULQJDU�´ERHQGH�PHG�VW|G´�

������ ��������������������������������

3ODFHULQJVXQGHUODJ�VNLFNDV�WLOO�3ODFHULQJVNDQVOLHW�XWLIUnQ�|QVNHPnO�RFK�GH�EHKRY�VRP�
I|UHOLJJHU�EHVOXWHW��%HVOXW�VND�IDWWDV�L�7UHVHUYD�RFK�OLJJHU�VRP�JUXQG�I|U�EnGH�MRXUQDOI|ULQJ�
RFK�IDNWXUHULQJ��

����������������������������Ú����ȋ�������¤���������Ȍ

8SSKDQGOLQJ�DY�OHYHUDQW|U�I|U�ELVWnQG�ERHQGH�VND�VNH�HQOLJW�JlOODQGH�UDPDYWDO��5DPDYWDO�
nWHUILQQV�L�:LQVW��9LG�YDUMH�SODFHULQJ�VND�SODFHULQJVDYWDO�XSSUlWWDV�VDPW�XQGHUWHFNQDV�HQOLJW�
GHOHJDWLRQ��'HW�nOLJJHU�KDQGOlJJDQGH�VRFLDOVHNUHWHUDUH�DWW�WLOOVH�DWW�DNWXHOOW�SODFHULQJVDYWDO�
XSSUlWWDV�VDPW�I|UQ\D�GHWWD�Gn�DYWDO�O|SW�XW��3ODFHULQJVDYWDO�nWHUILQQV�L�:LQVW�DYVHHQGH�
OHYHUDQW|UHU�VRP�KDU�UDPDYWDO�PHG�*|WHERUJV�6WDG��'HW�lU�YLNWLJW�DWW�OlVD�LJHQRP�UDPDYWDOHW�
RFK�YDG�OHYHUDQW|UHQ�VND�XWI|UD�

,�VDPEDQG�PHG�DWW�SODFHULQJVDYWDO�XWYl[ODV�OlPQDV�HWW�XSSGUDJ�WLOO�OHYHUDQW|UHQ��2P�NUDYHQ�L�
UDPDYWDOHW�LQWH�lU�WLOOUlFNOLJW�HOOHU�RW\GOLJW�NDQ�VRFLDOWMlQVWHQ�OlPQD�HWW�W\GOLJDUH�XSSGUDJ�WLOO�
OHYHUDQW|UHQ�

'HW�nOLJJHU�KDQGOlJJDQGH�VRFLDOVHNUHWHUDUH�DWW�XSSUlWWD�DUEHWVSODQ�XWLIUnQ�GHW�EHYLOMDGH�
ELVWnQGHW��8WLIUnQ�GHQQD�VND�OHYHUDQW|UHQ�XSSUlWWD�JHQRPI|UDQGHSODQ�VRP�VND�XQGHUWHFNQDV�
DY�GHQ�HQVNLOGH�VDPW�NRSLD�WLOO�KDQGOlJJDQGH�VRFLDOVHNUHWHUDUH��9LG�XSSI|OMQLQJ�DY�ELVWnQGHW�
VND�JHQRPI|UDQGHSODQHQ�I|OMDV�XSS�RFK�UHYLGHUDV�YLG�EHKRY��

/HYHUDQW|UHQ�VND�DOOWLG�LQNRPPD�PHG�PnQDGVUDSSRUW�VDPW�VOXWUDSSRUW�HIWHU�DYVOXWDW�ELVWnQG��
(QOLJW�UDPDYWDOHW�VND�VOXWUDSSRUW�LQNRPPD�YLG�SODQHUDG�XWIO\WW�LQRP�VMX�GDJDU��YLG�RSODQHUDG�
XWIO\WW�LQRP����GDJDU��DQQDUV�lU�GHW�HQ�VDQNWLRQVDYJLIW�PRWVYDUDQGH�HQ�G\JQVDYJLIW�SHU�
I|UVHQDG�GDJ��'HW�nOLJJHU�KDQGOlJJDQGH�VRFLDOVHNUHWHUDUH�DWW�WLOOVH�DWW�PnQDGVUDSSRUW�VDPW�
VOXWUDSSRUW�LQNRPPLW��RP�LQWH�NRQWDNWD�OHYHUDQW|UHQ�RFK�SnWDOD�GHWWD��

�����������������������Ú����������

2P�GHW�LQWH�ILQQV�UDPDYWDO�I|U�GHQ�WMlQVW�PHG�GHW�LQQHKnOO�VRP�EHG|PV�PRWVYDUD�EUXNDUHQV�
EHKRY�RFK�VRFLDOWMlQVWHQV�NUDY�Sn�OHYHUDQW|U�NDQ�GLUHNWXSSKDQGOLQJ�J|UDV��'LUHNWXSSKDQGOLQJ�
VND�VNH�P\FNHW�UHVWULNWLYW��6H�ELIRJDG�OlQN�I|U�PHU�LQIRUPDWLRQ�RP�5XWLQ�YLG�
GLUHNWXSSKDQGOLQJ�

Ǥ���
�	���

���������

$Y���NDS������VRFLDOWMlQVWODJHQ�IUDPJnU�DWW�NRPPXQHQ�InU��XWRP�EHWUlIIDQGH�EDUQ��WD�XW�
HUVlWWQLQJ�I|U�XSSHKlOOHW�DY�GHQ�VRP�Sn�JUXQG�DY�PLVVEUXN�DY�DONRKRO��QDUNRWLND�HOOHU�GlUPHG�
MlPI|UEDUD�PHGHO�InU�YnUG�HOOHU�EHKDQGOLQJ�L�HWW�KHP�I|U�YnUG�HOOHU�ERHQGH�HOOHU�L�HWW�



ϭϭ

IDPLOMHKHP��5HJHULQJHQ�PHGGHODU�I|UHVNULIWHU�RP�GHQ�K|JVWD�HUVlWWQLQJ�VRP�InU�WDV�XW�I|U�
YDUMH�GDJ�

)|U�DQGUD�VW|G� RFK�KMlOSLQVDWVHU�InU�NRPPXQHQ�WD�XW�VNlOLJ�HUVlWWQLQJ� $YJLIW�VND�EHWDODV�DY�
GHQ�HQVNLOGH�Gn�GHQQH�XSSElU�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH�JHQRP�VRFLDOWMlQVWHQ�VRP�LQWH�LQQHElU�
HWW�DQGUDKDQGVNRQWUDNW��

.RPPXQIXOOPlNWLJH�IDWWDU�EHVOXW�RP�DYJLIWVQLYnQ�YDUMH�nU��$YJLIWHUQD�IUDPJnU�DY�ELODJD ���

6WDGVGHOVI|UYDOWQLQJHQ�NDQ�YLG�VlUVNLOGD�RPVWlQGLJKHWHU�EHVOXWD RP�HIWHUJLIW��([HPSHO�Sn�
GHWWD�NDQ�YDUD�YLG�WLOOIlOOLJW�K|J�XWJLIW��WLOOIlOOLJW�PLQVNDG�LQNRPVW��

���������

9LG�SODQHUDG�IO\WW�VND�EHWDOQLQJ�VNH�I|UH�LQIO\WW��

%HWDOQLQJ�DY�HJHQDYJLIW�VND�VNH�L�HIWHUVNRWW�VHQDVW�GHQ����H�YDUMH�PnQDG��

9LG�DNXW�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH�VND�EHWDOQLQJ�VNH�VQDUDVW��LQRP�VMX�DUEHWVGDJDU�IUnQ�LQIO\WW��

�¡����������������������������������

9LG�XWHEOLYHQ�EHWDOQLQJ�VND�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�|YHUYlJDV�

,QIRUPHUD�NOLHQWHQ�RFK�GRNXPHQWHUD�W\GOLJW�DWW��RP�NOLHQWHQ�LQWH�EHWDODU�VLQ�HJHQDYJLIW�
NRPPHU�IRUWVDWW�ELVWnQG�DWW�DYVOnV�

6lWW�HQ�GHDGOLQH��W�H[��DWW�LQQDQ�VLVWD�GHFHPEHU�VND�GX�KD�EHWDOW�LQ�GLQ�HJHQDYJLIW�RFK�VNXOG�
�DOW��JMRUW�HQ�DYEHWDOQLQJVSODQ�PHG�,QWUDVHUYLFH�Sn�VNXOGHQ�RFK�SnE|UMDW�DYEHWDOQLQJ��DQQDUV�
VlJV�ERHQGHW�XSS�IURP���MDQXDUL�

'LVNXWHUD�P|MOLJKHWHQ�WLOO�I|UPHGOLQJ�DY�HJQD�PHGHO�

gYHUYlJ�RP�ELVWnQGHW�LQWH�lU�DGHNYDW�RFK�GLVNXWHUD�DOWHUQDWLY�PHG�GHQ�HQVNLOGH�

2EV�HQOLJW�UlWWVSUD[LV�lU�LQWH�XWHEOLYHQ�LQEHWDOQLQJ�DOOWLG�VDNOLJW�VNlO�I|U�DWW�DYVOXWD�HQ�LQVDWV��
'HW�PnVWH�DOOWLG�J|UDV�HQ�LQGLYLGXHOO�EHG|PQLQJ�NULQJ�GHQ�HQVNLOGHV�I|UPnJD�I|UVWn�RFK�
KDQWHUD�GHW�HJQD�DQVYDUHW�



ϭϮ

%LODJD���

	Ú�������¤����Ú������������������������������ǣ

���Ú�����ǣ

$Y�5HJHULQJVUlWWHQV�SUD[LV��5c������UHI������RFK�5c������UHI�������IUDPJnU�DWW�WYn�NULWHULHU�
VND�YDUD�XSSI\OOGD�I|U�DWW�UlWW�WLOO�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERVWDG�VND�I|UHOLJJD��GHOV�VND�GHQ�HQVNLOGH�
YDUD�KHOW�ERVWDGVO|V������GHOV�VND�KDQ�KRQ�KD�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU�Sn�GHQ�RUGLQDULH�
ERVWDGVPDUNQDGHQ������

'HW�lU�VnOHGHV�LQWH�WLOOUlFNOLJW�DWW�GHQ�HQVNLOGH�KDU�DOOPlQQD�VYnULJKHWHU�DWW�VNDIID�ERVWDG�VRP�
I|OMHU�DY�DWW�ER�L�HQ�VWDG�PHG�ERVWDGVEULVW��'HQ�HQVNLOGH�InU�VMlOY�L�I|UVWD�KDQG�V|ND�ERVWDG��
EnGH�I|UVWD� RFK�DQGUDKDQGVNRQWUDNW�VDPW�LQQHERHQGHDYWDO� 2P�HQ�V|NDQGH�KDU�VNXOGHU�KRV�
.URQRIRJGHP\QGLJKHWHQ�IUnQWDJHU�GHWWD�KRQRP�LQWH�P|MOLJKHWHQ�DWW�WLOO�H[HPSHO�K\UD�ERVWDG�L�
DQGUD�KDQG�HOOHU�RUGQD�LQQHERHQGHDYWDO��

'HQ�HQVNLOGH�KDU�HQ�VN\OGLJKHW�DWW�L�YLVV�RPIDWWQLQJ�SODQHUD�VLQ�VLWXDWLRQ�Vn�DWW�KDQ�HOOHU�KRQ�L�
J|UOLJDVWH�PnQ�XQGYLNHU�HOOHU�EHJUlQVDU�HWW�EHURHQGH�DY�ELVWnQG�YLD�VRFLDOWMlQVWHQ��'HW�lU�lYHQ�
ULPOLJW�DWW�NUlYD�DWW�SHUVRQHU�LQWH�EHJUlQVDU�VLWW�ERVWDGVV|NDQGH�HQEDUW�WLOO�*|WHERUJ��bYHQ�RP�
GHQ�HQVNLOGHV�VWlOOQLQJVWDJDQGH�RP�ERVWDGVRUW�E|U�UHVSHNWHUDV��ILQQV�GHW�LQJHQ�RYLOONRUOLJ�UlWW�
WLOO�HQ�YLVV�EHJlUG�LQVDWV�RFK�KlQV\Q�PnVWH�lYHQ�WDV�WLOO�YLOND�UHVXUVHU�VRP�VWnU�WLOO�EXGV�I|U��
'HW�E|U�W�H[��NXQQD�VWlOODV�VRP�NUDY�DWW�SHUVRQHU�V|NHU�ERVWDG�RFNVn�L�NRPPXQHU�VRP�L�YDUW�
IDOO�OLJJHU�LQRP�SHQGOLQJVDYVWnQG�IUnQ�*|WHERUJ�

+HOW�ERVWDGVO|V���

11�ERU�LQQHERHQGH�RFK�VDNQDU�GlUI|U�LQWH�WDN�|YHU�KXYXGHW��11�EHG|PV�LQWH�KHOOHU�WLOOK|UD�
QnJRQ�DY�GH�JUXSSHU�VRP�VRFLDOWMlQVWHQ�KDU�VlUVNLOW�DQVYDU�I|U��

11�VWnU�LGDJ�KHOW�XWDQ�WDN�|YHU�KXYXGHW�

,QJD�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU���

11�EHG|PV�LQWH�WLOOK|UD�QnJRQ�DY�GH�JUXSSHU�VRP�VRFLDOWMlQVWHQ�KDU�VlUVNLOW�DQVYDU�I|U��'HW�
KDU�HM�KHOOHU�IUDPNRPPLW�VlUVNLOGD�PHGLFLQVND�HOOHU�VRFLDOD�VNlO�VRP�EHUlWWLJDU�WLOO�ELVWnQG�
HQOLJW���NDS������6R/��

6N\OGLJKHW�DWW�L�YLVV�RPIDWWQLQJ�SODQHUD�VLQ�VLWXDWLRQ��8WDQI|U�*|WHERUJ�

11�PnVWH�VMlOY�DNWLYW�V|ND�ERHQGH��EnGH�L�I|UVWD� RFK�DQGUDKDQG�VDPW�LQQHERHQGH��L�RFK�
XWDQI|U�*|WHERUJ��6RFLDOWMlQVWHQ�NDQ�HUEMXGD�UnG�RFK�VW|G�L�DWW�Sn�HJHQ�KDQG�V|ND�ERVWDG��

11�KDU�RFNVn�XSSJHWW�DWW�11�V|NW�ERHQGH�HQEDUW�LQRP�*|WHERUJ�Vn�11�KDU�LQWH�KHOOHU�JMRUW�
GHW�VRP�ULPOLJHQ�NDQ�NUlYDV�DY�GHQ�HQVNLOGH�I|U�DWW�VMlOY�O|VD�VLQ�VLWXDWLRQ��

1lU�GHW�JlOOHU�DWW�EHG|PD�GH�NRQNUHWD�VYnULJKHWHU�VRP�11�KDIW�RFK�DOOWMlPW�KDU�L�VLWW�V|NDQGH�
HIWHU�HQ�OlPSOLJ�ERVWDG�I|UKnOOHU�GHW�VLJ�HPHOOHUWLG�Vn�DWW�11�LQWH�KDU�OlPQDW�QnJRQ�
UHGRYLVQLQJ�DY�YLOND�ERVWlGHU�VRP�11�KDU�V|NW�DOWHUQDWLYW�YHODW�PHQ�LQWH�NXQQDW�V|ND��'HW�lU�
GlUI|U�LQWH�P|MOLJW�DWW�IDVWVWlOOD�DWW�11�KDU�JMRUW�WLOOUlFNOLJD�HJQD�DQVWUlQJQLQJDU�I|U�DWW�In�HQ�
ERVWDG�Sn�HJHQ�KDQG��

5nGUXP�

11�lU�LQWH�EHUlWWLJDG�WLOO�ERHQGHELVWnQG�HQOLJW�VRFLDOWMlQVWODJHQ�Gn�11�HM�WDJLW�DQVYDU�I|U�VLQ�
VLWXDWLRQ��11�EHYLOMDV�GRFN�VNlOLJW�UnGUXP RP�HQ�YHFND�I|U�DWW�Sn�HJHQ�KDQG�O|VD�VLQ�



ϭϯ

VLWXDWLRQ��%HVOXWHW�WDJHW�HIWHU�VDPUnG�PHG���H�VRFLDOVHNUHWHUDUH�

%DUQSHUVSHNWLY��WDN�|YHU�KXYXGHW

11�EHG|PV�LQWH�YDUD�EHUlWWLJDG�WLOO�ERHQGHELVWnQG�HQOLJW�6R/��Gn�11�LQWH�EHG|PV�KD�GH�
VlUVNLOGD�VYnULJKHWHU�VRP�NUlYV�I|U�DWW�UlWWHQ�WLOO�ELVWnQG�VND�LQIDOOD��'n�PLQGHUnULJD�EDUQ
ULVNHUDU�KDPQD�XWDQ�WDN�|YHU�KXYXGHW��EHG|PV�XWLIUnQ�Q|G�RFK�EDUQSHUVSHNWLYHW IDPLOMHQ�YDUD�
L�EHKRY�DY�WLOOIlOOLJW�ERHQGH�

,QIRUPDWLRQ�RP�KXU�PDQ�V|NHU�ERVWDG�VMlOY�OlPQDWV

11�KDU�DY�VRFLDONRQWRUHW�InWW�VNULIWOLJ�LQIRUPDWLRQ�RP�KXU�PDQ�V|NHU�ERVWDG�L�*|WHERUJ��11�
KDU�XSSPDQDWV�DWW�XQGHU�EHVOXWVWLGHQ�V|ND�ERHQGH�Sn�HJHQ�KDQG�L�*|WHERUJ�RFK�|YULJD�
6YHULJH�

������ǣ

5nGUXP��Q|G

$WW�HQOLJW���NDS�����VRFLDOWMlQVWODJHQ�EHYLOMD�ELVWnQG�L�IRUP�DY�VRFLDOW�ERHQGH��5lWW�WLOO�ELVWnQG�
HQOLJW���NDS�����VRFLDOWMlQVWODJHQ�L�IRUP�DY�WLOOIlOOLJW�ERHQGH�Sn�KRWHOO�YDQGUDUKHP�I|UHOLJJHU��
I|U�DWW�XQGYLND�Q|GVLWXDWLRQ��XQGHU�XWUHGQLQJVWLGHQ�Gn�GHW�EHK|YHU�XWUHGDV�RP�11�KDU�
VlUVNLOGD�VYnULJKHWHU�DWW�Sn�HJHQ�KDQG�RUGQD�ERVWDG��%HVOXWHW�JlOOHU�I|U�SHULRGHQ�>'$780@��
8QGHU�EHVOXWVWLGHQ�VNDOO�11�YDUD�DNWLYW�ERVWDGVV|NDQGH�VDPW�UHGRYLVD�ERV|NDUOLVWD��

$WW�HQOLJW���NDS�����VRFLDOWMlQVWODJHQ�EHYLOMD�ELVWnQG�L�IRUP�DY�VRFLDOW�ERHQGH��5lWW�WLOO�ELVWnQG�
HQOLJW���NDS�����VRFLDOWMlQVWODJHQ�L�IRUP�DY«�SHULRGHQ�>'$780@��0RWLYHULQJ��11�ERU�VHGDQ�
>'$780@�L�WLOOIlOOLJW�ERHQGH�EHYLOMDW�DY�VRFLDOWMlQVWHQ��11�KDU�InWW�DYVODJ�Sn�ERHQGH�Gn�11�
LQWH�WDJLW�HJHW�DQVYDU�I|U�DWW�V|ND�ERVWDG�VDPW�LQWH�KDU�VlUVNLOGD�VYnULJKHWHU�Sn�GHQ�RUGLQDULH�
ERVWDGVPDUNQDGHQ��EHYLOMDV�HIWHU�Q|GSU|YQLQJ�PHG�VlUVNLOG�KlQV\Q�WLOO�EDUQSHUVSHNWLYHW� 11�
RFK�«�EDUQ�EHG|PV�LGDJ�KHOW�VWn�XWDQ�WDN�|YHU�KXYXGHW��EHYLOMDV�XQGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DWW�
EHKRYHW�LQWH�NDQ�WLOOJRGRVHV�Sn�DQQDW�VlWW�VDPW�DWW�11�VMlOY�lU�DNWLYW�ERVWDGVV|NDQGH�VDPW�
UHGRYLVDU�ERV|NDUOLVWD��

(QOLJW���NDS������6RFLDOWMlQVWODJHQ�EHYLOMDV�ELVWnQG�WLOO�MRXUERHQGH�I|U�SHULRGHQ�>'$780@�I|U�
DWW�XQGYLND�Q|G VDPW�L�DYYDNWDQ�DY�IRUWVDWW�XWUHGQLQJ��Gn�EHKRYHW�LQWH�NDQ�WLOOJRGRVHV�Sn�DQQDW�
VlWW�

$YVODJ

'LQ�DQV|NDQ�RP�ELVWnQG�HQOLJW���NDS������VRFLDOWMlQVWODJHQ�WLOO�ERVWDG�RFK�DNXW�ERHQGH�KDU�
DYVODJLWV��0RWLYHULQJHQ�lU�DWW�GHW�LQWH�KDU�IUDPNRPPLW�DWW�QnJUD�VSHFLHOOD�VYnULJKHWHU PHG�DWW�
VNDIID�ERVWDG�Sn�GHQ�|SSQD�ERVWDGVPDUNQDGHQ��,�QXOlJHW�I|UHOLJJHU�LQJHQ�DNXW�Q|GVLWXDWLRQ�

$QV|NDQ�RP�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH�HQOLJW���NDS������6R/�DYVOnV�

0RWLYHULQJHQ�lU�DWW�GX�LQWH�EHG|PV�RPIDWWDV�DY�HQ�VnGDQ�YDUDNWLJ�I\VLVN�HOOHU�SV\NLVN�
IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ�VRP�EHUlWWLJDU�WLOO�ELVWnQG�HQOLJW���NDS������6R/��'HW�KDU�HM KHOOHU�
IUDPNRPPLW�PHGLFLQVND�HOOHU�VRFLDOD�VNlO�VRP�PHGI|U�EHKRY�DY�VlUVNLOW�ERHQGH��'X�PnVWH�
VMlOY�DNWLYW�V|ND�ERHQGH�L�RFK�XWDQI|U�*|WHERUJ��6RFLDOWMlQVWHQ�NDQ�HUEMXGD�UnG�RFK�VW|G�

$QV|NDQ�RP�ELVWnQG�L�IRUP�DY�ERHQGH�HQOLJW���NDS������6R/�DYVOnV�

)|U�DWW�In�ERHQGH�RFK�VW|G�LQRP�VRFLDOWMlQVWHQ�VNDOO�GHW�ILQQDV�VlUVNLOGD�VNlO��VnVRP�VWDUNW�



ϭϰ

PHGLFLQVND�RFK�HOOHU�VRFLDOD�VNlO��'X�EHG|PV�JHQRP�HJQD�UHVXUVHU�NXQQD�WLOOJRGRVH�GLQD�
EHKRY�HOOHU�NXQQD�In�GHP�WLOOJRGRVHGGD�Sn�DQQDW�VlWW�lQ�JHQRP�ELVWnQG�YLD�VRFLDOWMlQVWHQ��7LOO�
H[HPSHO�NDQ�GX�YlQGD�GLJ�WLOO�DOOPlQQ\WWDQ�RFK�WLOO�OlJHQKHWVI|UPHGOLQJDU�

$WW�HQOLJW���NDS������6R/�DYVOn�DQV|NDQ�RP�ELVWnQG�WLOO�WLOOIlOOLJW��VRFLDOW��VN\GGDWERHQGH�Gn�
EHKRYHW�NDQ�WLOOJRGRVHV�Sn�DQQDW�VlWW�RFK�VlUVNLOGD�VNlO�HM�IUDPNRPPLW�

'X�KDU�HUEMXGLWV�UnG�RFK�VW|G�L�DWW�V|ND�ERVWDG�Sn�GHQ�RUGLQDULH�ERVWDGVPDUNQDGHQ�L�IRUP�DY�
ERHQGHUnGJLYQLQJHQ��



ϭϱ

%LODJD��

�ŽĞŶĚĞĂǀŐŝĨƚĞƌ͕�ďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŚĞŵ�ŽĐŚ�ŚĞŵ�ƐŽŵ�ŝ�ŚƵǀƵĚƐĂŬ�ƚŝůůŚĂŶĚĂŚĊůůĞƌ�ďŽĞŶĚĞ�
Ĩƌ�Ž�ŵ�ϮϬϭϲͲϬϭͲϬϭ
�ŽĞŶĚĞ <ŽƐƚŶĂĚ

�ĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŚĞŵ
�ĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŚĞŵ�;ĨĂƐƚƐƚćůůƐ�Ăǀ�ƌĞŐĞƌŝŶŐĞŶͿ ϴϬ�ŬƌͬĚĂŐ
�ĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŚĞŵ�ƉĞŶƐŝŽŶćƌ�;ĨĂƐƚƐƚćůůƐ�Ăǀ�
ƌĞŐĞƌŝŶŐĞŶͿ

ϳϱ�ŬƌͬĚĂŐ

,Ğŵ�ƐŽŵ�ŝ�ŚƵǀƵĚƐĂŬ�ƚŝůůŚĂŶĚĂŚĊůůĞƌ�ďŽĞŶĚĞ
�ŽĞŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ�ǀŝĚ�ƐŽĐŝĂůĂ�
ƌĞƐƵƌƐĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶ

ϭϱϲ�ŬƌͬĚǇŐŶ

<ŽƐƚ�Ͳ ĂůůĂ�ŵĊůƚŝĚĞƌ�;ŬƌͬĚǇŐŶͿ ϴϱй�Ăǀ�ϭͬϯϬͲĚĞů�Ăǀ�ŚĞůƉĞŶƐŝŽŶ�ŝ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ďŽĞŶĚĞ�ƉĞƌ�
ŵĊŶĂĚ͘��ĞůŽƉƉ�ϮϬϭϲ͗�ϴϵ�Ŭƌ

<ŽƐƚͲ ĨƌƵŬŽƐƚ� ϯϬй�Ăǀ�ϭͬϯϬͲĚĞů�Ăǀ�ŚĞůƉĞŶƐŝŽŶ�ŝ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ďŽĞŶĚĞ�ƉĞƌ�
ŵĊŶĂĚ͘��ĞůŽƉƉ�ϮϬϭϲ͗�ϯϭ�Ŭƌ

&Ƃƌ�ůćŐĞŶŚĞƚĞƌ͕�ŝŶŽŵ�ƐŬǇĚĚĂƚ�ďŽĞŶĚĞ�
ĨĂƐƚƐƚćůůƐ�ŚǇƌĂ ŝ�ƐćƌƐŬŝůĚ�ŽƌĚŶŝŶŐ�ĞŶůŝŐƚ�
ƐũćůǀŬŽƐƚŶĂĚ
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Plats för nyanlända i fler skolor
Diarienummer LED 2016/29 

Remissvar på SOU 2016:9, 8 februari 2016 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående 
betänkande.

Enligt utredningens förslag ska en kommun, om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som 
varit bosatta i landet en kortare tid, få göra undantag från skollagens (2010:800) 
bestämmelser om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers 
berättigade krav på en placering nära hemmet. Såvitt gäller fristående skolors 
möjlighet att ta emot nyanlända elever föreslås en möjlighet enskilda huvudmän 
för skolenheter som har fler sökande än platser att avsätta ett begränsat antal 
platser (särskild kvot) för nyanlända elever och vissa andra kategorier av elever 
som varit bosatta i landet en kortare tid.

Med begreppet nyanländ så som detta används i utredningens författningsförslag 
avses enligt 3 kap. 12 a § skollagen den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är 
bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start 
det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Av bestämmelsens förarbeten (prop. 
2014/15:45 s. 20) framgår att det för avgränsning av den grupp personer som avses 
med begreppet inte spelar någon roll vilket medborgarskap eller ursprung 
personen har. Det saknar också betydelse om personen vid något tidigare tillfälle 
har varit bosatt i Sverige. Avgörande är istället att personen inte har varit bosatt här 
i landet hela tiden fram till dess att hon eller han påbörjar sin skolgång här.

Det kan mot denna bakgrund konstateras att innebörden av begreppet nyanländ i 
detta sammanhang inte avgränsats eller definierats med användning av begrepp 
eller termer som tar sikte på de enskilda individernas etniska tillhörighet. 
Detsamma får anses gälla för de ytterligare kategorier av personer som omfattas 



av de föreslagna bestämmelserna. De aktuella förslagen kan alltså i denna mening 
sägas vara neutralt utformade i förhållande till de i diskrimineringslagen (2008:567) 
angivna diskrimineringsgrunderna, däribland etnisk tillhörighet.

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. Av betänkandet framgår också att ett syfte med förslagen 
varit att förbättra förutsättningarna för integration. Mot denna bakgrund − och 
med hänsyn till att innebörden och användningen av integrationsbegreppet i hög 
grad torde bestämmas av den lokala kontexten − bör det noga övervägas i vad mån 
tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna riskerar att medföra överträdelser 
av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet. Någon sådan analys redovisas inte i betänkandet.

Det finns i detta sammanhang särskilt anledning att framhålla att det förhållandet 
att en regel innehåller ett neutralt utformat kriterium inte med nödvändighet 
innebär att missgynnande beslut som fattas i enlighet med kriteriet är att bedöma i 
förhållande till förbudet mot indirekt diskriminering. En bedömning måste först 
göras om etniska överväganden i kausal mening kan sägas ha legat till grund för de 
beslut som fattas med stöd av regeln. Om så är fallet står åtgärden i strid mot 
förbudet mot direkt diskriminering och kan därmed inte rättfärdigas (se EU-
domstolens dom den 16 juli 2015 i mål C 83/14, CHEZ RB, EU:C:2015:480, punkt 91; 
för ett liknande resonemang se NJA 1999 s. 556).

I betänkandet anges att med sådana "särskilda skäl" som föreslås göra det möjligt 
för en kommun att frångå valfrihets- och närhetsprinciperna till exempel avses "att 
en kommun, som sedan tidigare har problem med boende- och skolsegration, i 
stor omfattning har tagit emot nyanlända och andra som varit bosatta i landet en 
kortare tid och att bostadssituationen i kommunen är sådan att segregationen och 
dess negativa effekter på likvärdighet och kvalitet i kommunens utbildning 
sannolikt kommer att förvärras om fördelningen av eleverna mellan kommunernas 
skolor sker enbart utifrån valfrihets- och närhetsprinciperna".

Medan DO fullt ut delar uppfattningen om det angelägna i att Sveriges skolor ges 
förutsättningar att erbjuda samtliga elever en likvärdig undervisning av hög kvalitet 
förefaller det mot bakgrund av detta uttalande inte kunna uteslutas att en tanke 
bakom förslaget varit att göra det möjligt för kommuner att i samband med beslut 
om placering av nyanlända elever ta hänsyn till den etniska sammansättningen av 
eleverna vid olika skolenheter. Med hänsyn till förslagets utformning får det också 



anses finnas en inte oväsentlig risk för att beslut om placering av enskilda elever i 
praktiken, i strid med diskrimineringslagens bestämmelser, kan komma att ske 
med utgångspunkt från deras etniska tillhörighet.

På motsvarande sätt förefaller det även föreligga en risk för att huvudmän för 
fristående skolor vid sina ställningstaganden kring huruvida de bör utnyttja 
möjligheten att införa en särskild kvot för nyanlända elever gör överväganden 
kopplade till etnisk tillhörighet. Oaktat det sätt på vilket begreppet "nyanländ" 
definierats i skollagen skulle den aktuella kvoten då i praktiken, i strid mot förbudet 
mot direkt diskriminering, kunna komma att tillämpas som en "etnisk" kvot.

Med hänvisning till vad som ovan sagts anser DO att det föreligger en beaktansvärd 
risk att utredningens förslag kan komma att leda till åtgärder som står i strid mot 
diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet. De praktiska och rättsliga svårigheter som förslaget i dessa delar kan 
förutses ge upphov till är sådana att det enligt DO:s mening kan finnas skäl att 
överväga om dess genomförande förutsätter införandet av en uttrycklig 
undantagsbestämmelse i diskrimineringslagen. En sådan åtgärd bör dock inte 
vidtas utan att frågan om dess förenlighet med regeringsformens bestämmelser i 
relevanta avseenden särskilt beaktas.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser DO sammanfattningsvis att 
utredningens förslag inger allvarliga betänkligheter ur ett diskrimineringsrättsligt 
perspektiv. Vid en eventuell fortsatt beredning av förslaget är det angeläget att de 
frågeställningar förslaget i dessa delar aktualiserar görs till föremål för ingående 
överväganden och analys.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg 
efter utredning och förslag från experten Mattias Falk. I den slutliga 
handläggningen har också enhetscheferna Martin Mörk och Lovisa Strömberg samt 
stabschefen Fredrik Körner deltagit.



Den remitterade utredningene
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Frågeställningar kring finansiering av hyreskostnader i tillfälliga bostäder för 
nyanlända personer som anvisats till kommunen enligt bosättningslagen 
 
Bakgrund och frågeställning 
 
Kommunen är enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanlända för bosättning i 
kommunen. Lagen innebär konkret att kommunerna ska beakta behovet av nyanlända i 
sitt allmänna planeringsarbete enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Lagstiftaren har inte sett några problem i form av bristande tillgång till bostäder för alla 
och anvisningstalen gällande nyanlända har bestämts utifrån kommunernas kapacitet.  
 
För ändamålet har Göteborg Stad beslutat att tillfälliga bostäder ska byggas i form av 
modullägenheter som ska hyras ut till de nyanlända. Tanken är att en nyanländ person 
ska försörja sig genom statlig etableringsersättning. Enligt lagen om 
etableringsersättning för vissa nyanlända invandrare kan nyanlända med hemmavarande 
barn få etableringstillägg och personer som bor ensamma få bostadsersättning. För de 
tillfälliga bostäderna beräknas hyreskostnaden bli hög, då det rör sig om nyproduktion 
och tillfälliga bygglov som ger en avskrivningstid om 15 år. I många fall kommer 
hyresnivåerna för de bostäder som är tänkta att erbjudas de nyanlända att ligga över de 
inkomster en nyanländ har i etableringsersättning och bostadstillägg. Fråga uppkommer 
därför hur dessa kostnader ska finansieras.  
 
 
Finansieringsalternativ 
 
Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
 
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning och livsföring i övrig. Den enskilde ska genom beviljat bistånd tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Enligt 4 kap. 3 § 2 lämnas försörjningsstöd för skäliga kostnader 
för boende.  
 
Meningen med etableringsersättningen med tillhörande tillägg är att en nyanländ person 
ska försörja sig på detta vis. 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. Bosättningslagen 
föreskriver inte ett förtursspår i förhållande till andra kommuninnevånare som är i akut 
behov av bostad. Om nu etableringsersättning tillsammans med eventuella andra 
tillgångar en nyanländ person har inte räcker för att betala hyran kan den nyanlände 



   

Göteborgs Stad   
Stadsledningskontoret Besök: Köpmansgatan 20 Telefon: 031 - 368 00 00 
404 82 Göteborg e-post: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se Telefax: 031 - 368 01 82 
   

 

komma att ansöka om ekonomiskt bistånd för hyreskostnaden enligt SoL. 
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för beräkningen av skälig hyra. Eftersom lagen 
föreskriver ”skälig levnadsnivå” kan riktlinjer komma att behöva frångås om det i ett 
individuellt fall är nödvändigt för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå. Då det 
med de hyresnivåer som anges i dagsläget för de planerade bostäderna kan komma att 
bli så att riktlinjerna skulle frångås i hög utsträckning bedöms det behöva fattas ett nytt 
beslut om riktlinjer med högre hyresnivåer. I enlighet med likställighetsprincipen i 
kommunallagen kan sådana riktlinjer inte ändras för att gälla för den här specifika 
gruppen. Om ett sådant beslut ändå skulle fattas skulle det med största sannolikhet 
klagas på genom laglighetsprövning och då upphävas av domstol, då bosättningslagen 
inte kan anses utgöra ett sakligt undantag från att behandla kommunmedlemmarna olika 
i förhållande till vad som är att betrakta som en skälig hyra.  
 
Uthyrning av Fastighetskontoret till en lägre nivå än den faktiska hyreskostnaden 
 
Eftersom det är Fastighetskontoret som ska hyra ut de aktuella bostäderna i andra hand 
har fråga uppkommit om möjligheten att hyra ut lägenheterna till en lägre hyra än den 
verkliga för att de nyanlända ska ha möjlighet att betala hyran med de inkomster i form 
av etableringsersättning m.m. som de får. Ett sådant förfarande skulle innebära ett 
gynnande av enskild, som till skillnad från alternativet att bevilja ekonomiskt bistånd till 
kostnaden dessutom saknar stöd i lag. Vid prövning av rätt till bistånd görs en 
individuell bedömning av rätten till bistånd, där även andra eventuella tillgångar 
beaktas. Även ett beslut om att hyra ut till lägre hyresnivåer än de faktiska skulle därför 
komma att upphävas vid en laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
 
Möjligheter att täcka kostnaderna inom de kommunala bolagen  
 
Frågan om att kostnaderna ska kunna täckas exempelvis genom aktieägartillskott 
behöver utredas mer av personer med specifik kunskap inom det bolagsrättsliga 
området. Jag har tagit upp frågan med Markus Landahl som avser att sammankalla en 
grupp för vidare diskussion och utredning utifrån hur ledningsgruppen för nyanländas 
önskemål ser ut avseende den frågan.  
 
 
 
Ellinor Malmborg 
 
Juridiska avdelningen 
Stadsledningskontoret 
 
 
 



 

 

 

 

Rutin nö dprö vning/nö dbistå nd böende 

Rutinen är beslutad av sektorchefer Individ – och familjeomsorg samt funktionshinder 190308 och 
gäller from 190501. Rutinen ska följas upp årligen. 

 

  



 

 

Inledning 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (1 

kap. 1§ andra och tredje stycket SoL).  

Vidare har socialtjänsten inte någon allmän skyldighet att tillgodose behovet av bostad men 

den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den 

enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker dennes möjlighet att leva ett självständigt liv (4 kap. 1§ första och tredje stycket 

SoL). För att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv ingår också i 

socialtjänstens ansvar att vid behov ge råd och stöd i att söka boende.  

Ovanstående ska vara utgångspunkten i handläggningen av nödbistånd till boende. 

Utgångspunkten ska även vara att berörda personer, istället för att beviljas bistånd i form av 

insats/placering boende utan stöd, ska ordna boende på egen hand och vid behov beviljas 

utbetalning av pengar för att klara kostnaden för boendet. Detta innebär ett nytt sätt att 

verkställa övrigt bistånd till nödbistånd boende. 

Om särskilda skäl föreligger, det vill säga om en barnfamilj inte kan ordna boende på egen 

hand med de pengar som beviljas till nödbistånd, kan socialtjänsten i beaktande av 

barnperspektivet behöva gå in med mer stöd för att biståndet ska kunna verkställas. Biståndet 

beviljas då som övrigt bistånd – Nödbistånd boende särskilda skäl placering – och verkställs 

genom placering i Nödbistånd boende särskilda skäl placering med boendecoachning (via 

SPINK). 
  

Rutin nödbistånd boende 

Vid situationer som den enskilde inte har kunnat råda över finns möjlighet att bevilja tak över 

huvudet under en begränsad tid för att undvika nöd och för att den enskilde ska ges skälig tid 

att på egen hand finna ett annat boende. Detta gäller även för enskilda som inte tillhör 

socialtjänstens målgrupp. Den enskilde skall kunna redogöra för hur denne har försökt lösa 

sin situation. Situationen har oftast uppstått hastigt eller utan förvarning. Nödbistånd kan 

verkställas genom att socialtjänsten anvisar plats i boende eller beviljar pengar för den 

enskilde att själv lösa tak över huvudet.  

Prövningen av nödbistånd behöver av naturliga skäl begränsas till kortare perioder, några 

dagar till max en vecka, eftersom det på förhand inte går att uttala att akut nöd kommer att 

föreligga under t.ex. en månads tid. Som huvudregel ges nödbistånd för kortare perioder men 

det finns ingen övre tidsgräns för den totala period för vilken nödbistånd kan utgå, så länge 

den enskilde aktivt söker bostad i skälig omfattning och gör vad denne kan för att själv 

försöka lösa sin situation.  

Personer som tillhör socialtjänstens målgrupp: 

Personer som i den akuta situationen bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och ha speciella 

svårigheter att anskaffa boende på egen hand (se Vägledning för bistånd till boende) beviljas 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av socialt boende. Vilken sorts boende får avgöras 

individuellt. Följ socialtjänstprocessen.  



 

 

 

Personer som inte tillhör socialtjänstens målgrupp: 

Personer som i den akuta situationen inte bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och ha 

speciella svårigheter att anskaffa boende på egen hand (se Vägledning för bistånd till boende) 

ges avslag på ansökan om bistånd till boende. 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. Nyanlända som under asyltiden bott på anläggningsboende i 

Migrationsverkets regi erbjuds vid beslut om uppehållstillstånd en kommunplacering enligt 

bosättningslagen. Anvisningskommunen är då skyldig att erbjuda boende. Vid bedömningen 

av huruvida den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL i form av boende ska särskilt beaktas 

om den enskilde har tackat nej till erbjuden kommunplacering enligt BoL eller valt att lämna 

erbjudet boende i anvisningskommunen. Den enskilde ska planera för sin flytt och välja det 

alternativ som innebär att den enskilde klarar sig själv på bästa sätt. Det torde i de flesta fallen 

vara genom en placering i anvisningskommunen. Det föreligger därför i de flesta fall när 

denna planering inte skett ingen rätt till bistånd annat än för att avvärja en akut nödsituation 

(nödbistånd). 

Om den enskilde efter avslag om bistånd till boende hävdar nöd – att hen inte kan lösa sitt 

boende för natten varken med egna kontakter eller medel, görs en nödprövning. I 

nödprövningen ingår en ekonomisk normberäkning. Den enskilde ska uppvisa kontoutdrag. 

Finns pengar föreligger inte nöd. Den enskilde ska också kunna redogöra för hur denne har 

försökt lösa sin situation.  

Om nöd föreligger fattas bifallsbeslut nödbistånd boende (beslutstypen finns i både övrigt 

biståndsärendet och ekonomiskt biståndsärendet) för att ge den enskilde skäligt tid att själv 

lösa sin boendesituationen. OBS- Beslutet tidsbegränsas till en vecka.  Om den enskilde 

väntar inkomst inom ett par dagar beviljas endast boendekostnad för tiden fram till inkomst, 

överväg om skäligt att bevilja biståndet mot återbetalning.   

Utbetalning av schablon (fastställd kostnad per dygn per person, se bilaga) kan göras i båda 

ärendetyperna (övrigt biståndsärendet resp. ekonomiskt biståndsärendet) till den enskildes 

konto eller swedbankkort alternativt via rekvisition.  

Inneboende och andrahandsboende – om den enskilde kan lösa sitt akuta behov genom att 

vara inneboende eller genom andrahandsboende hanteras ärendet som ett nödbistånd i max 

två veckor. Den enskilde ska kunna uppvisa ett inneboende- eller andrahandskontrakt. 

Därefter måste den enskilde folkbokföra sig på adressen. Ansökan om boendekostnaden 

hanteras då som ekonomiskt bistånd och biståndets nivå ska vara relevant i förhållande till 

den reella hyran för lägenheten, se Göteborgs stads riktlinje för ekonomiskt bistånd.  

En arbetsplan upprättas. Av arbetsplanen ska framgå hur den enskilde själv ska lösa sin 

boendesituation och vilka krav som gäller för biståndet; att den enskilde ska söka bostad på 

egen hand i hela Sverige (huvudregel, finns undantag – t.ex. barn med växelvis boende, barn 

med förankring i skolan), att den enskilde aktivt ska delta i boendecoachning, att den enskilde 

ska kunna uppvisa kvitto som styrker att denne använt utbetalade pengar till boende osv. Av 

arbetsplanen ska det också tydligt framgå att arbetsplanen följs upp och att om den enskilde 

inte följer sin arbetsplan kan ansökan om fortsatt nödbistånd komma att avslås efter ny 

prövning.    



 

 

Uppföljning av arbetsplan ska ske efter en vecka (jmfr beslutsperiod ovan). Då görs också en 

ny nödprövning. Om den enskilde följt arbetsplanen och nöd kvarstår fattas nytt beslut enligt 

ovan. Om den enskilde inte följt sin arbetsplan alternativt inte kan styrka att pengarna använts 

till boende vägs detta in i nödprövningen. Här ska alltid en individuell bedömning göras. Här 

måste också alltid barnperspektivet beaktas utifrån föräldrarnas förmåga att planera för och 

lösa boendesituationen. Vid behov görs anmälan om oro för barnen till Barn och 

familjeenheten.  

Råd och stöd om hur man söker bostad är en viktig roll för socialtjänsten. Boenderådgivning 

skall alltid erbjudas den enskilde.  

Om särskilda skäl föreligger, det vill säga om en barnfamilj/ungdom inte kan ordna boende 

på egen hand med de pengar som beviljas till nödbistånd (t.ex. anknytningsfamiljer/nyanlända 

som inte bedöms kunna lösa boende med utbetalning av pengar, familjer som återkommer och 

säger att de inte har hittat något boende för pengarna, större familjer som har svårt att ordna 

boende på egen hand), kan socialtjänsten i beaktande av barnperspektivet behöva gå in med 

mer stöd för att biståndet ska kunna verkställas. Biståndet beviljas då som övrigt bistånd – 

nödbistånd boende särskilda skäl placering – och verkställs genom placering i Nödbistånd 

boende särskilda skäl placering med boendecoachning (via SPINK). Förutom skillnaden i 

verkställighet (utbetalning/placering) följer handläggningen samma process som nödbistånd 

boende, se nedan.  

 



 

 

Processbeskrivning nödbistånd boende 
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Bilaga 2 

Förvaltningsrätten i Göteborg    
Box 53197 
400 15 Göteborg 

 

 

Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 16033-19,  
Roger Hedlund./. Göteborgs Stad, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 
 

Göteborgs Stads inställning 
Göteborgs Stad anser att överklagandet ska avslås. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2019, § 854, att avslå yrkandet från 
Sverigedemokraterna angående hyresavtal för anvisade nyanlända som framställts inom 
ramen för ett initiativärende.  
 
Roger Hedlund överklagar beslutet och anför bland annat att beslutet att avslå yrkandet 
strider mot lag direkt eller indirekt, eftersom kommunstyrelsens intentioner med beslutet 
är att bryta mot kommunallagen och socialtjänstlagen genom att utan föregående 
prövning ge generella bidrag till en grupp enbart på den grunden att de är anvisade 
nyanlända. Att som grupp bryta ut anvisade nyanlända från övriga inflyttade och boende i 
kommunen som är i behov av bostad och ge dem förtur till bostad kan även strida mot 
diskrimineringslagen på etniska grunder.  
 

Rättslig reglering 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), 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 landstinget, 
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

 

Skälen för Göteborgs Stads inställning 
Kommunstyrelsen har i det överklagade beslutet avslagit ett yrkande framställt av 
Sverigedemokraterna inom ramen för ett initiativärende. Som framgår av överklagandet 
har kommunstyrelsen sedan tidigare i lagakraftvunnet beslut från den 20 april 2016 
beslutat om en hanteringsordning avseende hyreskontrakt för nyanlända personer som 
anvisats till kommunen enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, den s.k. bosättningslagen. Därefter har fråga om ökad 
beredskap i samband med uppsägning av hyresavtal för nyanlända i genomgångsbostäder 
efter fyra år behandlats av fastighetsnämnden, där beslut har fattats den 21 oktober 2019 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4) 
   
   

om att bland annat säga upp avtalen enligt gällande villkor. Roger Hedlund har även 
överklagat det beslutet genom laglighetsprövning.  

Av initiativärendet framgår att Sverigedemokraterna vill få till stånd en ändring av hur 
Göteborgs Stad valt att hantera frågan om tillhandahållande av bostäder till nyanlända 
personer som anvisats till kommunen enligt bosättningslagen och anför argument för en 
annan ordning än den som beslutats sedan tidigare. Klaganden anför att kommunstyrelsen 
genom att avslå yrkandet från Sverigedemokraterna skulle ha intentioner att bryta mot 
kommunallagen, socialtjänstlagen och diskrimineringslagen utifrån att han anser att 
tidigare beslutad hanteringsordning strider mot dessa lagar. Det har emellertid inte 
framförts några grunder till varför beslutet att avslå yrkandet som sådant skulle strida mot 
lag. På motsvarande sätt som en ledamot kan initiera ett ärende och yrka att 
kommunstyrelsen ska besluta på visst sätt kan andra ledamöter vara av annan uppfattning 
och yrka något annat. I nu aktuellt fall har majoriteten i kommunstyrelsen beslutat att 
yrkandet från Sverigedemokraterna avseende hyresavtal för nyanlända skulle avslås. Det 
har inte framkommit några skäl till att detta beslut skulle vara olagligt. Skäl att upphäva 
kommunstyrelsens beslut att avslå Sverigedemokraternas yrkande saknas därför och 
överklagandet ska således avslås.  
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