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Nödbistånd 

Uppdrag Granskning har i två program uppmärksammat de konsekvenser som drabbat barnfamiljer 

efter att den nya rutinen för nödbistånd införts i Göteborg. På grund av den stora bostadsbristen i 

Göteborg står många familjer utan bostad. Tidigare har man kunnat få stöd av socialtjänsten med 

bistånd i form av boende vid så kallad strukturell hemlöshet. Den nya rutinen innebär att dessa 

familjer numera får pengar i handen för att skaffa tak över huvudet i en vecka. Många av dessa är 

barnfamiljer, som nu med bara några dagars framförhållning får packa hela sitt bohag och flytta runt 

mellan vandrarhem och akutboenden.  

 

Sedan årsskiftet är barnkonventionen svensk lag. Enligt den ska barnets bästa prövas vid alla åtgärder 

och beslut som rör barn. Det gäller tydligen inte barn till föräldrar som är strukturellt hemlösa i 

Göteborg. Barnkonventionen som lag ställer höga krav på beslutsfattare. Barn har rätt till en bostad, 

meningsfull fritid och skolgång. Genom att tvingas flytta runt till olika tillfälliga boenden åsidosätts 

dessa behov. Flera flyttar kan betyda uppbrott från skola, kompisar och fritidsintressen. Inskränkning 

av nödbiståndet riskerar därför få stora konsekvenser, framför allt för de barn som drabbas 

 

Under 2019 fick nämnden vetskap om de nya rutinerna för nödbistånd och S, V och MP lade då ett 

yrkande där vi önskade en redovisning av de konsekvenserna som den nya rutinen för nödbistånd lett 

till. När denna redogörelse gavs nämnden fick vi veta att den nya rutinen inte hade medfört några 

direkta konsekvenser. I Uppdrag Gransknings program framkommer dock tydligt att den nya rutinen 

har medfört konsekvenser, främst för barnfamiljer i hemlöshet men det framkommer också att den nya 

rutinen kan ha medfört ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. 

 

Som politiker har vi ett ansvar att säkerställa att vi lever upp till de krav lagstiftningen ställer på oss 

och vi ser oss nu återigen nödgade att begära en redovisning av förvaltningen avseende de 

konsekvenser som de nya rutinerna för nödbistånd har medfört.  

 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda föreslås besluta att 

- Förvaltningen får i uppdrag att redovisa de konsekvenser som förändringen av rutinen för 

nödbistånd medfört.  

- Redovisningen skall innehålla siffror på hur många som uppbär nödbistånd, barnfamiljer skall 

särskilt redovisas.  

- Redovisningen skall även innehålla en beskrivning av längden som en person/familj uppbär 

nödbistånd, både ett genomsnitt och andelen dygn som kortast/längst.  

- Redovisningen skall innehålla en beskrivning av den totala kostnaden för nödbistånd sedan de 

nya reglerna infördes.  


