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Yttrande angående Yrkande från D angående 
stöd till fortsatt boende 
 

Göteborgs kommun följer de lagar, allmänna råd och regelverk som Socialstyrelsen och 
andra myndigheter ger avseende ekonomiskt bistånd. Vi har tilltro till att tjänstemännen 
på berörda förvaltningar förhåller sig till lagrum, föreskrifter och allmänna råd, samt 
besitter den kompetens som är nödvändig för att göra en korrekt bedömning när stöd kan 
lämnas och inte. Vi ser stora svårigheter med att fatta beslut som riskerar gå emot eller 
tänja på detta regelverk, utan beredning eller konsekvensanalys av det som Demokraterna 
föreslår. 
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Yrkande angående – Stöd till fortsatt boende 

 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs kommun fastställer att enligt SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd bör stöd beviljas för att ingen enskild person som är 

drabbad av Corona-pandemin ska behöva sälja sin bostad mot sin vilja.   

 

Yrkandet 
 

Coronaepidemin har slagit hårt mot många enskilda, anställda så väl som egenföretagare. I väntan på 

a-kassa har därför många tvingats söka socialt understöd och i samband med det kan frågan om 

försäljningar av bostäder bli aktuella. 

I den senaste version av SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd uttrycks det i 4 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen ges följande 

exempel som allmänt råd om skäliga kostnader för boende. 

Vid ett kortvarigt biståndsbehov bör socialnämnden i regel godta den faktiska boendekostnaden. Med 

kortvarigt avses en period om maximalt tre sammanhängande månader. Om socialnämnden bedömer 

att behovet av ekonomiskt bistånd blir längre än tre sammanhängande månader, bör nämnden kunna 

pröva om den faktiska boendekostnaden är skälig. I prövningen bör, vid beaktande av en skälig 

levnadsnivå, hänsyn tas till att den enskilde kan byta till en billigare bostad eller på annat sätt kan 

sänka boendekostnaden. Nämnden bör dock undvika beslut som medför att den enskilde tvingas flytta 

från den tätort eller den del av kommunen där han eller hon bott under flera år. Nämnden bör även ta 

hänsyn till om det i individuella fall finns särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde som 

t.ex. 

Vi i Demokraterna anser att kommunen bör ge stöd så att ingen enskild som drabbats av Corona-

pandemin ska behöva sälja sin bostad mot sin vilja. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 

  

  

  

Yrkande  
2020-06-02 
Ärende 
Nytt 

Demokraterna 
  


	yttr_MSLCKD_2.1.17_20200617.pdf
	Yttrande angående Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende


