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Interpellation av Jenny Broman (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om ökad 
hemlöshet, trångboddhet och segregation 
 

Under 2015 fördelade privata och kommunala bostadsbolag i Göteborg tillfälliga 
lägenhetskontrakt till nyanlända flyktingar som fick uppehållstillstånd i landet och som 
staten anvisade till Göteborg. Lägenheterna fördelades ganska jämnt över staden och de 
närmare 3 000 personer som bor med dessa tillfälliga kontrakt har nu blivit integrerade i 
Göteborg. Deras barn går i skolor och förskolor där de har funnit en trygghet.  

Fyra-fem år har dock inte alltid varit tillräckligt för att finna en annan bostad. Den 
genomsnittliga tiden för att få en lägenhet via Boplats är i nuläget ca 6 år och ökar stadigt. 
De lägsta kötiderna finns i förortsområdena vilket innebär att fler utrikesfödda kommer 
att söka sig till dessa områden från att ha bott i alla Göteborgs stadsdelar. Detta riskerar 
att öka segregationen ytterligare. Målgruppen erbjuds stöd i form av boendecoachning 
som kan vara till hjälp för att lära sig om hur man söker bostad, men det åtgärdar inte 
grundproblemet med den faktiska bostadsbristen och de långa kötiderna.  

Under 2020 lämnade 122 vuxenhushåll sina bostäder med tillfälliga hyreskontrakt, och 
under 2021 ska 382 hushåll flytta ut, varav 106 är barnfamiljer. Totalt måste ca 450 
barnfamiljer lämna sina hem under åren 2021-2023. Uppföljningen av de avflyttar som 
skett bland vuxenhushåll hittills visar att 18% antingen saknar en ny adress eller har 
uppgett en postbox eller vandrarhem som adress, vilket sannolikt innebär att de är 
hemlösa. Uppföljningen visar också att andelen boende i områdena centrum och sydväst 
sjunker kraftigt eftersom det är svårare att hitta bostad i dessa områden. Enligt 
uppföljningen har avflyttningarna redan lett till ökad trångboddhet då vissa flyttar in hos 
vänner eller familj, till ökad hemlöshet, och till ökad segregation.  

Ett av målen i Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 är ”Vräkningarna från 
bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.” Den situationen 
som nyanlända och tidigare nyanlända nu står inför kallas avflytt eftersom kontrakten är 
tidsbestämda. I praktiken är dessa avflyttar identiska med vräkningar: människor lämnar 
sin bostad för att de är tvungna, de har inte nödvändigtvis möjlighet att få en annan 
bostad, och det finns en stor risk för ökad trångboddhet, hemlöshet och segregation.   

Socialnämnderna rapporterar samtidigt att kommuner i Västra Götalandsregionen 
uttrycker en oro för att dessa människor ska utsättas för så kallad social dumpning av 
Göteborgs Stad.  Social dumpning innebär att kommuner med bostadsbrist uppmanar 
bostadslösa att flytta till andra kommuner, ofta landsbygdskommuner där det förvisso 
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finns hyresbostäder men där det istället är hög arbetslöshet vilket skapar svårigheter för 
de utflyttade att etablera sig i samhället och spär på ojämlikheten mellan kommunerna.    

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 konstaterar även följande: ”Lösningen på 
den strukturella delen av hemlösheten står inte att finna inom socialtjänsten. Istället 
behöver lösningarna ta sin utgångspunkt i den generella bostadsförsörjningen.” Trots 
detta står socialnämnderna nu inför utmaningen att erbjuda stöd med boendelösningar till 
ett stort antal människor som riskerar strukturell hemlöshet, varav många är barnfamiljer. 
Samtliga socialförvaltningar har under våren 2021 lyft frågan som en social och 
ekonomisk utmaning för nämnderna i arbetet med verksamhetsnomineringar.  

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ har vid ett flertal tillfällen i olika 
nämnder lagt förslag om att erbjuda förlängning av kontrakten eller omvandla dem till 
permanenta kontrakt just för att socialtjänsten inte ska behöva lösa situationen, något som 
övriga partier konsekvent har röstat ned. Med anledning av detta vill jag ställa följande 
frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

1. Vilka åtgärder förutom den pågående boendecoachningen planerar du att vidta för att 
trångboddheten respektive hemlösheten inte ska öka som en konsekvens av att 
hyreskontrakten sägs upp?  

2. Hur ska du se till att segregationen i Göteborg inte ökar som en konsekvens av att 
målgruppens hyreskontrakt sägs upp?  

3. Hur ska du möjliggöra att socialnämnderna kan möta målgruppens ökade behov av 
akuta boendelösningar?  

 

Jenny Broman (V) 
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