Göteborgs stads riktlinje för att
förbygga avhysningar av hushåll
med barn
________________________________________________________________

Göteborgs Stads styrsystem
Utgångspunkterna för styrningen
av Göteborgs Stad är lagar och
författningar, den politiska viljan
och stadens invånare, brukare och
kunder. För att förverkliga
utgångspunkterna behövs
förutsättningar av olika slag.
Stadens politiker har möjlighet att
genom styrande dokument beskriva
hur de vill realisera den politiska
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller
de styrande dokument som antas av
kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Därutöver
fastställer nämnder och
bolagsstyrelser egna styrande
dokument för sin egen verksamhet.
Kommunfullmäktiges budget är det
övergripande och överordnade
styrande dokumentet för Göteborgs
Stads nämnder och bolagsstyrelser.

Om Göteborgs Stads styrande dokument
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa
dokument.
Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.
De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare,
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.
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Inledning
Syftet med denna riktlinje
Syftet med riktlinjen är att förhindra att barnfamiljer vräks från sitt boende.

Vem omfattas av riktlinjen
Riktlinjer är gemensamt för stadsdelsnämnderna i Göteborg, Fastighetskontoret, de
bostadsbolag som ingår i Förvaltnings AB Framtiden och övriga förvaltningar och
bolag i Göteborgs Stad som tillhandahåller bostadslägenheter.

Bakgrund
Regeringen och Kommunfullmäktige i Göteborg har tydligt uttalat en ambition att
förhindra att barnfamiljer vräks från sitt boende. Det finns en bred förankring för att i
praktiken åstadkomma ett förändrat förhållningssätt i syfte att motverka avhysningar
av barnfamiljer.

Lagbestämmelser
Socialtjänstlagen (2001:453)
12 kap. jordabalken, hyreslagen (1970:994)
Offentlighet och sekretesslagen (2009:400)

Koppling till andra styrande dokument
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention),
Göteborgs stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt bistånd, KF
Göteborgs stads riktlinjer för bistånd till boende, KF
Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relationer, KF
Handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning med behov av insats enligt LSS och bistånd enligt SoL vägledning,
Göteborgs strategi och plan mot hemlöshet

Stödjande dokument
Avsiktsförklaring för anskaffning av bostäder i Göteborg. Avsiktsförklaringen
tydliggör bostadsmarknadens parters samarbete för att minska hemlösheten i Göteborg.
Stadsdelarnas egna rutiner finns tillgängliga.
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Riktlinje
Bakgrund

Både regeringen och Kommunfullmäktige i Göteborg har tydligt uttalat en ambition
att förhindra att barnfamiljer vräks från sitt boende. Det finns en bred politisk
förankring för att i praktiken åstadkomma ett förändrat förhållningssätt i syfte att
motverka avhysningar av barnfamiljer.
Skrivningarna syftar till att ange tydliga strategier och samverkansförutsättningar för
att avhysningar av barnfamiljer inte ska behöva bli aktuella. Det är genom ett
långsiktigt förebyggande arbetssätt, från såväl de kommunala bostadsbolagens som
stadsdelsnämndernas sida, som antalet barn som drabbas av avhysning ska minska.
Detta preventiva arbete måste alltså inledas långt innan en uppsägning av hyresavtalet
kan ske.
Detta förslag till riktlinjer är gemensamt för stadsdelsnämnderna i Göteborg,
Fastighetskontoret, de bostadsbolag som ingår i Förvaltnings AB Framtiden och
övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som tillhandahåller
bostadslägenheter. Riktlinjerna grundas på bestämmelser i Socialtjänstlagen,
Jordabalken 12 kap (Hyreslagen) och på det Samverkansavtal från februari 2019 som
slutits mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter.
Förhoppningarna är att riktlinjerna även ska komma att omfatta övriga aktörer på
bostadsmarknaden i Göteborg.
Riktlinjer för ansvarsfördelning

Genom denna riktlinje manifesteras ett gemensamt uppdrag till både
stadsdelsnämnderna och de kommunala bostadsbolagen att arbeta förebyggande för
att förhindra avhysningar av barnfamiljer från deras bostadslägenheter. Den
gemensamma ambition som kommer till uttryck är förankrad hos Ledningsgruppen
för bostadsförsörjning för särskilda grupper i Göteborgs Stad.
Gemensamt ansvarar socialnämnden och bostadsbolagen för att

• utveckla ett aktivt förebyggande och uppsökande arbete till de hushåll med barn
som försummat sin hyresinbetalning eller agerar störande för sin omgivning.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att:

• i sin verksamhet främja den enskildes rätt till bostad (SoL 3 kap 2 §).
• skapa en tydlig ingång till socialtjänsten genom att ha en aktuell kontaktpunkt i
boendefrågor.
• utveckla praktiska verktyg för att säkerställa en fungerande samverkan internt i
förvaltningen och med hyresvärdarna.
• använda sig av de möjligheter 12 kap. jordabalken (hyreslagen) erbjuder för att
förhindra avhysningar.
• utveckla metoder för att bättre bedöma klientens förmåga att planera sin ekonomi
• överväga behovet av insatser i form av direkt stöd i boendet.
• regelmässigt informera om och förmedla kontakt med kommunens budget- och
skuldrådgivning för föräldrar som upprepade gånger ansöker om bistånd
tillhyresskulder.
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• bedöma huruvida upprepade hyresförsummelser är att ses som en indikator på att ett
barn riskerar att få sina grundläggande behov av trygghet inskränkta och därvid
utreda barnets behov av stöd och skydd.
• beslut som rör ett barns mest grundläggande behov föregås av att barnet
regelmässigt har erbjudits en möjlighet att få göra sin röst hörd i utredningen.
De kommunala hyresvärdarna ansvarar för att:

• informera socialnämnden i ett tidigt skede om hyresförsummelser (senast efter två
månaders hyresskuld eller upprepade försenade hyresinbetalningar), oavsett om det
leder till uppsägning av hyresrätten eller inte.
• underrättelse sker till socialnämnden i alla situationer där en uppsägning av
hyresrätten för en barnfamilj riskerar att inträffa.
Om en hyresvärd vill underrätta socialtjänsten om att avhysning ska ske alternativt
kan ske på grund av olovlig andrahandsuthyrning behöver hyresvärden eller dess
representant inhämta ett samtycke från den enskilde alternativt göra en
sekretessprövning i varje enskilt fall. Det saknas lagligt stöd att regelmässigt lämna
sådan underrättelse från hyresvärd till socialtjänsten.

Gemensamt uppdrag i det vräkningsförebyggande arbetet

Stadsdelsnämnderna och de kommunala hyresvärdarna i Göteborg har genom denna
riktlinje ett tydligt gemensamt uppdrag att förhindra vräkningar av barnfamiljer.
Båda parter har att agera med beaktande av vad som stadgas i FN:s barnkonvention:
• Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
• Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella
rättigheter beaktas?
• Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling
beaktas?
• Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka en mening?
• Har särskilda hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barns och
ungdomars behov?

Antalet avhysningar av barnfamiljer från de kommunala hyresvärdarna är begränsade
men det är angeläget att med gemensamma ansträngningar minska antalet drabbade
barn till ett absolut minimum. Det förekommer sällan att barnfamiljer vräks enbart
pga. av hyresskulder eller upprepade sena inbetalningar från de kommunala
hyresvärdarna. I flertalet av de fall som går till avhysning är problematiken betydligt
mer komplicerad. Det är i just dessa ärenden som ett förebyggande förhållningssätt
ska prägla arbetet, såväl inom socialtjänsten som inom bostadsbolagen.
Underrättelseskyldigheten från hyresvärden till socialnämnden är reglerad i 12 kap.
jordabalken (hyreslagen). Ambitionen i Göteborg går längre än det strikt lagstadgade.
Därför ska Stadsdelsnämnden, oavsett lagstadgad skyldighet, underrättas vid
upprepad misskötsamhet med hyran.
Ett gemensamt uppdrag att förhindra avhysningar av barnfamiljer förutsätter en
gemensam ambition att utveckla en fungerande samverkan i det
vräkningsförebyggande arbetet. Det ska finnas enkla kommunikationsvägar inom och
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mellan organisationerna, som bidrar till att stärka det ömsesidiga förtroendet. Det
åvilar samtliga parter att delta vid de samverkansmöten som anordnas för att
förebygga en uppsägning av en hyresgäst. En bärande utgångspunkt är att samverkan
aldrig ska ske ”över den enskildes huvud”.
För att underlätta socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete bör
kontaktpersonerna från respektive organisation göra gemensamt hembesök till de
aktuella familjerna för att därigenom uppmärksamma problematiken i ett tidigt skede.
Stadsdelsnämndernas uppdrag i det vräkningsförebyggande arbetet:

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen förebygga att personer som riskerar att
avhysas inte förlorar sin bostad samt bistå vederbörande om så ändå skulle ske. Detta
innebär inte att socialtjänsten har skyldighet att tillhandahålla bostäder till alla
bostadslösa, men däremot att försöka förhindra att människor förlorar ett existerande
boende, särskilt när det gäller familjer med barn.
Det vräkningsförebyggande arbetet enligt denna riktlinje handlar i sin förlängning om
att förhindra ökad bostadslöshet i staden, eftersom de hushåll som riskerar avhysning
faktiskt har ett eget boende som bör räddas. Genom att bidra till att minska antalet
vräkningar av barnfamiljer kommer staden kunna begränsa antalet dyra
boendelösningar på längre sikt.

Ur ett barnperspektiv innebär uppdraget att förbättra den psykosociala uppväxtmiljön
för de barn som annars hade tvingats in i en otrygg avhysningsprocess.
Stadsdelsförvaltningarna kan inte på egen hand lösa alla de problem som ligger
inbäddade i ett ärende som rör avhysning av en barnfamilj. Ett förebyggande arbete
förutsätter att flera aktörer samverkar till att finna trovärdiga lösningar. Däremot har
socialtjänsten en nyckelroll för att säkerställa att alla nödvändiga samarbetsparter
mobiliseras. Dessa samarbetsparter finns både internt inom stadsdelsförvaltningarna
och externt i form av hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten m.fl.
För att skapa en tydlig ingång till socialtjänsten ska varje stadsdelsförvaltning utse en
kontaktperson för boendefrågor som övriga samverkansparter har tillgång till. Denna
kontaktperson ska bland annat ha uppdraget att säkerställa att det förebyggande
arbetssättet utvecklas och att samverkanskontakterna internt och externt fungerar utan
störningar.
Socialtjänsten ska agera aktivt i det vräkningsförebyggande uppdraget och härigenom
minska tendensen att arbeta utifrån akuta lägen och under hög tidspress. Det innebär
bl.a. att socialtjänsten ska ta ställning till varje underrättelse om hyresskuld eller
störande som kommer från hyresvärdarna. Enligt Hyreslagen ges socialnämnden
möjligheter att förhindra en förestående uppsägning av hyresrätten, t.ex. genom att
göra en utfästelse om att garantera en uppkommen hyresskuld om tidsbrist i
utredningen kring bistånd har uppstått.
Denna möjlighet ska socialnämnden förhålla sig aktivt till och arbeta utifrån
aktualitetsprincipen i Socialtjänstlagen.
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För att bättre kunna bedöma vilka insatser som socialtjänsten bör erbjuda till enskilda
hushåll bör verksamheten utveckla metoder för att bättre bedöma klientens förmåga
att planera sin ekonomi och kunna erbjuda adekvata insatser i syfte att stärka den
enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Som regel bör socialtjänsten informera
och förmedla kontakt med budget- och skuldrådgivning i kommunen till föräldrar
som upprepade gånger ansöker om bistånd till hyresskulder. I alltför många fall
hanteras ärenden kring hyresskulder och avhysningshot enbart utifrån ett perspektiv
av ekonomiskt bistånd. För att säkerställa att dessa ärenden behandlas utifrån ett
socialt helhetsperspektiv är det angeläget att inkludera ett barnperspektiv i
bedömningarna. Därför ska socialtjänsten som huvudregel också bedöma huruvida
upprepade hyresförsummelser är att ses som en indikator på att ett barn riskerar att få
sina grundläggande behov av trygghet inskränkta. I så fall har socialtjänsten
skyldighet att utreda barnets behov av stöd och skydd. Alla beslut inom socialtjänsten
som rör ett barns mest grundläggande behov bör föregås av att barnet regelmässigt
har erbjudits en möjlighet att få göra sin röst hörd i utredningen.
Socialtjänsten har ansvar att utarbeta en trovärdig handlingsplan tillsammans med
familjen i syfte att råda bot på missförhållandena som gör att hyresrätten riskerar att
gå förlorad. Det är angeläget att utreda behovet av ett aktivt stöd i boendet från
socialtjänsten. En sådan genomarbetad handlingsplan bör som huvudregel kunna
accepteras av hyresvärden och därmed kunna avvärja uppsägningen. Handlingsplaner
ska utvärderas i slutet av angiven överenskommen planperiod.
De kommunala hyresvärdarnas uppdrag i det vräkningsförebyggande arbetet:
Samtliga kommunala bostadsbolag inom Framtiden koncernen och övriga
kommunala uthyrare av hyresbostäder omfattas av denna riktlinje för det
vräkningsförebyggande arbetet i staden.
De kommunala hyresvärdarna ska informera sina hyresgäster om deras ansvar enligt
Hyreslagens regler, inkluderande såväl skyldigheter som rättigheter och vilka
försummelser som kan vara grund för avhysning. Det är angeläget att ta hänsyn till att
dessa regler inte är kända av alla.
En viktig faktor för att kunna minska antalet avhysningar av barnfamiljer är att
socialtjänsten i stadsdelen där lägenheten är belägen, informeras i ett tidigt skede om
hyresförsummelser (senast efter två månaders hyresskuld) eller vid upprepade
försenade hyresinbetalningar, oavsett om dessa leder till uppsägning av hyresrätten
eller inte.
Om en hyresvärd vill underrätta socialtjänsten om att avhysning ska ske alternativt
kan ske på grund av olovlig andrahandsuthyrning behöver hyresvärden eller dess
representant inhämta ett samtycke från den enskilde alternativt göra en
sekretessprövning i varje enskilt fall. Det saknas lagligt stöd att regelmässigt lämna
sådan underrättelse från hyresvärd till socialtjänsten.
Alla de alternativ som finns i Hyreslagen och Samarbetsavtalet och som syftar till att
ge möjlighet till att bo kvar bör övervägas i arbetet. Det kan handla om att omvandla
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tillsvidareavtal till korttidskontrakt under en begränsad period, eller att omvandla
hyresavtalet till ett kvarboende med kommunalt kontrakt.
Uppföljning av denna riktlinje Den officiella statistiken om avhysning av barnfamiljer
från Kronofogdemyndigheten ger inte en heltäckande bild av hur många barn som
verkligen förlorar sin bostad. Kronofogden registrera enbart genomförda avhysningar,
vilket innebär att hyresgäster som avflyttar före avhysningsdagen inte registreras.
Statistiken omfattar enbart förstahandshyresgästen, varför en barnfamilj som hyr i
andra hand inte heller ingår i statistiken.
Det är angeläget att inom Göteborgs Stad utveckla en gemensam kunskapsbas för att
sammanställa resultatet av det vräkningsförebyggande arbetet. I detta arbete är det
viktigt att arbeta utifrån en gemensam definition av vad som är en barnfamilj. Det
innebär att bl.a. hushåll där det finns umgängesbarn ska omfattas av statistiken.
Stadsdelsnämnderna och de kommunala hyresvärdarna ska föra löpande statistik
över:
• antalet uppsägningar som lett till att hyresgästen flyttar från lägenheten.
• antalet verkställda avhysningar av hyresgäster, varav antalet barnfamiljer och
berörda barn ska redovisas separat.
Dessa uppgifter ska sammanställas och redovisas i samband med årsrapporten till
Kommunstyrelsen.
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