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Bakgrund 
Stadsrevisionen genomförde år 2016 granskningen Utan fast punkt – en 

granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer. 

Granskningen visade att barnen i de granskade barnfamiljerna bodde i tillfälliga 

boenden upp till ett år eller längre.  Granskningen visade också att en osäker 

boendesituation upplevdes som påfrestande för barnen och föräldrarna. Barn 

som växte upp i bostadslösa barnfamiljer fick inte sina grundläggande behov 

och rättigheter tillgodosedda.  

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning i rapporten, var att Göteborgs 

Stad inte lyckades leva upp till barnperspektivet. Stadsrevisionen bedömde att 

det krävdes en stark styrning och tydliga prioriteringar på kommunövergripande 

nivå för att stadens arbete med de bostadslösa barnfamiljerna ska kunna leva 

upp till barnperspektivet. Bedömningen var också att fastighetsnämnden inte 

tagit tillräckliga initiativ för att säkra tillgången på bostäder för gruppen 

bostadslösa barnfamiljer. 

Stadsrevisionen avser att genomföra en granskning med utgångpunkt i den 

tidigare granskningen och följa upp hur arbetet med bostadslösa barnfamiljer nu 

genomförs inom staden. Barnkonventionen är numera svensk lag, vilket har 

stärkt kraven på barnperspektiv ytterligare.  

I barnkonventionens 27:e paragraf anges att varje barns rätt, till den 

levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och 

sociala utveckling, ska erkännas. Konventionsstaterna ska också bistå föräldrar 

och andra som är ansvariga för barnet att säkerställa denna rätt och vid behov 

tillhandahålla materiellt bistånd och stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder 

och bostad. 

Bostadsförsörjningen åligger kommunen och ansvaret för att ta fram riktlinjer 

för bostadsförsörjningen har lämnats till fastighetsnämnden.1 Kommunstyrelsen 

ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.2 

  

 

 

1 Kravet om riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen finns i Lagen (2000:1383) om kommunens 
bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
2 Kommunallagen (2017:725) 6 kap.§ 1. 
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Syfte och revisionsfrågor 

Med utgångspunkt i stadsrevisionens granskning Utan fast punkt är syftet med 

granskningen att bedöma om fastighetsnämnden och kommunstyrelsen har 

förbättrat bostadssituationen för bostadslösa barnfamiljer. 

 

Inom ramen för granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  

• Har kommunstyrelsen stärkt styrningen av arbetet med bostadslösa 

barnfamiljer? 

 

• Har fastighetsnämnden vidtagit åtgärder för att öka tillgången på 

bostäder för bostadslösa barnfamiljer?  

Ansvariga nämnder 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. Stadens 

socialnämnder och Framtidenkoncernen kan också komma att beröras av 

granskningen, utifrån att de har kunskap kring den aktuella situationen för 

målgruppen och bostadssituationen i staden.  

Socialnämnderna i staden möter i viss mån målgruppen strukturellt bostadslösa 

barnfamiljer, som söker sig till socialtjänsten.  

Förvaltnings AB Framtiden har en roll i bostadsförsörjningen utifrån att 

dotterbolagen, genom Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 

ska arbeta med att främja bostadsförsörjningen i kommunen.  

Revisionskriterier 

Stadsrevisionen kommer att använda följande revisionskriterier för att bedöma 

granskningens iakttagelser: 

• Regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 § 

• Lag (2018:1197 om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter §§ 3 och 27 

• Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

• Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

• Kommunallag (2017:725) 

• Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026 

• Kommunstyrelsens och fastighetsnämndens reglementen. 

Metod och avgränsningar 

Målgruppen är, även i denna uppföljande granskning, bostadslösa barnfamiljer 

som inte har psykosocial eller annan problematik, så kallade strukturellt 

hemlösa barnfamiljer. Bosättningslagens målgrupp ingår inte i granskningen. 
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Granskningen kommer främst att genomföras genom intervjuer och 

dokumentgranskning.  

Oberoende och integritet 

De sakkunnigas oberoende och integritet har prövats enligt stadsrevisionens 

oberoendedeklaration vilken baseras på Sveriges kommunala yrkesrevisorers 

modell. Inga omständigheter har framkommit som kan ifrågasätta förtroendet 

för de sakkunnigas oberoende och integritet som granskare. 

Projektorganisation 

Granskningen kommer att genomföras av Carina Carresjö (projektledare) och 

Jennie Haraldsson Sidiropoulus. 

Avrapportering 

Avrapportering till revisorsgruppen planeras att ske hösten 2022. 

Kvalitetssäkring 

Rapportens innehåll kommer att stämmas av med de granskade verk-

samheterna. Kvalitetssäkring genomförs av kvalitetsansvarig för fördjupade 

granskningar.  
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