
 

 

 

 

Rutin nö dprö vning/nö dbistå nd böende 

Rutinen är beslutad av sektorchefer Individ – och familjeomsorg samt funktionshinder 190308 och 
gäller from 190501. Rutinen ska följas upp årligen. 

 

  



 

 

Inledning 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (1 

kap. 1§ andra och tredje stycket SoL).  

Vidare har socialtjänsten inte någon allmän skyldighet att tillgodose behovet av bostad men 

den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den 

enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker dennes möjlighet att leva ett självständigt liv (4 kap. 1§ första och tredje stycket 

SoL). För att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv ingår också i 

socialtjänstens ansvar att vid behov ge råd och stöd i att söka boende.  

Ovanstående ska vara utgångspunkten i handläggningen av nödbistånd till boende. 

Utgångspunkten ska även vara att berörda personer, istället för att beviljas bistånd i form av 

insats/placering boende utan stöd, ska ordna boende på egen hand och vid behov beviljas 

utbetalning av pengar för att klara kostnaden för boendet. Detta innebär ett nytt sätt att 

verkställa övrigt bistånd till nödbistånd boende. 

Om särskilda skäl föreligger, det vill säga om en barnfamilj inte kan ordna boende på egen 

hand med de pengar som beviljas till nödbistånd, kan socialtjänsten i beaktande av 

barnperspektivet behöva gå in med mer stöd för att biståndet ska kunna verkställas. Biståndet 

beviljas då som övrigt bistånd – Nödbistånd boende särskilda skäl placering – och verkställs 

genom placering i Nödbistånd boende särskilda skäl placering med boendecoachning (via 

SPINK). 
  

Rutin nödbistånd boende 

Vid situationer som den enskilde inte har kunnat råda över finns möjlighet att bevilja tak över 

huvudet under en begränsad tid för att undvika nöd och för att den enskilde ska ges skälig tid 

att på egen hand finna ett annat boende. Detta gäller även för enskilda som inte tillhör 

socialtjänstens målgrupp. Den enskilde skall kunna redogöra för hur denne har försökt lösa 

sin situation. Situationen har oftast uppstått hastigt eller utan förvarning. Nödbistånd kan 

verkställas genom att socialtjänsten anvisar plats i boende eller beviljar pengar för den 

enskilde att själv lösa tak över huvudet.  

Prövningen av nödbistånd behöver av naturliga skäl begränsas till kortare perioder, några 

dagar till max en vecka, eftersom det på förhand inte går att uttala att akut nöd kommer att 

föreligga under t.ex. en månads tid. Som huvudregel ges nödbistånd för kortare perioder men 

det finns ingen övre tidsgräns för den totala period för vilken nödbistånd kan utgå, så länge 

den enskilde aktivt söker bostad i skälig omfattning och gör vad denne kan för att själv 

försöka lösa sin situation.  

Personer som tillhör socialtjänstens målgrupp: 

Personer som i den akuta situationen bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och ha speciella 

svårigheter att anskaffa boende på egen hand (se Vägledning för bistånd till boende) beviljas 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av socialt boende. Vilken sorts boende får avgöras 

individuellt. Följ socialtjänstprocessen.  



 

 

 

Personer som inte tillhör socialtjänstens målgrupp: 

Personer som i den akuta situationen inte bedöms tillhöra en särskilt utsatt grupp och ha 

speciella svårigheter att anskaffa boende på egen hand (se Vägledning för bistånd till boende) 

ges avslag på ansökan om bistånd till boende. Att vara nyanländ innebär i sig inte att den 

enskilde har rätt till bistånd enligt SoL i form av boende. Biståndsrätten ska prövas 

individuellt mot kriterierna för rätten till bistånd i form av boende på samma sätt som för 

andra kommuninvånare. Nyanlända som under asyltiden bott på anläggningsboende i 

Migrationsverkets regi erbjuds vid beslut om uppehållstillstånd en kommunplacering enligt 

bosättningslagen. Anvisningskommunen är då skyldig att erbjuda boende. Vid bedömningen 

av huruvida den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL i form av boende ska särskilt beaktas 

om den enskilde har tackat nej till erbjuden kommunplacering enligt BoL eller valt att lämna 

erbjudet boende i anvisningskommunen. Den enskilde ska planera för sin flytt och välja det 

alternativ som innebär att den enskilde klarar sig själv på bästa sätt. Det torde i de flesta fallen 

vara genom en placering i anvisningskommunen. Det föreligger därför i de flesta fall när 

denna planering inte skett ingen rätt till bistånd annat än för att avvärja en akut nödsituation 

(nödbistånd). 

Om den enskilde efter avslag om bistånd till boende hävdar nöd – att hen inte kan lösa sitt 

boende för natten varken med egna kontakter eller medel, görs en nödprövning. I 

nödprövningen ingår en ekonomisk normberäkning. Den enskilde ska uppvisa kontoutdrag. 

Finns pengar föreligger inte nöd. Den enskilde ska också kunna redogöra för hur denne har 

försökt lösa sin situation.  

Om nöd föreligger fattas bifallsbeslut nödbistånd boende (beslutstypen finns i både övrigt 

biståndsärendet och ekonomiskt biståndsärendet) för att ge den enskilde skäligt tid att själv 

lösa sin boendesituationen. OBS- Beslutet tidsbegränsas till en vecka.  Om den enskilde 

väntar inkomst inom ett par dagar beviljas endast boendekostnad för tiden fram till inkomst, 

överväg om skäligt att bevilja biståndet mot återbetalning.   

Utbetalning av schablon (fastställd kostnad per dygn per person, se bilaga) kan göras i båda 

ärendetyperna (övrigt biståndsärendet resp. ekonomiskt biståndsärendet) till den enskildes 

konto eller swedbankkort alternativt via rekvisition.  

Inneboende och andrahandsboende – om den enskilde kan lösa sitt akuta behov genom att 

vara inneboende eller genom andrahandsboende hanteras ärendet som ett nödbistånd i max 

två veckor. Den enskilde ska kunna uppvisa ett inneboende- eller andrahandskontrakt. 

Därefter måste den enskilde folkbokföra sig på adressen. Ansökan om boendekostnaden 

hanteras då som ekonomiskt bistånd och biståndets nivå ska vara relevant i förhållande till 

den reella hyran för lägenheten, se Göteborgs stads riktlinje för ekonomiskt bistånd.  

En arbetsplan upprättas. Av arbetsplanen ska framgå hur den enskilde själv ska lösa sin 

boendesituation och vilka krav som gäller för biståndet; att den enskilde ska söka bostad på 

egen hand i hela Sverige (huvudregel, finns undantag – t.ex. barn med växelvis boende, barn 

med förankring i skolan), att den enskilde aktivt ska delta i boendecoachning, att den enskilde 

ska kunna uppvisa kvitto som styrker att denne använt utbetalade pengar till boende osv. Av 

arbetsplanen ska det också tydligt framgå att arbetsplanen följs upp och att om den enskilde 

inte följer sin arbetsplan kan ansökan om fortsatt nödbistånd komma att avslås efter ny 

prövning.    



 

 

Uppföljning av arbetsplan ska ske efter en vecka (jmfr beslutsperiod ovan). Då görs också en 

ny nödprövning. Om den enskilde följt arbetsplanen och nöd kvarstår fattas nytt beslut enligt 

ovan. Om den enskilde inte följt sin arbetsplan alternativt inte kan styrka att pengarna använts 

till boende vägs detta in i nödprövningen. Här ska alltid en individuell bedömning göras. Här 

måste också alltid barnperspektivet beaktas utifrån föräldrarnas förmåga att planera för och 

lösa boendesituationen. Vid behov görs anmälan om oro för barnen till Barn och 

familjeenheten.  

Råd och stöd om hur man söker bostad är en viktig roll för socialtjänsten. Boenderådgivning 

skall alltid erbjudas den enskilde.  

Om särskilda skäl föreligger, det vill säga om en barnfamilj/ungdom inte kan ordna boende 

på egen hand med de pengar som beviljas till nödbistånd (t.ex. anknytningsfamiljer/nyanlända 

som inte bedöms kunna lösa boende med utbetalning av pengar, familjer som återkommer och 

säger att de inte har hittat något boende för pengarna, större familjer som har svårt att ordna 

boende på egen hand), kan socialtjänsten i beaktande av barnperspektivet behöva gå in med 

mer stöd för att biståndet ska kunna verkställas. Biståndet beviljas då som övrigt bistånd – 

nödbistånd boende särskilda skäl placering – och verkställs genom placering i Nödbistånd 

boende särskilda skäl placering med boendecoachning (via SPINK). Förutom skillnaden i 

verkställighet (utbetalning/placering) följer handläggningen samma process som nödbistånd 

boende, se nedan.  

 



 

 

Processbeskrivning nödbistånd boende 

 


