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§ 31
Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i
Stockholms stad 2014-2019
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 december 2013 om remissvar
gällande förslag till strategi för att motverka hemlöshet i
Stockholms stad 2014-2019, remiss från kommunstyrelsen dnr
325-1801/2013.
Dnr 1561-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak
förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande
som svar på remissen.
Strategin har klara förtjänster i och med att man klart tar upp
bostadsfrågan som den viktigaste faktorn när det gäller att
motverka hemlöshet. Med denna utgångspunkt är tillgången på
försökslägenheter helt otillräcklig.
Man berömmer sig av en viss minskning av antalet hemlösa i
Stockholm. Tyvärr är det mycket sannolikt att detta till stor del
beror på en minskad rapportering. Antalet hemlösa som
rapporteras från frivilligorganisationer förefaller mycket lågt
jämfört med den verksamhet som man känner till att dessa
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bedriver där man vet att hemlösa med tung sociala och
psykiatrisk problematik ofta hänvisas till dessa verksamheter.
Tyvärr har Alliansen lagt ut också rapportering av hemlöshet på
entreprenad till ett privat företag vilket innebär att även de data
som den kommunala planeringen skall bygga på undandras
offentlig insyn.
Det är anmärkningsvärt att strategin inte tar upp hemlösheten
bland EU-medborgare som vistas i Stockholm. Om stora
grupper måste vistas i tältläger eller hänvisas till ytterst
tillfälliga boendealternativ undermineras också arbetet med en
samlad hemlöshetsstrategi för Stockholm.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi tycker att det är mycket bra att en hemlöshetsstrategi har
tagits fram. Arbetet kan förhoppningsvis förändra situationen till
det bättre för många hemlösa. Miljöpartiet tycker dock att
planen inte är tillräckligt offensiv på några områden. När det
gäller barnfamiljer behövs det ett mål om att barn inte ska
vräkas. I strategin finns delmål som säger: ” I samband med att
en familj eller vårdnadshavare ska avhysas görs en
barnkonsekvensanalys som dokumenteras”, och delmålet om att
en familj eller vårdnadshavare där barn är berörda efter en
avhysning ska erbjudas en återbesökstid inom 5 dagar efter
verkställighet för en uppföljning av hur deras situation ser ut.
Detta känns långt ifrån tillräckligt.
Det är självklart för oss att barn mår dåligt av att avhysas från
sin lägenhet och av att föräldrarna hamnar i en förödmjukande
situation. Hela tiden innan en avhysning, under och efter innan
en ny stabil situation blir en tid av oro för varje barn. Det
innebär i sin tur svårighet att kunna koncentrera sig i skolan
mm.
Unga som är familjehemsplacerade, och ensamkommande
flyktingbarn behöver särskilt stöd efter 18. Det gäller för hela
gruppen på grund av den ökade sårbarhet som finns när man inte
har föräldrar att ta avstamp ifrån ut i vuxenlivet. Miljöpartiet
anser att tiden för socialförvaltningens ansvar behöver utökas,
och det kan Stockholm fatta beslut om på egen hand att göra.
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Vi anser också att bostad först behöver utvecklas mer, men
parallellt med case management och tillgång till arbete, t ex
supported employment. I Finland har genom den så kallade yfonden lägenheter köpts över landet och tydliga handlingsplaner
för resurspersoner runt en person görs och ska fungera. I Sverige
läggs fortfarande för mycket krav på den enskilde att bevisa att
den är redo att beviljas ett boende. Samma tänkandet finns när
det gäller försökslägenhet och tanken om boendetrappa. Vi vill
vända på resonemanget.
Vi vill också nämna vikten av att det finns billigare mindre
hyreslägenheter att tillgå. I takten med gentrifiering, höjda hyror
och ombildningar till bostadsrätter blir det allt svårare för
grupper med små ekonomiska resurser att klara sig.
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§ 32
Återrapport av utvecklingsmedel 2013 och ansökan
om nya utvecklingsmedel 2014
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner återrapport om
utvecklingsmedel för 2013 till Socialstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel
för 2014 till Socialstyrelsen
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om återrapport av
utvecklingsmedel 2013 och ansökan om nya utvecklingsmedel
201, Socialstyrelsen dnr 6.2.4-53074/2012.
Dnr 1498-2013-1.6.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

