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Varför använder vi inte tomma verksamhetslokaler
under julen till att välkomna hemlösa?
Sedan 2011 har den akuta hemlösheten ökat med 30 procent. Stadsmissionen beskriver det som ett
välfärdssamhälle i förfall och har även larmat för att matköerna blir fler och fler i Sverige. Det är
hemlösa, fattiga pensionärer och barnfamiljer som kommer och köar till, vad som ibland är deras
enda måltid för dagen.
Enligt Socialstyrelsen finns det nu drygt 33 000 hemlösa i Sverige varav över 7 000 befinner sig i
Stockholms län och över 3 000 i Stockholms stad (2017). Av dessa är det drygt en femtedel som är
akut hemlösa, vilket enligt Socialstyrelsens definition innebär personer som är hänvisade till
akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande, som sover i offentliga
lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller motsvarande. De som drabbas värst av den ökande
hemlösheten är barnen. Enligt Kronofogdens senaste rapport har barn som berörts av vräkning under
2018 första halvår ökat med drygt 23 procent jämfört med samma period 2017.
Tidigare var frivilligorganisationernas roll huvudsakligen att bistå med guldkant till människor som
sällan eller aldrig har råd med mer än det allra mest nödvändiga, enligt de själva. I dag upplever de i
allt högre grad att Socialtjänsten hänvisar hjälpsökande till dem för att få hjälp med grundläggande
akuta behov som mat eller kläder. Utan Stadsmissionernas stöd skulle många människor ha en
mycket sämre situation.
Stockholms stad har under de senaste fyra åren gjort flera satsningar för att förbättra situationen.
Idag erbjuds bland annat akut mat och logi efter nödprövning, tillgång till öppna dagverksamheter
och en särskild satsning för att kunna erbjuda fler sängplatser kallare nättare genom satsningen
”vinternatt”. Men vi behöver fler lösningar.
Varje kommun ansvarar för att planera för den egna kommunens bostadsförsörjning. Men vi på
Kungsholmen borde ansvara för att lindra den akuta situationen för hemlösa i deras väntan på ett
kommunalt boende. En simhall i Sundbyberg öppnar exempelvis för sjunde året i rad upp sina dörrar
för hemlösa inför julen. Där erbjuds de en ny frisyr, nya kläder, bad och fika till julmusik på julafton.
Förra året kom 50 personer för att volontärarbeta under julaftonsförmiddagen och 100-120 besökare
tog del av donationerna. Flera företags vilja att hjälpa till och donera finns. Stadsmissionen
rapporterar om att de inte kan ta tillvara på all mat som företag vill skänka på grund av
Livsmedelsverket höga krav på insyn i hela kedjan.

Med anledning av detta vill vi skicka med följande önskemål till förvaltningen:
1. Använd någon av Kungsholmens verksamhetslokaler som exempelvis förskola eller
ungdomsgård som står tomma under julen för en motsvarande/liknande verksamhet som i
Sundbyberg. Så att hemlösa kan få värme, tak över huvudet, mat och en stunds vila.

2. Undersöka företag, civilsamhällesorganisationer och medborgares vilja att hjälpa till i ovan
verksamhet
3. Under 2019 arbeta fram en vision/handlingsplan för att få bort hemlösheten på
Kungsholmen

