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§ 12
Fördelning av statsbidrag för att motverka hemlöshet

Dnr 13.1.2-109/2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet enligt nedanstående;
Fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet
Antal
Andel Fördelning
Nämnd
hemlösa hemlösa
kronor
Enheten för hemlösa,
Socialförvaltningen
Rinkeby-Kista

384

17,4%

1 173 050

144

6,5%

439 894

Spånga-Tensta

135

6,1%

412 400

Hässelby-Vällingby

164

7,4%

500 990

Bromma

119

5,4%

363 523

Kungsholmen

15

0,7%

45 822

Norrmalm

40

1,8%

122 193

Östermalm

52

2,4%

158 851

Södermalm

223

10,1%

681 224

Enskede-Årsta-Vantör

260

11,8%

794 253

Skarpnäck

167

7,6%

510 155

Farsta

161

7,3%

491 826

Älvsjö

27

1,2%

82 480

118
198

5,3%
9,0%

360 469

2207

100%

6 741 983

Hägersten-Liljeholmen
Skärholmen

Totalt

604 854

Ärendet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela
statsbidrag för att motverka hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden. Medlen kan bland annat användas till aktiviteter
för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män.
Medlen kan också användas till aktiviteter för att förebygga akut
hemlöshet. Stockholms stad tillhör en av de kommuner som har
möjlighet att rekvirera statsbidraget. För stadens del innebär det
totalt 6 741 983 kronor under 2019. Förvaltningen föreslår att
socialnämnden godkänner fördelning av statsbidraget till samtliga
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stadsdelsnämnder och enheten för hemlösa (inklusive
uppsökarenheten) utifrån andelen hemlösa som redovisades i
Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad 26 september
2018.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 21 mars 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) yrkade bifall till eget förslag
till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), ledamöterna Karin Gustafsson, Arvid
Vikman, Lotten Hammar alla (S) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”att avslå förvaltningens förslag till fördelning av statsbidrag
Statsbidrag för att motverka akut hemlöshet fördelas till
socialförvaltningen
Därutöver anförs följande
Vi välkomnar att Stockholm får rekvirera statliga bidrag för att
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Istället för att bidragen fördelas till samtliga stadsdelarna föreslår vi
att hela bidraget går till socialförvaltningen. Stadsdelarnas möjlighet
att utveckla befintligt arbete enlighet med bidragens intentioner blir
begränsade när medlen är små. Risken är stor att effekterna som
önskas uteblir. Om socialförvaltningen tilldelas hela bidraget kan
användas för att stärka och utöka insatser för att motverka
hemlöshet.
Att människor bor i osäkra boendeförhållanden eller riskerar att
hamna utan bostad är framför allt en bostadspolitisk fråga.
Stockholm har i första hand ett entry-problem, inte ett exit-problem.
Alliansen genomförde en historisk utförsäljning av 26 000
hyresrätter, framförallt äldre lägenheter med lägre hyra, mellan
2006-2014. Ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter som

Socialnämnden
Protokoll
2019-04-16

gjordes då har lett till att alltfler har fått det svårare att komma in på
bostadsmarknaden.
Under den gångna mandatperioden stoppade vi ombildningarna av
hyresrätter och intensifierade arbetet med att minska hemlösheten
genom att bygga fler hyresrätter och sänka trösklarna för att få fast
bostad. Stora satsningar gjordes för att nå personer som är på väg in
i eller redan befinner sig långvarig hemlöshet. 30 miljoner kronor
avsattes för att stärka rådgivning kring budget- och skuldfrågor, för
att bedriva ett uppsökande arbete genom boendeteamen och stödja
individer till ett självständigt boende och arbete för att förhindra
vräkning och hemlöshet. Familjer med osäker boendesituation och
äldre i hemlöshet uppmärksammades särskilt. Insatsen Bostad först
permanentades och bostadsbolagen fick en tydligare roll i att skapa
förutsättningar för såväl akutboenden som varaktiga lösningar som
innebär att människor kan ta sig ur hemlöshet.
Vi ser med oro på att den borgerliga majoriteten har beslutat att
ännu en gång ombilda hyresrätter med lägre hyror. Konsekvenserna
av den förda politiken är att bostadsbristen fördjupas, segregationen
ökar och stockholmare får svårt att få ett fast boende. Den är politik
som vi motsätter oss.”

