Motion: bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor
I budgeten för 2019 gav de grönblå uppdrag till socialförvaltningen och
bostadsförmedlingen att både utöka antalet förturslägenheter och att se över
riktlinjerna för att säkerställa att våldsutsatta inkluderas. Riktlinjerna sågs över, men i
praktiken skedde inga förändringar. Det har därför blivit mer ord än handling från den
grönblå majoriteten. Två års-regeln om att ha varit bosatt i Stockholm och att man
måste vara skuldfri för att kunna beviljas förtur finns fortfarande kvar. I praktiken
innebär det att den som flytt från en våldsam relation och därför tillfälligt bott i
exempelvis Huddinge kommun under tre månader automatisk får avslag. Erfarenheten
är också att många kvinnor utsatts för ekonomiskt våld vilket gör skuldkravet ännu
svårare att uppnå. Det är alltså två krav som vi vet slår hårt mot den kvinna som
tvingats fly med sina barn från en våldsutsatt man.
Dessutom har det grönblåa styret initierat ytterligare en ombildningsvåg av billiga
hyresrätter. Genom ombildningar riskerar det att bli svårare för våldsutsatta kvinnor,
utan stora ekonomiska resurser, att få en bostad. De hyresrätter som just våldsutsatta
kvinnor med barn är i behov av säljs ut. Med färre bostäder i allmännyttan finns färre
lägenheter att förmedla - det är en enkel ekvation. Samtidigt står 700 000 personer i
Stockholms bostadskö. Även i detta anseende är det anmärkningsvärt att den två års
regel som finns gällande våldsutsatta inte hävts i den bostadskris som råder.
2015 beviljades 51 förturslägenheter där kategorin våldsutsatta kvinnor ingår. 2019
beviljades endast 14 stycken. Det är häpnadsväckande och nedslående siffror, därtill
ett politiskt misslyckande. Särskilt då socialtjänsten och kvinnojourerna flaggar för ett
ökat tryck vad gäller kvinnor som söker skydd från en våldsam man. Många har barn
som också har bevittnat eller upplevt våld.
Feministiskt initiativ vill införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor som innebär
att den som vistats på skyddat boende inte ska bli hemlös eller blir tvungen till att bo
på vandrarhem. Vi har länge drivit en förändring av förturssystemet för att fler
våldsutsatta kvinnor och barn ska kunna få en trygg bostad och livssituation.
Feministiskt initiativ vill därför öka antalet förturslägenheter samt genom en
omarbetning av riktlinjer öka möjligheten till förtur för våldsutsatta som bott på
kvinnojourer och skyddade boenden.
Med bakgrund av detta föreslår vi att:
1. en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor ska införas i Stockholms stad

2. socialnämnden tillsammans med bostadsförmedlingen genomför en
genomlysning om anledning till varför så få våldsutsatta kvinnor
beviljas förtur
3. socialnämnden bistår bostadsförmedlingen med framtagandet av nya
riktlinjer för förtur så att fler våldsutsatta kan ges förtur i bostadskön
4. tvåårsregeln för att beviljas lägenhet tas bort ur riktlinjerna för den som
varit våldsutsatt
5. kravet om att vara skuldfri för att beviljas lägenhet tas bort ur reglerna
för den som varit våldsutsatt
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