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SKRIVELSE OM UPPFÖLJNING AV UTFLYTT FRÅN BJÄLLERKRANSEN
Stockholms stads bostadssociala resurs, SHIS, har som uppdrag att erbjuda trygga
genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska
skäl hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
I vår stadsdel ligger genomgångsboendet Bjällerkransen med boende med stöd för vuxen, avtalat
boende för ungdom, avtalat boende för vuxen och avtalat boende för familj.
2015 fick ett 30-tal möjlighet till genomgångsboende på Bjällerkransen och 2016 fick ytterligare 130
möjlighet att flytta dit i linje med Bosättningslagen.
Tillfälliga bostäder får som längst hyras ut i fem år och under den tiden ska en mer långsiktigt
boendesituation kunna lösas efter aktivt arbete från de bostadssökande själva.
Att finna en långsiktig lösning på fem år blir en stor utmaning med tanke på boendesituationen i
Stockholm och hyresvärdarnas krav på fast inkomst. Nu står flertalet inför en utflytt varav många är
barnfamiljer.
16 hushåll ska lämna Bjällerkransen under våren 2020 varav 12 är barnfamiljer.
133 hushåll ska lämna Bjällerkransen 2021 varav ca 50 är barnfamiljer.
Faktorer som försvårar situationen är ökade bostadspriser i Stockholm och majoritetens
utförsäljningar av allmännyttan. Bostadssökande hänvisas istället ofta till en okontrollerad marknad
för 2:a handsuthyrning på Blocket eller till annan ort där det ofta finns tillgängliga bostäder men inga
jobb. Det är viktigt att gemensamt motverka social dumpning när boende i genomgångsbostäder står
inför utflytt.
Vi ser med stor oro på att flera av dessa står inför utflytt utan annan lösning. Extra skört är
situationen för barnfamiljer.

Med anledning av detta vill vil ställa följande frågor till förvaltningen:
1. Hur arbetar förvaltningen för att säkerställa att ingen som nu står för utflytt
hamnar utan bostad?
2. Hur motverkar förvaltningen att människor som nu i flera fall flyttar från jobb och
studier inte hamnar i arbetslöshet?
3. Hur arbetar förvaltningen med att stödja barnfamiljer för att undvika placeringar
på olämpliga boenden?
4. Hur arbetar förvaltningen för att stötta barnen som rycks upp från vänner och
arbetslag i förskola och skola?

