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Remiss av Motion om bostadsgaranti för
våldsutsatta kvinnor
Remiss från kommunstyrelsen dnr 2020/1276
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Motionärerna Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt
initiativ (Fi) skriver i sin motion att Fi vill införa en bostadsgaranti
för våldsutsatta kvinnor. Bostadsgarantin innebär att den som vistats
på skyddat boende inte ska bli hemlös eller blir tvungen till att bo
på vandrarhem. Motionärerna menar att Bostadsförmedlingens
riktlinjer för förtur innebär att kvinnan måste ha varit bosatt i
Stockholm under två år och vara skuldfri för att kunna beviljas
förtur. Motionärerna föreslår bland annat att riktlinjerna ses över
och att en bostadsgaranti införs för våldsutsatta kvinnor.
Förvaltningen ställer sig positiv till att samverka med
bostadsförmedlingen kring revidering av riktlinjerna om ett sådant
uppdrag ges i budget. Förvaltningen anser dock att det måste finnas
tydliga kriterier för att beviljas förtur då bostadsförmedlingens
uppdrag är att tillgodose flera målgruppers behov av bostäder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för vuxna, Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Motionärerna Lisa Palm och Anna Rantala Bonnier, Feministiskt
initiativ (Fi) skriver i sin motion att Fi vill införa en bostadsgaranti
för våldsutsatta kvinnor. Bostadsgarantin innebär att den som vistats
på skyddat boende inte ska bli hemlös eller blir tvungen till att bo
på vandrarhem. 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
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skedde inga förändringar. Tvåårsregeln 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.
2015 beviljades 51 förturslägenheter där kategorin våldsutsatta
kvinnor ingår. År 2019 beviljades endast 14 stycken. Motionärerna
menar att 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.
Med bakgrund av detta föreslår motionärerna 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. två årsregeln 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
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen utgår från att motionärerna menar kvinnor som
uppfyller de förturskriterier som beskrivs i Bostadsförmedlingens
Riktlinjer för förtursverksamheten. Förturskriterierna omfattar bland
annat den som har ytterst trängande omständigheter och har akut
behov av ändrade bostadsförhållanden på grund av hot om, eller
risk för, allvarlig skada av psykisk eller fysisk natur. Förvaltningen
ställer sig positiv till att samverka med bostadsförmedlingen kring
revidering av riktlinjerna om ett sådant uppdrag ges i budget.
Förvaltningen anser dock att det måste finnas tydliga kriterier för att
beviljas förtur då bostadsförmedlingens uppdrag är att tillgodose
flera målgruppers behov av bostäder. Förutom att den som söker
förtur ska ingå i målgrupperna för förtur, får inga hyresrelaterade
skulder eller oreglerade hyresskulder finnas. Den som söker förtur
måste kunna betala sin hyra vilket är samma krav som gäller för
exempelvis försökslägenhet och vid övertagande av ett
förstahandskontrakt.
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Motionärerna skriver att en tillfällig flytt till en annan kommun
innebär att kravet på två års folkbokföring inte kan uppfyllas. En
tillfällig flytt till ett skyddat boende utanför Stockholms stad
innebär inte att folkbokföringen måste ändras. Det finns möjlighet
att ansöka hos Skatteverket om skyddade personuppgifter med
bland annat skyddad folkbokföring, som tidigare hette
kvarskrivning, och då vara folkbokförd i Stockholm.
De kvinnor som befinner sig i social utsatthet, och inte har rätt till
förtur eller kan ordna en bostad på egen hand, har rätt att få stöd och
hjälp från socialtjänsten för att kunna nå en stadigvarande
boendesituation. För kvinnor med barn är barnens rätt prioriterat i
alla beslut som berör barnen. Socialtjänsten arbetar för att alla barn
ska ha ett stadigvarande boende med möjlighet till skolgång.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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Avdelningschef
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