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Interpellation av Alexandra Mattsson
Åkerström (V) om rätten till bostad och stadens
bostadsförsörjningsansvar.

Socialtjänsten möter idag många personer som
söker hjälp med bostad som inte har sociala
problem, men aldrig kommit in på den ordinarie
bostadsmarknaden. Den gruppen är i behov av
hyresrätter med rimliga hyror, i många fall rör
det sig om ensamstående mammor med ett eller
flera barn som varken kan köpa en bostad eller
har råd med en ny producerad hyresrätt.
Idag är det ca 2400 personer som saknar en
varaktig bostad i Stockholm, gruppen kvinnor
och barnfamiljer ökar. 80 000 personer är aktivt
sökande i bostadskön.
Bostadsbristen är fortsatt akut i Stockholm
särskilt för personer med låga inkomster
och/eller sociala problem.
Möjligheten för dessa personer att få en
lägenhet är via allmännyttan, som årligen ger ca
500 lägenheter till sociala ändamål och
socialtjänsten i form av tränings och
försökslägenheter.
Förra
året
bidrog
Stockholms privata hyresvärdar med totalt fyra
lägenheter till samma ändamål.
Gruppen som är i behov av försöks och
träningslägenheter kan inte skaffa en bostad på
annat sätt än via socialtjänsten och är helt
beroende av allmännyttan för att kunna få en
varaktig bostad.
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Om allmännyttan genomför ombildningar i det
bestånd som finns med rimliga hyror så
försvinner lägenheter som många behöver och
som aldrig kan ersättas. Om utförsäljningar sker
till privata värdar vet vi också att de inte
tenderar att bidra till lägenheter för sociala
ändamål.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa
följande frågor till socialborgarrådet Jan Jönsson.

1. Hur ska socialtjänsten kunna
tillförsäkra allas rätt till en bostad om
lägenheter med billig hyra säljs ut
alternativt ombildas?
2. Kommer allmännyttan även
fortsättningsvis kunna bidra med 500
lägenheter årligen till socialtjänstens
hemlöshetsarbete?
3. Finns det någon plan på hur privata
värdar kan bidra med lägenheter till
sociala ändamål om utförsäljningar
sker?
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