Interpellation av Anna Rantala Bonnier (Fi) till Fredrik Lindstål (C) om SHIS
uppdrag om genomgångsbostäder för våldsutsatta kvinnor och barn
Under förra mandatperioden inleddes ett arbete med att konvertera försöks- och
träningslägenheter till genomgångsbostäder för bland annat våldsutsatta kvinnor med barn.
Behovet är stort och det är bra att den grönblåa majoriteten avser fortsätta arbetet som vi
påbörjade. Det finns dock ett antal frågetecken gällande utförandet av uppdraget som
ansvarigt borgarråd måste ta ansvar för.
Alla dessa genomgångsboenden ligger nämligen i en och samma SHIS-fastighet och
därigenom i en och samma stadsdel. Det innebär att hotade kvinnor i det område där
fastigheten ligger har svårt att kunna bo där, då det vanligaste är att den som är hotad av
säkerhetsskäl inte kan bo kvar i samma stadsdel som innan. Dessutom tycks SHIS överväga
att dra ned på antalet lägenheter för våldsutsatta på grund av att socialtjänsten inte
använder dessa i tillräckligt stor utsträckning. Detta trots att kvinnojourerna vittnar om att
behovet av genomgångsbostäder för våldsutsatta kvinnor och barn är stort.
Det här är en fråga som blir alltmer akut. Inte minst på grund av de ombildningsprocesser
som nu har påbörjats i ett flertal områden i ytterstaden. Det innebär att vi nu riskerar att få
ännu färre hyresrätter vilket försvårar möjligheten för våldsutsatta kvinnor att flytta om de
behöver byta bostad för att kunna leva ett liv fritt från våld. Det grönblåa styret har lovat att
göra det lättare för våldsutsatta att få ett nytt boende men som det ser ut nu går utveckling i
rakt motsatt riktning.
Eftersom uppdraget har lagts på SHIS och bostäderna skall tas ur SHIS bestånd har jag
följande frågor till ansvarigt borgarråd Fredrik Lindstål:





Hur ser du på att SHIS överväger att dra ned antalet lägenheter för våldsutsatta för
att de inte används även om behovet av genomgångsbostäder är stort?
Kommer du att agera för ett bättre samarbete mellan SHIS och stadsdelarnas
socialtjänst för att öka användningen av genomgångsbostäder för våldsutsatta?
Kommer SHIS att planera för genomgångsbostäder för våldsutsatta i fler stadsdelar
än där det nu finns?
Hur kommer du som ansvarigt borgarråd för stadens sociala bostäder att agera för
att fler våldsutsatta kvinnor kan få bostäder trots att antalet hyresrätter sjunker?
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