R Stockholms
V stad

Norrmalms stadsdelsnämnd
2020-10-22

Sammanträdesprotokoll

§§ 1 - 19
Sida 9 (26)

§6
Remiss av Stockholms stads program för
att motverka hemlöshet 2020-2025

NORR 2020/509
Beslut
I. Remissen besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-09-09
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från Norrmalms
stadsdelsnämnd med anledning av ett nytt program för att
motverka hemlöshet 2020-2025.
Programmet beskriver hur stadens socialtjänst ska arbeta för
att motverka hemlöshet, dels vilka insatser och verktyg som
stadens socialtjänst kan använda till stöd för personer i
processer ur hemlöshet, dels de förhållningssätt som ska
prägla socialtjänstens arbete med att motverka hemlöshet.
Programmet innehåller sex mål och tre strategier.
Förvaltningen välkomnar det nya programmet som helhet,
men menar att behoven hos såväl äldre som hos nyanlända
borde uppmärksammas mer i programmet.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Ledamoten Magnus Waller (S) och ledamoten Viktor
Gustafsson (V) anmälde ett gemensamt förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta.
Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Beslutsgång
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) ställde de två förslagen mot
varandra och kunde konstatera att nämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
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Reservation
Ledamoten Magnus Waller (S) och ledamoten Viktor
Gustafsson (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
gemensamma förslag till beslut enligt följande:
1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens
förslag till beslut.
2. Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder
och bolag får i uppdrag att ta fram ett nytt program
med ett tydligt mål om att utrota hemlösheten, med
detta ska tillhörande handlingsplan tas fram.
3. Därutöver anföra följande:
Varje kommun är enligt lag skyldig att planera för
bostadsförsörjningen i syfte att alla kommunens invånare ska
ha en god bostad något som allt fler kommuner idag inte lever
upp till. Det är vidare stadens ansvar att tillgodose behovet av
bostäder i kommunen, inte socialtjänstens. Därför anser vi att
ett program mot hemlöshet ska ha som mål att utrota
hemlösheten för att leva upp till gällande lagstiftning och
målen i Agenda 2030. Programmet med tillhörande
handlingsplan bör ligga på kommunstyrelsen där
socialnämnden är en part precis som stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden, SHIS bostäder, allmännyttan med flera
är egna partner där alla tar ansvar för sin del.
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Förra mandatperioden ledde vi arbetet mot att minska
hemlösheten bland äldre i staden, något som gav effekt redan
första året och som detta program också kan lära av. För att
lyckas med arbetet mot hemlöshet krävs både förebyggande
arbete, akuta insatser samt en långsiktig plan för att det ska
finnas tillräckligt många lägenheter i staden till en hyra som
de som efterfrågar dessa har råd med. Det håller inte att
socialnämnden har ett väl fungerande arbete på Enheten för
hemlösa med de allra mest utsatta samtidigt som majoriteten
säljer ut lägenheter med rimliga hyror. I år har inte behovet av
försöks och träningslägenheter kunnat tillgodoses på
grund av avsaknad av bostäder med rimliga hyror och endast
31/100 genomgångsbostäder har förmedlats till hemlösa
barnfamiljer.
Vi vill se krafttag mot en av stadens absolut största
utmaningar, hemlösheten. En del av förslagen som finns med i
programmet är bra, inte minst att hemlöshetsarbetet ska utgå
från evidens med Bostad först och barnens behov i centr m
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men detta nya program innebär inte mycket nytt mot tidigare. I
ett hemlöshetsprogram behövs också ett arbetssätt för alla de
stockholmare som idag befinner sig i strukturell hemlöshet
utan sociala problem. Detta är en grupp som kommer växa
kraftigt kommande år då många väntas flytta från SHIS
bestånd och som är osynliga i den här rapporten.
Frågan om strukturell hemlöshet handlar om en grundläggande
rätt till ett tryggt hem som är anpassat efter varje människas
behov och förutsättningar. Rätten till bostad är så fundamental
att det påtalas i Sveriges grundlag och som en av de mänskliga
rättigheterna enligt Förenta nationerna (FN). Vi anser att det är
en självklarhet att sträva mot att förverkliga rätten till ett
tryggt och bra boende för alla. Staden bör därför ansluta sig
till det globala FN-initiativet The Shift och verka för en
inriktning där bostad ses som en rättighet och utförsäljning av
allmännyttan förkastas.
Särskilt uttalande
Lena-Karin Lifvenhjelm (SD) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
Trots att det i det antagna programmet för att motverka
hemlöshet finns ett tydligt mål om att antalet hemlösa i
Stockholms stad ska minska så ligger antalet kvar på en
konstant nivå. Antalet kvinnor som lever i hemlöshet ökar,
vilket är oroande eftersom man som kvinna är extra utsatt i
denna redan utsatta situation.
Vi anser att arbetet mot hemlöshet ska vara i ständig
utveckling, men vill understryka att än mer måste göras för att
målen i programmet ska uppnås.
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