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§ 17
Remiss av Stockholms Stads program för att motverka
hemlöshet 2020-2025
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/353
SÖD 2020/725

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Charlotte Lilja Pittuco (V) och Elis Wibacke (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det gemensamma förslaget
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Programtiden för Stockholms stads program mot hemlöshet 20142019 har löpt ut och socialförvaltningen har därför tagit fram ett
nytt program för 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.
Förvaltningen ställer sig bakom det nya programmet för att
motverka hemlöshet för 2020-2025. Det är välskrivet och utgör ett
bra kunskapsstöd och en bra genomgång av stadens resurser inom
området. Programmet tar upp relevanta delar och har tydligt
formulerade mål, strategier och åtgärder som underlättar det dagliga
arbetet och arbetet generellt inom förvaltningen med att motverka
hemlöshet. Förvaltningen är även positiv till de språkliga
förändringarna samt ändringen av tidigare skrivningar kring
längden på biståndsbeslut.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag (bilaga).
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Christoffer Järkeborn (M) föreslår att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - det
gemensamma förslaget från (S) och (V) samt förvaltningens
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/725-5 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
Stockholms Stads program för att motverka hemlöshet 20202025
 SÖD 2020/725-2 Stockholm stads program för att motverka
hemlöshet 2020-2025

Bilaga § 17 - eget förslag (S) och (V)

Södermalm

2020-09-24
Ärende 17
Remiss av Stockholms
Stads program för att
motverka hemlöshet 2020–
2025
Anders Göransson m.fl. S
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. V
Antonia Simon Fi

Förslag till beslut
att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och bolag bör ta fram ett
nytt program med ett tydligt mål om att utrota hemlösheten, med detta ska
tillhörande handlingsplan tas fram
att 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.
Ambitionerna att motverka hemlöshet är inte förenligt med majoritetens
utförsäljningspolitik. Allmännyttan är det främsta verktyget för att kunna
tillgodose invånarnas rätt till bostad. Med färre hyresrätter att förmedla, minskar
också möjligheterna för bostäder med rimliga hyror.
Det är oroväckande att antalet barnfamiljer söker stöd hos förvaltningen ökar. En
barnfamilj med ingen eller låg inkomst har ingen möjlighet att köpa sig en
bostadsrätt. Dessutom vittnar förvaltningen om ett hårdare klimat vad gäller
hyresskulder där bostadsbolag använder inkassoföretag för att driva in skulder,
vilket gör det svårare att avvärja en vräkning. Det är något som behöver hanteras.

2 (2)

Vi hade önskat att programmet tydligare tog upp frågan om hemlöshet kopplat till
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Många kvinnor tvingas till
hemlöshet för att lämna en våldsam relation.
Allt fler äldre kvinnor blir hemlösa, i grunden handlar det om en låg pension och
där hyreshöjningar gör det omöjligt att betala hyran och samtidigt få mat för
dagen. Fattigpensionärer som får sina lägenheter renoverade och därmed inte
längre har råd med hyra, så kallade renovräkningar, är något som behöver
hanteras i frågan om hemlöshet.
Avslutningsvis vill vi påminna om att Södermalm, både historiskt och i nutid, haft
en stor andel bostäder för människor som av olika skäl har haft svårt att klara sig
på den reguljära bostadsmarknaden1. Ska Stockholm hålla ihop framöver krävs
det att vi fortsätter att ta ett stort ansvar på detta område.

1

SHIS traditionella bostäder, bostäder för nyanlända på Vintertullen och modulbostäderna i Tanto. Bostället på Högbergsgatan för att nämna
några.

