Partierna om hemlöshet
Ur majoritetspartiernas (M, C, L, KD, MP) budget för 2022
I Stockholm ska vi värna de mest utsatta människorna och ge stöd och värme där det
behövs. Mänskliga rättigheter omfattar alla. Vi vill förbättra situationen för barn som
har det svårt, inget barn ska frysa eller gå hungrigt i Stockholm. Vi vill också aktivt
förbättra livssituationen för utsatta EU-medborgare och stärka samarbetet med deras
hemländer. Staden ska, genom bland annat EU-teamets uppsökande arbete, arbeta
systematiskt för att förebygga uppkomsten av olagliga boplatser och i samband med
avhysning av olagliga boplatser erbjuda lagliga boendealternativ. Barn som kommer
ensamma på flykt ska få sina rättigheter tillgodosedda och ges goda förutsättningar att
komma in i samhället. De barn och unga som kommit hit de senaste åren behöver
fortsatt stöd och omsorg.
Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande
insatser för att undvika att personer hamnar i hemlöshet och att de som blivit hemlösa
kan komma vidare till egen bostad. Hemlöshet ska motverkas och inga barnfamiljer ska
vräkas eller bo i osäkra boendeförhållanden.
Centerpartiet har dessutom i sin valplattform följande:
Ett tryggt boende, ett eget hem, är ofta en förutsättning för återhämtning och ökad
livskvalitet för den som exempelvis lever i missbruk och hemlöshet. Stockholms stad
arbetar därför sedan många år med konceptet ”Bostad först” som ett sätt att stödja
personer ur hemlöshet. Det är ett koncept som vi vill se fortsätta utvecklas inom staden.
Centerpartiet vill också att Stockholms stad fortsätter erbjuda en taköver-huvudetgaranti så att ingen behöver sova utomhus.
Stockholms stads kommunala bolag ska fokusera på att bygga fler mindre, billigare och
enklare lägenheter som fler har råd med
Underlätta för sökande från utsatta grupper att få ett förstahandskontrakt genom att se
över de krav som ställs av bostadsbolagen
Få in fler privata hyresvärdar för att öka antalet bostäder i SHIS bestånd och ge SHIS
tillgång till billiga bostäder i det äldre beståndet från bostadsbolagen
Miljöpartiet har dessutom på sin hemsida följande:
•
•
•

Öka antalet Bostad först-lägenheter, som ger fler personer i hemlöshet möjlighet
till en egen bostad.
Stärka socialtjänstens samverkan med bostadsbolagen för att förebygga
vräkningar, med särskilt fokus på barnfamiljer.
Erbjuda fler lågtröskelsaktiviteter och mötesplatser för personer med missbruksoch beroendeproblematik.

Socialdemokraterna, Ur Staden, 100 år av social stadsbyggnadspolitik
Hemlöshet bekämpas med fler bostäder Hemlöshet är inget människor väljer.
Hemlöshet kan aldrig accepteras. Den strukturella hemlösheten, där människor saknar
betalningsförmåga eller inte är etablerade på bostadsmarknaden, ska bekämpas genom
att det byggs bra bostäder till en rimlig kostnad. Den andra gruppen hemlösa,
människor med exempelvis psykisk eller missbruksproblematik kräver främst ett
fördjupat arbete av socialtjänsten. Kommunen har en bostadsstiftelse, Stiftelsen
hotellhem i Stockholm, som kompletterar det arbetet genom att bidra med bostäder.
Modellen Bostad först, som frångår den traditionella trappmodellen för att nå utsatta

grupper, är även den till hjälp. Dessa arbetssätt är framgångsrika men kräver även de
att det finns tillräckligt många bostäder. Äldre personer som befinner sig i eller riskerar
att hamna i akut hemlöshet ska inte placeras på akutboende, utan ska erbjudas
långsiktiga boendelösningar. Vi säger nej till den version av social housing som vi ser i
många andra länder. De exempel vi ser visar på en ökad stigmatisering, liksom
inlåsningseffekter som driver segregationen allt djupare. Stockholm ska aldrig tillåta
social dumpning En stor del av landets utflyttningskommuner säger sig ha fått nya
invånare utan egen försörjning och bostad, genom så kallad social dumpning. Ofta är det
rikare storstadskommuner som pekas ut som ansvariga när utsatta grupper knuffas ut,
exempelvis nyanlända eller människor med psykosociala problem. Det är ett agerande
som varken är anständigt eller förenligt med socialdemokratiska värderingar. I vår
strategi för ett växande Stockholm kommer vi aldrig tillåta social dumping.
Vänsterpartiet
•
•

•
•

•

•

Långsiktiga boendelösningar ska prioriteras. Akutboenden såsom härbärgen ska
fasas ut inom två år. Ingen ska behöva bo i åratal på härbärge.
Att boendetiden i stadens genomgångsbostäder ska förlängas. Idag är den för kort
för att människor ska kunna hitta ett eget mer permanent boende och skapa en
stabil grund i sitt liv.
Att socialtjänsten får ökade resurser för att arbeta vräkningsförebyggande. Det
förebyggande arbetet är avgörande för att inte fler ska hamna på gatan.
Att staden ska ha kapacitet att ordna genomgångsbostäder till alla hemlösa
barnfamiljer – de ska inte bo på vandrarhem eller upphandlade
korttidsslösningar. Utöver att det är oacceptabelt att barn behöver bo på det viset
är det ofta flera gånger så dyrt att upphandla lägenheter.
Att staden ska bygga hyresrätter med rimliga hyresnivåer som kan möta
efterfrågan hos alla de som idag lever under strukturell hemlöshet och att inga
ombildningar får ske. Inga fler hyresrätter får försvinna.
Privata fastighetsbolag som tar socialt ansvar ska premieras vid
markanvisningar. Den fastighetsägare som ger en lägenhet till socialtjänsten ska
självklart få tillstånd att bygga före den som inte gör det.

Det finns mycket som talar för att Stockholm borde klara av att utrota hemlösheten. Vi
har en rad boenden i egen regi på socialförvaltningen, en stor bostadssocial stiftelse med
flera tusen lägenheter, fastigheter som kan användas som genomgångsbostäder,
allmännytta som bidrar med bostad först, försökslägenheter med mera.
Feministiskt initiativ
•

Bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Många kvinnor tvingas
välja mellan att bo kvar hos sin förövare eller hemlöshet. Ofta har hon också
barn. Feministiskt initiativ vill införa en bostadsgaranti för den som är utsatt för
våld.

Sverigedemokraterna, fann inget eget, detta ur ett motionssvar
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om att stadens härbärgen endast
ska ge stöd till legalt vistandes samt att stöd och information kopplat till akutsjukvård
undantas. (motionen avslogs)

