Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 2 november 2015
Interpellation till socialnämndens ordförande Arion Chryssafis

Interpellation ang. handlingsplan för att hjälpa våldsutsatta med bostad
I Stockholmsregionen precis som över hela landet tvingas jourerna säga nej till fler kvinnor och barn
än de kan ta emot på det skyddade boendet. Det handlar om ca 2 av 3 kvinnor. Orsaken till att det är
fullt på jourerna är att det är svårt att flytta ut på grund av bostadsbristen. Enligt Unizons (tidigare
SKR) kvinnofridsbarometer svarar Solna stad att kommunen inte ger våldsutsatta kvinnor stöd i att få
tillgång till permanent bostad. Solna ligger på plats 108 i rankingen av de 200 kommuner som svarat.
Detta är såklart ett regionalt problem då den våldsutsatta oftast måste placerar i en annan kommun än
hemkommunen för att undvika att springa in i förövaren. Alla kommuner i regionen måste därför ta sitt
ansvar.
Enligt ovan nämnda undersökning har 10 av 15 kommuner i Stockholms län inte någon handlingsplan
för att bistå den som utsatts för våld att hitta bostad. Enligt socialstyrelsen är det socialtjänstens
ansvar att utreda varje våldsutsatt kvinnas (eller mans) behov av hjälp med att söka efter ny bostad.
Samliga kommuner anger att bristande tillgång på hyreslägenheter i kommunen är en försvårande
faktor och 10 av 15 att avsaknaden av bostadsförtur är ett problem när det gäller att underlätta för att
kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour en längre tid efter att det akuta
skyddsbehovet upphört. Jourer i hela regionen tvingas neka kvinnor, i akut behov av skydd, plats på
grund av detta. Solna stad uppgav att det inte fanns någon handlingsplan men att en sådan kommer
att tas fram under 2013, vilket har gjorts. Om den våldsutsatta har svårigheter att ordna ett boende på
lång sikt kan stöd ges av socialförvaltningens boendehandläggare. Stödet kan innefatta kontakt med
hyresvärdar och information om aktuella möjligheter att hitta boende i närområdet. Förvaltningen har
även tillgång till en jourlägenhet som kan användas under en kort tid mellan kvinnojour och mer
långsiktigt boende.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
1. Skulle bostadsförtur för våldsutsatta kvinnor som söker stöd hos socialtjänsten i Solna lösa
problemet med bostadslöshet för dessa?
2. Hur länge får våldsutsatta kvinnor ifrån Solna som söker stöd bo kvar på skyddat boende på grund
av att de inte har någonstans att flytta?
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