Solna den 26 janauri 2015
Motion till kommunfullmäktige

Motion om hem för alla i Solna
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk
grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen (artikel 25) och i
regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna
att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”
Utestängning från bostadsmarknaden påverkar och påverkas av bostads- och socialpolitik. För
Vänsterpartiet är bostad en social rättighet och det är en fråga som vi driver på nationell nivå. Som
socialtjänstlagen tolkas idag garanteras inte hemlösa rätten till eget boende utan endast ”tak-överhuvudet”. Och avsaknaden av en bostad är ett reellt problem även för dem som inte är klienter hos
socialtjänsten. Vi vet idag att bristen på hyreslägenheter och bostadsföretagens strikta
uthyrningspolicys märks av bland flera av landets socialtjänster. Personer som egentligen inte skulle
behöva socialkontorens hjälp vänder sig dit då de inte ser någon annan möjlighet att få hjälp med tak
över huvudet. Det handlar om unga, personer som vill separera, utförsäkrade från a-kassan och
personer med småskulder. Socialkontoren får agera bostadsförmedling vilket stjäl resurser från det
sociala arbetet. I Solna byggs det alldeles för få hyreslägenheter idag vilket försvårar situationen
ytterligare för de som är mest utsatta.
Under hösten 2012 lade Vänsterpartiet fram ett antal förslag till fullmäktige för att öka antalet
hyresrätter i Solna. Vi föreslog att staden utnyttjar sitt markmonopol i syfte att hålla
produktionskostnaderna nere, erbjuder Signalisten mark att bygga på i form av tomträtt med villkoret att
de bygger billiga hyresrätter, sätter stopp för ombildningar av allmännyttan, inför en kommunal
hyresgaranti för stadens innevånare som av olika orsaker saknar boende och inte kan få ett
förstakontrakt. Allt detta tror vi skulle bidra till att färre innevånare blir hemlösa men förslagen röstades
inte igenom av kommunfullmäktige.
När bristen på bostäder är så stor är det också viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra
vräkningar eller avhysningar. Det är ett oerhört stort problem att någon tvingas från sitt hem pga. att
den av olika anledningar inte kunnat behålla sin bostad. Forskning visar att de som blivit vräkta har än
svårare att sedan komma in på bostadsmarknaden igen. Vi anser därför att Solna måste arbeta mer
aktivt för att förhindra vräkningar och avhysningar.

Mot denna bakgrund yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
Att se över riktlinjerna för bistånd vid hyresskulder för att se om dessa bör lättas på och/eller utöka
samverkan med stadens budget- och skuldrådgivare.

Att se över möjligheten att införa 0-tolerans för vräkningar och avhysningar av barnfamiljer, personer
med funktionsnedsättning och äldre.
Att staden inför kommunal hyresgaranti för stadens innevånare som av olika orsaker saknar boende
och inte kan få ett förstakontrakt.
Att utföra kontinuerliga utvärderingar av hemlöshetsstrategin tillsammans med en referensgrupp av
brukarorganisationer.

Thomas Magnusson (V)

Mia Fällström (V)

