
      
Interpellation från Miljöpartiet de gröna  
till kommunstyrelsens ordförande 
 
Bostäder för behövande som själva inte klarar att ordna bostad 
 
Enligt Socialtjänstlagen ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå vilken bl.a. innefattar 
trygga bostadsförhållanden. År 2012 tillsatte regeringen en nationell hemlöshetssamordnare för att 
ge kommunerna stöd i deras arbete med att motverka hemlöshet samt skapa långsiktiga och 
hållbara strukturer och fungerande rutiner. Särskilt fokus skulle läggas på familjer med barn 
eftersom det sågs oacceptabelt att denna grupp var hemlös. 
 
Regeringen har 2018 ökat möjligheten att bygga hyresbostäder med rimliga hyror genom att höja 
investeringsstödet, införa en påbyggnadsbonus på flerfamiljshus och höja den tillåtna normhyran.  
 
Kommunen är skyldig att hjälpa danderydsbor som själva inte klarar av att ordna bostad. 
Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten i kommunerna under en vecka år 2017. I Danderyd var 
då 73 personer hemlösa. Tillfälliga nödlösningar ”tak över huvudet” såsom härbärgen, hotell och 
vandrarhem kostar orimligt mycket. Under 2017 beviljades 32 hushåll ekonomiskt bistånd till 
kostnader för tillfälligt boende för drygt 3,8 mnkr. (Motsvarande siffra för 2016 var 31 hushåll och 
3,3 mnkr.) Fyra av dessa hushåll var barnfamiljer som borde ha erbjudits mer permanenta 
lösningar.  
 
Av våra nyanlända invånare klarar ca 12 % att ordna sitt eget boende under den 2-åriga 
etableringstiden. Under den tiden får nyanlända ett korttidskontrakt på två år som kan bli förlängt 
med högst två år till. För lyckad integration krävs både bostad och egen försörjning. År 2018 har 
122 hushåll korttidskontrakt. Om endast 10-12 % av dessa löser sitt boende på egen hand när 
tiden för korttidskontrakt går ut innebär det att 110 hushåll då står utan ordnat boende. Utan en fast 
bostad ökar svårigheten att komma i egen försörjning. Därmed ökar också andelen hushåll som 
kan behöva ansöka om ekonomiskt bistånd efter etableringsperioden.  
 
Nuvarande åtgärder i Danderyd är otillräckliga, kortsiktiga och dyra för både kommunen och de 
behövande. 
 
Miljöpartiet de gröna i Danderyd önskar svar på följande frågor: 
 
· Hur har majoriteten tänkt ordna boende för de 110 hushåll som troligen riskerar att bli hemlösa 

inom en snar framtid?  
 
· Tänker majoriteten utnyttja regeringens olika stöd som finns för att underlätta byggandet av 

hyresbostäder och därmed skapa möjliga boenden för utsatta grupper? 
 
 
Danderyd den 7 maj 2018 
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