MOTION

Social bostadspolitik i Enköping
Enköping behöver utveckla en starkare social profil i sin bostadspolitik. En egen fast bostad är
en mänsklig rättighet, vårt hem är vår borg. Många av oss är främmande inför det faktum att
stå utan egen bostad. Enköping som är en expansiv kommun med god ekonomi bör vara ett
föredöme inom bostadspolitiken. Inte minst bör det byggas tillräckligt många bostäder med
olika upplåtelseformer för att mota hemlöshet och trångboddhet. Aktivt förebyggande åtgärder
för att färre ska hamna i riskzonen för hemlöshet är avgörande. Samverkan med andra
myndigheter och politiska nivåer, mellan förvaltningar och Enköpings hyresbostäder samt
privata fastighetsägare är en förutsättning för en social bostadsmarknad.
Antalet barn och unga i hemlöshet ökar i flera kommuner i Uppsala län. Sedan regeringen 2007
satte målet att inga barn ska vräkas har 1 900 barn vräkts i landet, varav 65 i Uppsala län. Enligt
Sveriges kommuner och landsting har hemlösheten ökat sedan 2005. Mörkertalet är stort, då
grupper av unga som tvingas lämna sina hem inte fångas upp i statistiken.
Sverige har i flera FN‐deklarationer skrivit under på att barn har rätt till bostad, social trygghet
och stöd i utvecklingen.
Den nationella strategin mot hemlöshet bygger på fyra mål.
Mål 1
Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån
individuella behov.
Mål 2
Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt,
behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) och inte har
ordnad bostad inför utskrivning ska minska.
Mål 3
Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som
befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som
tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer.
Mål 4
Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.
Det vilar ett stort ansvar på kommunerna att leva upp till dessa målsättningar. Enköping
behöver samverka med en rad andra aktörer för att kunna leva upp till de nationella målen.
Bland annat måste privata hyresvärdar i ett tidigt skede informera socialtjänst om
betalningsproblem, kriminalvården, olika typer av vårdboenden måste ha en tidig och tät
kontakt med kommunen i samband med utskrivning och EHB ska ha en klar policy mot
vräkningar av barn. Barnperspektivet bör vara överordnat annat i fråga om hemlöshet.
Hälsoeffekterna av att leva med en oviss bostadssituation har i olika studier visat sig vara klart
negativa. Otrygghet, social isolation, oro, trångboddhet och våldsamma miljöer är problem som
följer med hemlöshet vilket ger en stark påverkan på barns utvecklingsmöjligheter.
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Det finns grupper som är extra utsatta, t.ex. papperslösa som har svårare att få hjälp samt
personer med missbruk, personer som skrivs ut från vård‐ eller kriminalanstalt samt personer
med psykiska problem.
Miljöpartiet vill att Enköping fattar ett beslut om att arbeta enligt modellen ”bostad först”.
Modellen ”bostad först” och går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse
behöver för att kunna ta itu med andra problem. Modellen innebär att den hemlöse först får en
egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser. Den har testats i andra länder, bland annat i USA,
Tyskland och Finland och resultaten har varit goda i de försök som utvärderats. I New York och
Hannover har ca 90 procent av dem som fått en bostad i kombination med intensiv
rehabilitering lyckats behålla sina kontrakt. Flera kommuner i Sverige arbetar med goda resultat
enligt modellen, Helsingborg, Stockholm med flera.
För att kommunen ska ta ett helhetsgrepp över situationen vill vi att Enköping antar vår motion
som en början på ett arbete för en mer social bostadspolitik med fokus på allas rätt till bostad.

Miljöpartiet yrkar att kommunen:
Inför en tak‐över‐huvudet‐garanti.
Genomför en kartläggning av antal hemlösa och uppföljning i varje enskilt fall.
Sätter stopp för vräkningar av hushåll med barn genom ett ägardirektiv till EHB samt en
överenskommelse om samverkan med privata fastighetsägare.
Inför riktlinjen ”bostad först” i kommunen och arbeta utifrån den för att minska
hemlöshet och relaterade problem.
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