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Interpellation till socialnämndens ordförande Christina Funhammar

(M) angående hemlösas situation i Österåker

Hur ser hemlösas situation ut i Österåker ? Det är en aktuell fråga, särskilt i samband med den

pågående pandemin. Vad gör Österåker för den som är hemlös ? Finns det någon stans i kommunen
som den som är/blir hemlös kan gå till ?

Kommunen har enligt 2 kap 1 § SoL det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får

det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt 3 kap 1 § SoL har socialtjänsten även skyldighet att

genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda

levnadsförhållanden i kommunen.

I Socialstyrelsens definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter

institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt den

sekundära bostadsmarknaden, vilket innebär ett andrahands kontrakt för den boende.

Många orsaker finns till att hamna i en svår situation som att inte ha ett hem att bo i. Exempelvis

missbruksproblem, funktionsnedsättning, utsatt för våld i hemmet, långvariga försörjningsproblem

och avhysning. Forskning pekar på att personer som en gång blivit avhysta har mycket svårt att

återkomma in på bostadsmarknaden. Ingen människa önskar detta. Det ska vara nolltolerans till

hemlöshet.

År 2020 och framåt måste det finnas trygghet även om man är hemlös. Det ska finnas stöd, hjälp och

bostad. Hur fu||fö|jer Österåker sina åtaganden i dessa frågor ?

Har kommunen kunskap om hur många som faktiskt är hemlösa inom kommunen ? Hur ser den

uppsökande verksamheten ut? Och hur sker uppföljningen och utvärderingen ut av hittills vidtagna

åtgärder?

Min konkreta fråga till socialnämndens ordförande blir:

På vilket sätt tänker du agera för att få en tydlig bild av de hemlösas situation och hur ser den

uppsökande verksamheten ut?
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