Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Sedat Arif
Enkel fråga om hemlöshet
Vi har kunnat ta del av den räkning kommunen har gjort på antalet hemlösa i Malmö. Där
konstateras bland annat att hemlösheten bland vuxna har på ett år ökat med 12 procent. Nu
är nästan 2 000 vuxna Malmöbor utan hem. Men vad än värre är att ökningen bland barn är
mycket kraftigare. Det stora antalet hemlösa i Malmö har tak över huvudet genom vänner
och familj eller andrahandsuthyrning, men en del av de hemlösa är beroende av
natthärbärgen för att slippa sova utomhus i parker eller dylikt. På nationell nivå har vi
dessutom fått en budget som kraftigt minskar initiativen till att bygga billiga hyresrätter och
det nya Socialdemokratiska-Liberala styret här i Malmö väljer att införa förtur i bostadskön
för dem som flyttar hit med arbete. Möjligheten att finna en bostad man har råd med har blivit
en klassfråga, det är plånbokens storlek och kontakter som avgör. Diskriminering och rasism
leder också till att alltfler utestängs från rätten till bostad. Tre av fyra hemlösa i Malmö har
inga sociala problem än att de just saknar en bostad. De har inte tillräckliga resurser för att
kunna ta de lägenheter som idag erbjuds. Den viktigaste orsaken till att dagens problem är
alltså bristen på bostäder, främst bristen på hyreslägenheter med rimlig hyra.
Stadsmissionen har sedan flera år drivit natthärbärge i sina lokaler, men har valt att inte
lägga ett anbud i upphandlingen som skett inför 2019. De flaggar för att antalet personer
som söker sig till deras natthärbärge har ökat, att det är kö utanför varje kväll och att de ofta
får neka personer på grund av platsbrist - men att de enligt riktlinjerna i den nya
upphandlingen från Malmö Stad ska neka personer som inte omfattas av en sammansatt
social problematik, missbruk och psykisk ohälsa. Vi har kunnat läsa oss till att ett
vinstdrivande företag har vunnit upphandlingen, men att antalet platser minskar från
Stadsmissionens 25 till Förenade Cares 14. Som skäl anges att den grupp hemlösa som
omfattas av Malmö Stads riktlinjer för vem som ska få natthärbärge ”inte är så stor”.
Stadsmissionen berättar att deras platser har varit öppna för människor i akut hemlöshet,
där orsakerna kan vara både social problematik (missbruk och/eller psykisk ohälsa) och
strukturell hemlöshet (hemlöshet som enkelt förklarat beror på brist på pengar eller brist på
tillgång på bostäder). De 25 platserna har varit konstant fullbelagda och inte alltid räckt till.
Trots detta drar ni nu ner antalet platser till 14 samtidigt som antalet platser i dygnsboenden
och lågtröskelboenden för kvinnor och män minskar.
Min enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif är därför
● Avser du låta de personer som saknar tak över huvudet men inte omfattas av de
riktlinjer ni ställt i upphandlingen sova utomhus i vinter?
Malmö den 18 januari 2019
Emma-Lina Johansson (V)

