Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats
Helmfrid med anledning av den ökande hemlösheten i
Lunds kommun
Den nuvarande politiska majoriteten har suttit vid makten i Lunds kommun i drygt fyra år.
Under den perioden har utvecklingen inom en rad områden gått åt fel håll. Ett av de tydligaste
och mest oroväckande exemplen är att vi under en längre tid har kunnat se flera indikatorer på
en kraftigt ökad hemlöshet i kommunen. Hemlöshet är kanske den värsta formen av
förnedring for den enskilde och omöjliggör i vissa fall kontakter med samhället och
myndigheter. Ingen väljer frivilligt att vara eller bli hemlös. Det handlar om samhällets
oförmåga att se individers behov och k
a garantera personer det sociala skyddsnat som vi
alla har rätt till.
I Socialförvaltningens senaste kartläggning var 126 vuxna och 13 barn hemlösa i kommunen.
Förvaltningens hotellkostnader 2010 ökade också jämfirt med 2009. Dessutom uppskattas att
det stora flertalet av de hotellboende personerna bedöms klara av ett eget boende utan
ytterligare stöd från Socialförvaltningen.
Ökningen går inte att vifta bort med hänvisning till statistiska definitioner. Bakom siffrorna
finns människoöden som det borde vara politikens uppgift att möta. Det har talats mycket från
den politiska majoritetens sida om insatser mot hemlösheten. Faktum är dock att antalet
hemlösa personer ökar. Man måste då fråga sig om tillräckliga insatser har gjorts eller om de
åtgärder som har genomförts har varit verkningslösa när det galler att minska antalet hemlösa
personer.

Att se bostadsbristen som en central del i bekämpa hemlösheten finns också bakom principen
om Bostad Först enligt lundamodellen. Utgångspunkten är bland annat att ett fast och säkert
boende är en grundläggande rättighet som ska gälla alla eftersom en egen bostad ar en
förutsättning för att andra eventuella problem ska kunna åtgärdas. En förutsättning for att
avskaffa hemlösheten är ett kraftigt ökat byggande av främst billiga hyresrätter, och att fler av
dessa viks åt sociala ändamål. Inte förrän då kan man på allvar ta itu med hemlöshetsfrågan,
oavsett om hemlösheten beror på ren bostadsbrist eller det ligger aven andra orsaker bakom.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid ar:
e
Anser du att majoritetens insatser mot hemlösheten den gångna mandatperioden varit
tillräckliga?
Vad avser du att göra för att bekämpa den ökade hemlösheten i Lunds kommun?
Är du beredd att ta ansvar för att en nämndsöverskridande överenskommelse om att
bygga bort hemlösheten kommer till stånd snarast?
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