SALAS BÄSTA MOTION
Att: Kommunfullmäktige i Sala,
Väckes av Hanna Westman (Sbä) ledamot fullmäktige

Dags att ta tag i hemlösheten i Sala kommun!
Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden senaste siffror
från 2019 har det skett förbättringar, men saknas fortfarande mycket för att vi ska sluta vara
bland de kommuner som har flest hemlösa i Sverige/10 000 invånare som vi var vid senaste
mätningen 2017.
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Enligt öppna jämförelser har Sala idag en socialjour som är tillgänglig utanför kontorstid och
uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende vilket är bra. Men de
saknas uppsökande verksamhet för akut hemlösa och det finns ingen övergripande plan för
att motverka hemlöshet. Det finns heller ingen överenskommelse om samverkan mellan
hemlöshet och frivilligorganisationer. De tidigare initiativ som gjordes från enskilda eldsjälar
för att starta en ”Silvermission” i Sala tackades det nej till. Något som vi såg som väldigt
dumt, då det hade hjälpt många av de ungdomar som blev av med sina stödboenden, men
även andra människor som lever i total utsatthet. Anledningen då var att kommunen skulle
ha egna stödboenden och en rädsla fanns att de ideella krafterna inte skulle klara av
uppdraget. Men de kommunala stödboendena lades sedan ner, då staten drog in
statsbidragen och de som fick ta hand om konsekvenserna var de eldsjälar som tidigare
misstrotts. Det vi har sett, med facit i hand, är en dåligt förd nationell politik med minskade
stöd för utsatta grupper och en övervältring av kostnader på kommunerna som i sin tur inte
haft lagstöd eller ekonomi att kunna hjälpa till. Det har lett till ett ökat tryck på lärare och
personal inom gymnasiet som hjälpt elever på egen hand, på ett eller annat sätt. Det har
också inneburit ökad desperation, narkotikaanvändning bland elever, för att inte falla ihop,
något som också tydligt framgått under samtal med skolpersonalen. Även äldre personer
och personer med kroniska sjukdomar som har svårt att försörja sig, har hamnat utanför vårt
sociala stöd och hamnat på gatan.

Socialtjänstens handläggare ska inte heller hållas som ansvarig, då det saknats en aktuell
samlad plan för personalens kompetensutveckling inom hemlöshet och saknas rutiner vid
indikation på att en vuxen utsatts för våld inom hemlöshet. Kommunen följer heller inte
rekommendationerna i nationella riktningen gällande boendeinsats. Det ska dock tilläggas
att det under lång tid varit svårt att få tag i fast personal och socialtjänsten har haft många
inhyrda. Precis som inom flera andra kategorier råder det arbetskraftsbrist även här. Att
Sala kommun nu har lyckats hittat personal som blivit fast anställda är ett steg i rätt riktning.
Men vi måste också säkerställa att de får rätt till den vidareutbildning de behöver och ges
rätt förutsättningar att kunna hjälpa de mest utsatta i vår kommun.
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Enligt öppna jämförelser saknas det också rutin för att förhindra avhysning av barnfamiljer,
det finns rutin för information om samordnad individuell plan inom hemlöshet och vi vet inte
om skyddande av personuppgifter finns inom hemlöshet, då kommunen inte lämnat in
uppgifter. Trots att kommunen inte enligt lag har ansvaret för att våra medborgare får rätt
till egen bostad, måste vi ändå sätta en egen lägsta nivå, det finns inget som säger att
kommunen får göra mer än lagen kräver. Att slänga ut människor på gatan, blunda och
hävda att det är statens fel, hjälper inte de hemlösa. Att vara hemlös är bland de mest
utsatta situationerna du kan hamna i som människa. Du kan råka ut för både våld, smärta,
ångest, kyla och kriminalitet. Den dagen Sala kommun inte har någon som helst ofrivillig
hemlöshet är den dagen vi uppfyller vårt välfärdsuppdrag. Innan dess, lär vi arbeta aktivt
med att få ner siffrorna som visar att Sala kommun har ett stort antal hemlösa. Det finns
ingen ursäkt och vi kan inte förlita oss på att staten kommer att backa upp oss. Vi behöver
istället stödja de eldsjälar som finns och få till fler win-win situationer.
Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta:







Att Sala kommun ska ta fram en övergripande handlingsplan för att motverka
hemlöshet och att socialjouren får ett utökat uppdrag att även söka upp och hjälpa
de hemlösa som är i akut behov.
Att Sala kommun ser över möjligheterna att hitta flera samverkansformer och skriva
avtal med de sociala föreningar och det lokala näringslivet som finns i Sala för att
gemensamt ordna ett härbärge i Sala kommun och möjligheter för alla bostadslösa
att få mat för dagen och tak över huvudet.
Att det upprättas en rutin för att förhindra avhysning av barnfamiljer.
Att det upprättas en samlad plan för kompetensutveckling inom hemlöshet för
kommunens handläggare.
Bästa hälsningar:
Hanna Westman, (Sbä)

