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MOTION 

Utred möjligheten att införa Tak över huvudet-

garanti i Huddinge kommun 

 

Huddinge är en snabbt växande kommun. Trots att kommunen bygger mer just nu än 

man gjort på länge så hänger byggtakten inte med behovet av bostäder som ständigt 

växer. Det finns hemlösa i Huddinge. De kanske mest utsatta av dessa är de 

ungdomar som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket eller hänvisats till 

boende på annan plats än i Huddinge. Att riva upp dessa, ofta traumatiserade, 

ungdomar som hunnit rota sig i Huddinge är inte bara oklokt och ologiskt ur 

integrationssynpunkt, det är också farligt. Ett antal tillbud med ungdomar som ska 

flyttas till nya boenden, ofta i norra Sverige, har skett där de försökt ta sina liv. Många 

andra flyttar tillbaka till den kommun de kom ifrån på egen hand, med bostadslöshet 

som följd.  

 

I Huddinge finns en förening för volontära familjehem som hittills har försett ett tiotal 

av dessa ungdomar med boende hos frivilliga familjer. Trots detta viktiga arbete och 

det faktum att kyrkan på ett berömvärt sätt engagerat sig i denna fråga så finns det 

fortfarande drygt 40 barn som saknar tak över huvudet. Detta är en skam för 

Huddinge kommun. Vi anser att det är en självklarhet att varje person som bor i eller 

känner sig hemmahörande i Huddinge ska ha tak över huvudet för natten. I Huddinge 

ska ingen sova på gatan.  

 

Utöver de flyktingar som lever utan eget boende eller tak över huvudet i Huddinge så 

presenterade Socialstyrelsen en kartläggning den 30:e november 2017 där man 

undersökt hemlösheten i olika kommuner i Stockholms län. Enligt Socialstyrelsens 

kartläggning lever det uppskattningsvis 260 personer i hemlöshet i Huddinge. 

Huddinge har, enligt Socialstyrelsens siffror, den 5:e högsta hemlösheten i hela 

länet. Detta kan visserligen till viss del förklaras av kommunens storlek, samtidigt 

betyder inte det att det är acceptabelt att den akuta hemlösheten i kommunen är så 

pass stor.  

 

I Stockholm stad finns en så kallad Tak över huvudet-garanti. Den innebär att 

hemlösa personer, det vill säga akut bostadslösa, som antingen är över 20 år gamla 

eller som lider av missbruksproblem eller psykiska problem garanteras ett tak över 

huvudet för natten, alltså en akut boendelösning. Boendena ska vara fria från alkohol 

och droger och personer som uppvisar ett våldsamt eller hotfullt beteende avvisas, i 

övrigt är alla välkomna.  



 

Med hänvisning till ovan yrkar vi: 

 

att Huddinge kommun utreder möjligheten att inrätta en Tak över huvudet-garanti i 

likhet med den som finns i Stockholm stad samt  

att Huddinge kommun, till skillnad från Stockholm stad ska utreda möjligheten av att 

erbjuda denna möjlighet för personer från 18 år och uppåt istället för 20 år som i 

Stockholm stad.  

 

Nujin Alacabek  Britt Björneke   

 

  

 

 

 

 


