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RESERVATION 
 
 
 

Ärende 3: Utred möjligheten att införa en Tak över huvudet-
garanti svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V), Britt 
Björneke (V) och Bo Persson (V) 
 
Reservation 
På dagens sammanträde yrkade och röstade vi för att vår motion om en Tak över huvudet-
garanti skulle bifallas, då motionen avslogs av den borgerliga minoritetskoalitionen 
reserverar vi oss mot beslutet i enlighet med vad som anges i bakgrunden nedan.   

 
Bakgrund 
Vänsterpartiet motionerade i april 2018 om en Tak över huvudet-garanti i Huddinge efter 
den modell som nu finns bland annat i Stockholm. Tak över huvudet-garantin går ut på att 
personer som är hemlösa, det vill säga akut bostadslösa, som är över 20 år gamla eller 
lider av missbruk eller psykiska problem ska garanteras tak över huvudet för natten. Detta 
är en akut boendelösning som syftar till att, speciellt under vinterhalvåret, garantera att 
människor har en varm och trygg plats att spendera natten på. Enligt modellen ska dessa 
boenden vara alkohol- och drogfria och personer som uppvisar ett aggressivt beteende 
ska avvisas.  
 
Huddinge är en växande kommun. Det innebär att antalet personer skrivna i kommunen 
kommer att öka och därmed antalet personer som kommunen har ett ansvar för. 
Vänsterpartiet anser att det i ett sådant kommunalt ansvar även ingår att se till att 
personer skrivna i kommunen inte tvingas sova utomhus för att de lever i akut 
bostadslöshet. Akut bostadslöshet kan bero på många saker, missbruk och psykiska 
problem är två orsaker, men även vid skilsmässa eller för personer som saknar ett 
kontaktnät i Sverige kan detta inträffa.  
 
I kommunstyrelsens svar skriver man ordagrant att motionen riskerar att ”permanenta en 
dålig tillfällig lösning, istället för att ge incitament till förändring.” Vi tror att incitament till 
förändring skapas genom att människor behandlas på ett värdigt sätt och att de får så 
trygga levnadsförhållanden som möjligt. Vi menar att det inte är att permanenta en dålig 
tillfällig lösning att se till att människor inte sover på gatan. Den akuta bostadslösheten i 
Sverige är ett stort problem. I vår motion hänvisar vi till Socialstyrelsens kartläggning av 
akut bostadslöshet. Enligt denna lever uppskattningsvis 260 personer (2017) i hemlöshet. 
Det är den 5:e största hemlösheten i hela länet. Även om detta inte enbart inbegriper den 



 

 

akuta bostadslösheten är det upprörande att från kommunens sida, med kännedom om 
dessa siffror, avstå från konkret agerande.  
 
I dagsläget finns många frivilliga initiativ från civilsamhället, frivilliga familjehem för 
ensamkommande, Svenska kyrkans diakonala verksamhet och liknande, som löser ett 
problem som egentligen i praktiken inte är deras att ta ansvar för utan kommunens uppgift. 
Vänsterpartiet vill ha ett samhälle som är till för, och har plats för, alla oavsett vilket skede i 
livet man befinner sig i eller vilka omständigheter man lever under. Att behöva sova på 
gatan för att Huddinge kommun inte tar sitt ansvar rimmar illa med den vision vi har om 
hur samhället borde se ut. Vi har utgått ifrån att denna vision delas av den borgerliga 
minoritetskoalitionen men att vi har olika vägar att nå dit. Det är en uppfattning vi i och 
med detta får anledning att ompröva.  
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