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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) 

Öppet brev från socialsekreterare om den akuta bostadsbristen i 

Huddinge 

 
Nyligen skickade ett stort antal socialsekreterare, gruppledare och behandlare inom Social- 

och äldreomsorgsförvaltningen ett öppet brev med frågor och nödrop om situationen för deras 

klienter, eftersom det är en så katastrofal brist på bostäder. De beskriver att det handlar om 

barnfamiljer, ungdomar, nya svenskar, personer som vill bryta upp från förhållanden som 

präglas av hot och våld osv. Många vänder sig till socialtjänsten med ett enda problem – de 

saknar bostad! För praktiskt taget alla, som vänder sig till socialtjänsten, är det omöjligt att få 

fram pengar till att köpa sin bostad.  

 

Detta är förstås en mänsklig katastrof för de berörda – inte minst drabbas barnen och 

ungdomarna – men det får också stora konsekvenser för arbetslinjen och för möjligheterna till 

ordnad skolgång. Utan bostad är det inte lätt att få ett jobb, och om man hela tiden tvingas 

flytta runt blir förstås skolgången lidande.  

 

Till råga på allt, blir de tillfälliga och ofta dåliga lösningar man tvingas till, dessutom mycket 

dyra för kommunen.  

 

Situationen innebär alltså ett stort slöseri med människors möjligheter att skapa trygghet och 

stabilitet i sina liv, med skattepengar och med jobb- och utbildningschanser. 

 

Huddinge har en god planberedskap med många bostäder på pappret, men i verkligheten har 

det sannerligen inte blivit många. För de som berörs så här allvarligt av bostadsbristen  är 

hänvisning till osäkra planer åratals fram i tiden en klen tröst. Nybyggda bostäder är dessutom 

ofta alltför dyra. 

 

Mot bakgrund av situationen som beskrivs undrar vi 

- Vilka åtgärder tänker du vidta för att underlätta situationen för dem som nu riskerar att 

hamna i utanförskap p.g.a. att de inte kan lösa bostadsfrågan? 

- Kan du tänka dig att vidta åtgärder för att hålla nere boendekostnaderna vid 

nybyggnation? I så fall vilka? 
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