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Fler sociala bostäder i Norrköping! 

Norrköping är en kommun som utmärker sig för sitt bostadssociala arbete, särskilt gällande att 
förhindra hemlöshet och att barnfamiljer vräks. Idag har vi dock ökande problem med att hitta 
boenden till människor med sociala problem, missbruk eller som helt enkelt är väldigt fattiga. 
De lägenheter som finns tillgängliga för sociala behov räcker helt enkelt inte till.  

Problemen som detta leder till för samhället är långtgående. Utan fast bostad blir det svårare 
för den med missbruksproblem att bli fri och för den med psykiska problem att komma in i 
samhället igen. För barnen i sådana familjer blir konsekvenserna tyvärr ofta långsiktiga och 
svåra. Problemen för samhället blir också allvarliga, både rent ekonomiskt och när sociala 
problem sprider sig. Det är därför kommunen länge arbetat med metodiken ”bostad först” för 
utsatta grupper. Det är alltid bättre om dessa sociala bostäder finns i det vanliga 
hyresbeståndet uppblandat med vanliga lägenheter i socioekonomiskt integrerade områden.  

Nu behöver vi få fram fler sådana ”sociala lägenheter” för att minska de tillfälliga 
placeringarna, vandrarhemskostnaderna och risken för att det helt enkelt inte finns några 
boendelösningar alls att tillgå. Hittills ska det sägas att både Hyresbostäder och de privata 
värdarna varit bra på att avsätta en del lägenheter till dessa ändamål men detta blir allt svårare 
när bostadsbristen ökar.  

Om problemen kan man läsa bland annat i Bostadssamordningens årsrapport 2015 och i 
länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2015. Vi måst få fram fler lägenheter för ”sociala 
ändamål” som därefter ska koordineras via Bostadssamordningen i Norrköping.  

Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att skyndsamt tillsätta en utredning om möjligheten att vid nybyggnationer i Norrköping 
kräva eller avtala om att minst 5 % av beståndet avsätts till bostadssociala ändamål. 

Att skyndsamt inleda en dialog med befintliga värdar om att med kommunen som ekonomisk 
garant få fram fler lägenheter till bostadssociala ändamål.  
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