
 

Särskilt yttrande 
Socialnämnden 2020-02-11 

§7 Revidering av socialnämndens strategi och budget 2020-2021 
Vänsterpartiet hade ett eget förslag till mål och budget vid budgetomröstningen. Därför deltar vi 
inte i beslut. 
 
Men vi konstaterar att en drivande faktor bakom kostnaderna för försörjningsstöd är 
arbetslöshet samt bostadssituationen i kommunen. Förvaltningen skriver följande (min 
fetmarkering): 
 

“Bostadsbristen i kommunen påverkar också nämndens verksamhet i hög grad. 
Förutsättningarna beskriver utmaningar för kommunen när det gäller arbetslöshet, där 
särskilt ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslöshet ligger högt i jämförelse med 
andra kommuner i storstadsregioner. Antalet mottagare av ekonomiskt bistånd i Haninge 
kommun fortsätter att öka liksom medelbiståndet per hushåll. Bostadsbristen i 
kommunen påverkar också nämndens verksamhet i hög grad.  
 
För särskilt utsatta grupper medför bostadsbristen ökade direkta kostnader då akuta och 
tillfälliga bostadslösningar kan behövas. Arbetslöshet och avsaknaden av bostad 
påverkar även andra livsvillkor i längden så som till exempel hälsa, uppväxt, 
utbildning och trygghet. Behoven fortsätter också att öka inom individ- och 
familjeomsorg och funktionsnedsättning” 

 
Det är av största vikt att hyresrätterna ökar. Det är billiga hyresrätter som behövs för gruppen 
människor som annars riskerar hamna i behov av försörjningsstöd. Och för de som behöver 
försörjningsstöd så blir kostnaderna avsevärt lägre om socialförvaltningen har tillgång till billiga 
hyresrätter. 
 
Haninge Bostäder spelar en nyckelroll i det här sammanhanget. Haninge Bostäders 
bostadsbestånd måste ökas! Socialförvaltningen har i avtal med Haninge Bostäder möjlighet att 
få del av en del av lägenheterna som är tillgängliga. Med hjälp av operativa ägardirektiv så kan 
socialförvaltningen få ännu fler. Men ju fler lägenheter Haninge Bostäder har, desto mindre är 



behovet av operativa ägardirektiv. Ju fler lägenheter Haninge Bostäder har, desto mindre andel 
behöver socialförvaltningen för bostäder till människor som får stöd från socialförvaltningen. 
 
Haninge ligger i botten när det gäller antalet hyresrätter i allmännyttan per 1000 invånare. Enligt 
Kolada så ligger vi 3:e plats från botten för år 2017, dvs 21 hyresrätter i allmännyttan per 1000 
invånare.  
 

 
 
Några kommuner att jämföra med år 2017: 
 

● Tyresö - 65 
● Värmdö - 49 
● Nynäshamn - 77 
● Botkyrka - 118 
● Stockholm - 76 

 
Det är hög tid att expandera Haninge Bostäder. Det skapar trygghet och frihet för invånarna och 
sänker kostnaderna för kommunen på sikt. 
 
Utöver bostadsbristen så behövs det satsas på att få fler i arbete. Därför är det viktigt att satsa 
på bristyrkesutbildning med SFI. Kommunen behöver göra insatser för att öka 
gymnasiebehörigheten och öka andelen som gått ut gymnasiet. Därför bör de komvux-kurser 
som nyligen lades ner återinföras. För att på sikt minska ungdomsarbetslösheten så är 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16544&tab_id=121849


feriearbete också ett bra verktyg. Det är något som förvaltningen nämner som exempel på 
kvalitetshöjande insatser. 
 
De faktorer som förvaltningen lyfter som drivande kostnadsökningar är sådana faktorer som vi i 
Vänsterpartiet minskar i vårt förslag till mål och budgeten. 
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