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Vad görs åt den ökande hemlösheten i Uppsala?  
Vi står nu inför ytterligare en vinter och den ut-
satthet som de hemlösa står inför blir extremt tyd-
lig. Socialstyrelsen delar in de hemlösa i olika 
kategorier, allt från att inte ha eget kontrakt på 
lägenheten utan att ha ett bostadssocialt kontrakt, 
till att vara hänvisad till trappuppgångar och sop-
rum för natten. Vi behöver som kommun bli bättre 
på att möta alla typer av hemlöshet, men det är 
naturligt att vid den kalla årstiden extra uppmärk-
samma de som är uteliggare.  
 
SVT Uppland rapporterade nyligen att antalet 
hemlösa i Uppsala ökar och Uppsalas ideella orga-
nisationer varnar för att allt fler söker hjälp och att 
verksamheterna inte mäktar med. Trycket på 
Stadsmissionens hjälp till utsatta Uppsalabor har 
till exempel mer än fördubblats de senaste åren, 
och deras hjälp räcker snart inte till. Dessutom 
tvingas de neka många barn i dörren till Mikaels-
gården eftersom påverkade människor finns i 
lokalerna.  
 
En ny grupp hemlösa som finns i Uppsala är EU-
migranter, många av dem romer från Rumänien. 
De lämnar tillfälligt sitt land där de lever i extrem 
utsatthet och misär för att komma till Sverige för 
att få hjälp, många gånger till sina barn som är 
kvar hemma. Den fria rörligheten i Europeiska 
unionen är positiv och knyter våra folk närmare 
varandra, men socialpolitiken har inte hängt med. 
Det är inte ett kommunalt ansvar att ordna boende 
och mat till EU-migranter, men självklart behöver 
Socialtjänsten agera i akuta lägen, framför allt när 
barn är inblandade. Det finns exempel från andra 
storstäder med liknande utmaningar där man sam-
verkar på olika politiska nivåer för att finansiera 
till exempel härbergen. Ett exempel är Crossroads i 
Stockholm och i Göteborg.  
 
 

 
Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i, 
men vi står också inför stora utmaningar. Att hem-
lösheten i Uppsala ökar, att trycket på Stadsmis-
sionens hjälp till utsatta Uppsalabor har fördubb-
lats, och att barn i behov av hjälp möts av en 
stängd dörr står är både allvarligt och oroande.  
 
Med anledning av ovanstående vill vi fråga 
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt 
(M) följande:  
 
• Vilka initiativ är du beredd att ta för att sam-
verka kring ett härbärge för EU-migranter?  
 
• Uppsalas ideella organisationer larmar om att de 
inte har resurser nog att hjälpa alla som söker sig 
till dem. Med utgångspunkt i den nyligen antagna 
Lokala överenskommelsen med föreningslivet 
(LÖKen) undrar jag hur du ser på de ideella orga-
nisationernas verksamhet och om de kan vänta 
ökat stöd när behovet är så skriande?  
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