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Vi närmar oss juletider, en tid som för många förknippas med värme, glädje och 

gemenskap. Det handlar om att besöka släktingar, sitta i sin stuga med öppen brasa, köpa 

in lite julklappar, dricka glögg på kvällen eller bara sitta i soffan och lyssna på julmusik. 

 

Samtidigt har inte alla våra medborgare samma möjlighet till vare sig värme eller glädje. 

Varje år påminns vi lite extra hur utsatta vissa medborgare är. Det kan handla om 

individer som ber om en krona utanför mataffären, personer som sover i skogsdungar och 

tunnlar, det handlar om individer som söker värme i tunnelbanan, på bussen eller på 

pendeltåget eller som söker sig till tillfälliga boenden natt efter natt. 

 

Vintern med dess kyla blottar såklart den stora skillnaden i livssituation mellan olika 

medborgare. Mellan de som har tak över huvudet och de som inte har det. Mellan de som 

kan äta sig mätta varje dag och de som får söka i ovisshet efter en varm måltid varje dag. 

Det handlar om ett samhälle med stora klyftor. Ett samhälle vi alla egentligen borde förstå 

måste förbättra så att alla kan äta sig mätta, sova varmt och känna trygghet.  

 

Socialstyrelsen har rapporterat om att det finns över 30 000 personer som lever i någon 

form av hemlöshet i Sverige och strax under 6 000 som lever i vad man kallar akut 

hemlöshet. Sundbyberg stads kartläggning 2017 visade att åtminstone 38 personer då 

levde i akut hemlöshet. Och då får vi också räkna med ett stort mörkertal. 

 

Under vissa vintrar har dessa frågor präglats av värme och fina initiativ. Sundbyberg har 

bland annat erbjudit julfirande även för hemlösa, genom att hålla öppet hus i simhallen, 

något som numera inte sker. Samtidigt har det funnits diskussioner som varit desto 

kyligare och handlat om att inrätta grindar, väktare eller kameraövervakning. 

 

Många sundbybergare vill möta hemlösa med humana lösningar. Det har tagits fram 

initiativ om att bjuda på julmat till hemlösa, att samarbeta med ideella organisationer om 

att dela ut vinterjackor och mycket mer. Civilsamhället har gång på gång visat solidaritet 

med utsatta människor, men civilsamhället klarar sig inte ensamma. Samarbetet med 

kommunen behöver stärkas. Tillsammans kan vi vända på utvecklingen, från kylig till 

varm solidarisk politik. Vi som har hjärtat till vänster vill ha strukturella lösningar som 

kommer till rätta med de verkliga problemen – hemlöshet och fattigdom. 
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Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till Social- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Marie Lundman-Völker (S):  

 

- Hur ser stadens rutiner ut kring stöd till de hemlösa som vistas i Sundbyberg? 

- Vilka åtgärder har upprättats för att hjälpa hemlösa och de mest socioekonomiskt 

utsatta i Sundbyberg? 

- Kommer kommunen genomföra några speciella åtgärder denna vinter för att 

stötta hemlösa och socioekonomiskt utsatta med mat, husrum och andra 

nödvändigheter? 
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