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Angående hemlösheten i Halmstad kommun 

En bostad är en social rättighet. I tider av bostadsbrist är det rimligt att anta, att hemlösheten 
ökar, nya grupper av hemlösa tillkommer samt att fler har otrygga bostadsförhållanden. Enligt 
statistik från Nattcafé för hemlösa i Halmstad hade man 85 övernattande unika individer 
under 2016. Gruppen hemlösa är ingen homogen grupp men har ofta det gemensamt att de har 
svårigheter att hävda sina rättigheter och begära hjälp från samhället.  

Nattcafé för hemlösa, som drivs av Halmstads kristna råd med stöd av kommunen, tar idag ett 
stort ansvar för att ge människor tak över huvudet. De gör ett fantastiskt arbete. Verksamheten 
drivs till stor del med hjälp av volontärer. Man har dock ingen möjlighet att ha öppet veckans 
alla nätter, eller erbjuda så många bäddar som det finns hemlösa. Det är inte heller en rimlig 
lösning att avskaffa hemlösheten med tillfälliga åtgärder, till det krävs det en kraftfull satsning 
från det offentliga.  

Enligt Socialtjänstlagen ska ”samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet… Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov… har rätt till hjälp… till skälig levnadsnivå… främja förutsättningar för goda 
levnadsförhållanden…” 

Vänsterpartiet menar att frågan om hemlösheten i Halmstad behöver utredas och belysas 
utifrån att detta är ett växande problem för alltfler invånare i kommunen. Den grupp av 
Halmstadbor som har det gemensamt att de bor under mycket otrygga omständigheter 
behöver särskild uppmärksamhet idag. Vi menar också att det behövs konkreta förslag för hur 
kommunen kan göra för att motverka hemlösheten. 

Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige att besluta:  

- att ge Socialnämnden i uppdrag att utse ansvarig för frågor kring hemlöshet. 

- att ge Socialnämnden, i samarbete med berörda nämnder/bolag/intressenter, i uppdrag 
att kartlägga hemlösheten i Halmstad kommun.  

- att ge Socialnämnden, i samarbete med berörda nämnder/bolag/intressenter, i uppdrag 
att föreslå konkreta åtgärder för att motverka, och på sikt avskaffa, hemlösheten i 
Halmstad kommun.  
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