Svar på interpellation angående vräkningar av barn i
Västerås
Anna Nordin (M) har i en interpellation ställt en fråga till mig gällande vräkningar i Västerås. Detta är
mitt svar.
Jag vill börja med att hålla med interpellanten om att det är en oroande utveckling när fler vräks från
sina hem. Men jag vill också betona att inga barn i Västerås lever på gatan i de fall där en familj eller
förälder vräks. Det har skett en oroväckande ökning av antalet vräkningar i hela Sverige under
pandemin. Kronofogdens analys av denna ökning är att hushåll med snäva ekonomiska marginaler
har fått det än tuffare under pandemin.
Förvaltningen arbetar enligt en tydlig struktur för att förebygga vräkningar. Den bostadssociala
enheten inom socialtjänsten har tät kontakt med fastighetsägare i det arbetet, i synnerhet Mimer.
När en hyresgäst får ett betalningsföreläggande på grund av obetald hyra kommer en kopia av detta
till socialtjänsten och arbetet med att nå och ge stöd åt de som riskerar att bli av med sin bostad
startar. Om familjen då inte själva tar kontakt fortsätter man att söka dem med föreslagen tid för
hembesök eller ett möte på ett kontor. Socialtjänsten ser till att nå alla barnfamiljer som berörs.
Familjer som berörs av vräkning erbjuds alltid hjälp och inga barn hamnar på gatan vid en vräkning.
Dessutom är det inte alltid så att barnen i fråga bor hos den förälder som blir vräkt. Det kan vara så
att barn redan är placerade av socialtjänsten eller bor hos den andra föräldern. Det ingår i det
grundläggande ansvaret en förälder har om sitt barn att se till att de har en bostad.
Bostadssociala enheten samarbetar med barn och ungdom och socialkontor ekonomi via så kallade
hyresskuldsamråd för att tillsammans se över vilket stöd som familjen kan behöva. Många familjer
väljer att ordna nytt boende på egen hand.
Det arbetssätt vi har i Västerås är väl genomarbetat och följer kronofogdens rekommendationer om
hur det vräkningsförebyggande arbetet ska ske. I samverkan med kronofogdemyndigheten beskriver
fastighetsägare att det arbetssätt som Socialtjänsten i Västerås har är väl fungerande och utvecklat
jämfört med många andra kommuner. Denna samverkan är viktig och något vi arbetar med
kontinuerligt.
Några saker som socialtjänsten sett påverkat utvecklingen den senaste tiden är dock att i takt med
att gamla bestånd av bostäder renoveras stiger hyrorna och i nyproduktion är hyrorna oftast dyra.
Socialtjänsten har också märkt av en skillnad i att privata fastighetsägare generellt sett agerar
snabbare kring just hyresskulder och sena inbetalningar än tidigare och de är inte heller lika benägna
att erbjuda avbetalningsplaner eller andra lösningar. Som socialtjänst kan man dock inte förhindra
om en fastighetsägare fattar beslut om vräkning.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Ann‐Louise Molin Östling (S), ordförande i Individ‐ och familjenämnden.

Interpellation till Individ‐ och Familjenämndens ordförande angående höga
vräkningstal av barn i Västerås
Under det första halvåret 2021 vräktes hela 23 barn från sina hem i Västerås. Under hela
2020 var det 10 barn som blev vräkta. Under det första halvåret vräkte Göteborg 12 barn,
Malmö 19, Uppsala 4 och Örebro 5. I jämförelse med andra kommuner så avviker Västerås
när det kommer till vräkningar per invånare.
Socialtjänsten ska arbeta för att undvika att barn ska bli vräkta från sina hem. Barnen kan
inte ta ansvar för sina föräldrars beslut, men drabbas hårt när de på grund av deras föräldrar
inte längre får bo kvar i sina hem.
Varför vräks fler barn från sina hem i Västerås än andra jämförbara kommuner?
Anna Nordin (M)

