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Antalet hemlosa har okat kr aftigt i Sverige, inte minst i storstadsregionem a. Aven en
mellanstor stad som Umeå har problem med akut hemloshet dar alla inte har mojlighet till
tak over huvudet. I en mer global varld och med den fria rorligheten sa består gatubilden inte
bara av hemlosa svenskar utan aven av medborgare från många lander. Antalet hemlosa som
lever under ovardiga levnadsforhallanden har okat kraftigt bara senaste året, vilket gjort att

gatubilden i Umea forandrats. Inte sallan har hemlosa personer också barn.

Socialstyrelsens riktlinj er till socialtj iinsten pekar på att vi har samma ansvar feir att tillgodose
de hemlosa bar ens grundlaggande rattigheter och behov i likhet med alla andra barn.
Barnkonventionen slår fast att alla ham som vistas i ett land, utan åtskillnad, har ri.itt att få sina
manskliga rattigheter tillgodosedda. Intemationella konventioner feirpliktar, vilket innebar att
vårt ansvar feir de barn som befinner sig i vårt land har och nu aldrig kan bortses ifrån. Att
vuxna och barn sover utomhus arvarken vardigt for ett valfardssamhalle eller staden Umeå.

Från Centerpartiet och Viinsterpartiets sida ser vi behov av "en vardig tak-over-huvudet-
garanti" feir utsatta grupper", men vill inte låsa fast oss vid hur den boendelosningen exakt ska

se ut. Minim ikrav arelektri citet, toalett, tvattm ojligheter, varme och hygien. Boendelosningen
ska omfattas alla, aven tillfl li ga besokare i staden, som av olika skal hamnat på gatan utan
mojligheter att bekosta boende. Ett krisboende ska ses som en till falli g losning i ett aleut
behov av tak over huvudet dar losningen annars skulle vara otrygga alternativ utomhus.

Ett krisboende loser inte hemloshetsproblem, men ska vara en pusselbit i en otillr acklig

bostadsmarknad och okade klyftor i samhallet som skapar utsatthet. Avgorande for ett sådant
krisboende arkopplingen till ett akti vt socialt arbete och kontakter med andra sarnverkande
myndigheter så som arbetsfeirmedling, utbildning, frivilligorganisationer och andra aktorer i
syfte att slotta den utsatta individen till mer langsiktiga losningar. Krisboendet bor vara ett
lagtroskelboende och inte exkludera någon, vilket innebar att inga andra krav kan stallas annat

an att man inte arvaldsam eller beter sig ilia mot andra, men om någon ar påverkad ska inte
avgora om man ar valkommen eller ej . Att inte ha något alternativ feir den som inte klarar

krav arinhumant.

Handlingsplanen mot hemloshet som antogs av Ume kommunfullmaktige ar2014 och den
lyfter fram att "boendetrappan behover darf r utvecklas med fler mellanboendeformer och
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lagtroskellosningar. Pa ett yrkande fran Center beslutades att den ska återrapporteras efter två
år, dvs under år 2016. Dock ser vi att situationen med akut hemloshet accelererar och att
behovet av ett laisboende inte kan vanta.

Centerpart iet och V ansterpart iet yrkar dårfor:

Att kommunfullmaktige uppdrar åt Individ- och farnilj eniimnden att arbeta fram en losning
for ett laisboende i enligbet med fullmaktiges beslut om nollvision mot hemloshet och utifrån
allas ratt till en "tak-over-huvudet-garanti" i enligt med en lagtroskelpr incip

Att kommunfullmaktige uppdrar åt Fastigbet att i samråd med Individ- och famil jenamnden
hitta en central lokalisering for ett krisboende.

Att Umeå kommun tar ett ansvar for att barn som vistas har - oavsett anledning, nationell
harkomst eller formell folkbokforing - får sina grundlaggande manskliga ratti gheter
tillgodosedda och att ett barnperspektiv ska vara helt centralt.

Anna-Ka rin Sj ola nder (C)

Ulrika Edma n (V )
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•  A kut hemloshet arSocialstyrelsens definition nar en personen ar hanvisad till akutboende,

jourboende, harbarge, skyddat boende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Aven t.ex.
hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i denna situation.
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Tjänsteskrivelse 
2016-01-04 

Individ- och 
familjenämndens 
arbetsutskott 

 
Diarienr: IFN-2015/00229 

Yttrande över motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

– Nollvision mot akut hemlöshet 

Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen 
besvarad och yttrar sig i enlighet med yttrande 2015-11-18. 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att 
Umeå kommun arbetar fram en lösning för ett krisboende avsett för 
tillfälligt hemlösa personer som befinner sig i kommunen, att detta boende 
får en central lokalisering samt att kommunen tar ansvar för att barn som 
vistas i kommunen får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda inom 
detta område. 
 
Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat sig 
över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett antal 
olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 
anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 
bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 
externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 
hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 
även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis 
vandrarhem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 
 
Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen att 
motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2015-11-18 
Motion 29/2015 

Beredningsansvariga 
Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 
Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: IFN-2015/00229 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
   
 
 
Erika Kågström 
Nämndsekreterare 
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 2015-11-18 Dnr: IFN-2015/00229 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
Umeå Kommun  Individ- och familjenämnden 
 
Postadress 901 84 Umeå    
Besöksadress Skolgatan 31A    
Tel växel 090-16 10 00 (växel)    
 

  

Kommunstyrelsen 

   

   

 

Yttrande över motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

Vänsterpartiet och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att 

Umeå kommun arbetar fram en lösning för ett krisboende. Boendet ska vara 

avsett för tillfälligt hemlösa personer som befinner sig i kommunen, att detta 

boende får en central lokalisering samt att kommunen tar ansvar för att barn 

som vistas i kommunen får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda 

inom detta område. 

 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Umeå kommun har i dagsläget ett antal olika boendelösningar och 

stödinsatser för människor som av olika anledningar behöver hjälp med att 

ordna ett boende.  

 

Kommunen har exempelvis akut- och jourlägenheter för personer med en 

omfattande missbruksproblematik, personer som är utsatta för våld, psykisk 

ohälsa eller av andra akuta skäl behöver ett tillfälligt boende eller 

boendestöd. Kommunen har även ett korttidsboende för personer som i 

akuta lägen blivit bostadslösa och inte har möjlighet att lösa bostadsbehovet 

på egen hand. Kommunen har vidare kollektiv-, stöd- och 

träningslägenheter för olika socialt utsatta grupper. Kommunen har också ett 

stort antal övergångslägenheter (sociala kontrakt) för personer som av 

sociala eller ekonomiska skäl inte kan få en egen bostad. 

 

Utöver detta så bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar 

med olika externa parter. Kommunen har exempelvis avtal med externa 

samarbetsparter, såsom Öppen gemenskap, om jourlägenheter för akut 

hemlösa i kommunen.  

 

Det finns således att antal olika boendelösningar för att hantera olika 

situationer av hemlöshet i kommunen. Vilken boendeform som är aktuell 

bedöms alltid utifrån individens situation och behov. Att tillgodose behoven 

av akuta boendelösningar kan vara tidskrävande för socialsekreterare varför 

kommunen nu utreder möjligheten att upphandla ett antal platser, på 

exempelvis vandrarhem, för att tillgodose dessa. 
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I handlingsplanen för att motverka och förebygga hemlöshet samt 

utestängning från bostadsmarknaden, som är beslutad av 

kommunfullmäktige, finns en aktivitet som innebär att kommunen utveckla 

fler boendeformer så att det finns en boendeform mellan akut- och 

jourlägenheter och övergångslägenheter. Handlingsplanen ska utvärderas 

och rapporteras till kommunfullmäktige i juni 2016. 

 

Ett allmänt lågtröskel-/krisboende som motionärerna föreslår, där olika 

målgrupper, exempelvis barnfamiljer, utsatta EU-medborgare och 

missbrukare bor samman bedöms dock inte som lämpligt, bl.a. ur ett 

barnperspektiv.  

 

Kommunstyrelsen har även beslutat att inte upplåta uppställningsplats för de 

utsatta EU-medborgare som finns i kommunen. Däremot har 

kommunstyrelsen i en remiss till kommunens nämnder föreslagit att ett 

föreningsstöd inrättas för föreningar som arbetar med målgruppen. Individ- 

och familjenämnden har ställt sig positiva till detta och menar också att 

detta stöd borde kunna ges till föreningar som har beredskap att ordna 

boendelösningar under vintertid. 

 

Umeå kommun fastighet arbetar på uppdrag av kommunens verksamheter 

med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.  

Fastighet har hörts av nämnden i frågan om krisboende och de gör 

bedömningen att det redan idag är mycket svårt att få fram lokaler till de 

prioriterade uppdrag som finns från socialtjänsten.  

 

Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen att 

nämnden finner motionen besvarad. 

 

Ewa Klingefors Hedlund Ulrika Gustafsson 

Socialdirektör Bosocial koordinator 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 5 

Diarienr: IFN-2015/00229 

Yttrande över motion 29/2015 - Krisboende i 

Umeå 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att anse 

motionen besvarad och yttrar sig i enlighet med yttrande 2015-11-18. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att 

Umeå kommun arbetar fram en lösning för ett krisboende avsett för 

tillfälligt hemlösa personer som befinner sig i kommunen, att detta 

boende får en central lokalisering samt att kommunen tar ansvar för att 

barn som vistas i kommunen får sina grundläggande rättigheter 

tillgodosedda inom detta område. 

 

Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat 

sig över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett 

antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 

anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 

bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 

externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 

hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 

även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis 

vandrarhem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 

 

Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen 

att motionen ska anses besvarad. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

  

Ulrika Edman (V) och Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till motionen. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Igor Jonsson (M) yrkar avslag på motionen.  

 

Ulrika Edman (V) yrkar att en ändring görs i yttrandet på sid 2 andra 

stycket avseende formuleringen att olika målgrupper föreslås bo 

tillsammans.  

 

Andreas Lundgren (S) yrkar avslag på Ulrika Edmans (V) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning (huvudförslag)  

Ordförande meddelar att bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad är huvudförslag. 

 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag på motionen för att utse 

motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att bifall till motionen 

utses som motförslag. 

 

Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifallit tjänsteskrivelsen. Votering 

begärs. 

 

Voteringsproposition  

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Vid omröstning avges 3 ja-röster och 2 nej-röster, se voteringslista. 

Arbetsutskottet har därmed beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning (ändringsyrkande) 

Ordförande ställer bifall mot avslag till Ulrika Edmans (V) 

ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslagit yrkandet. 

 

Arbetsutskottet har därmed beslutat föreslå nämnden att bifalla 

förvaltningens förslag på yttrande. 

 

Reservationer 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Vänsterpartiet 

anser att meningen på sidan två i yttrandet borde ha strukits därför att 

den på ett missvisande sätt svarar på något som varken är motionärernas 

skrivning eller intention. Motionen öppnar upp för olika lösningar 

gällande allt från personer med missbruk i behov av lågtröskel till 

människor som kan ha barn – hela motionens poäng är en tak-över-

huvudet-garanti för alla. En sådan lösning kan vara exempelvis på förhand 

upphandlade vandrarhemsplatser som yttrandet tar upp som förslag. Ett 

”krisboende” skulle nämligen kunna vara en modernare form av 

”vandrarhem”.   

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

 

Ulrika Edman (V), Anna-Karin Sjölander (C) och Alice Nikmanesh (MP) 

yrkar bifall till motionen. 

 

Igor Jonsson (M) och Hans-Christer Jonsson (L) yrkar avslag på motionen.  

 

Ulrika Edman (V) yrkar att en ändring görs i yttrandet på sid 2 andra 

stycket avseende formuleringen att olika målgrupper föreslås bo 

tillsammans.  

 

Andreas Lundgren (S) och Igor Jonsson (M) yrkar avslag på Ulrika Edmans 

(V) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Andreas Lundgrens (S) yrkande mot Ulrika Edmans (V) 

m.fl. yrkande mot Igor Jonssons (M) m.fl. yrkande. Ordförande finner att 

nämnden bifallit Andreas Lundgrens (S) yrkande. Votering begärd. 

 

Ordförande meddelar att bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad är huvudförslag. 
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Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag på motionen för att utse 

motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att bifall till motionen 

utses som motförslag.  

 

Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. 

Ordförande finner att nämnden bifallit tjänsteskrivelsen.  

 

Voteringsproposition (om motförslag) 

Ja-röst för bifall till motionen. 

Nej-röst för avslag på motionen. 

Vid omröstning avges 4 ja-röster och 2 nej-röster, 5 ledamöter avstår, se 

voteringslista. 

Nämnden har därmed beslutat att bifall till motionen är motförslag. 

 

Voteringsproposition (huvudförslag mot motförslag) 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Vid omröstning avges 6 ja-röster och 4 nej-röster, 1 ledamot avstår, se 

voteringslista.  

Nämnden har därmed beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att 

anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning (ändringsyrkande) 

Ordförande ställer bifall mot avslag till Ulrika Edmans (V) 

ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslagit yrkandet. 

 

Nämnden har därmed beslutat att bifalla förvaltningens förslag på 

yttrande. 

 

Reservationer 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Vänsterpartiet 

anser att meningen på sidan två i yttrandet borde ha strukits därför att 

den på ett missvisande sätt svarar på något som varken är motionärernas 

skrivning eller intention. Motionen öppnar upp för olika lösningar 

gällande allt från personer med missbruk i behov av lågtröskel till 

människor som kan ha barn – hela motionens poäng är en tak-över-

huvudet-garanti för alla. En sådan lösning kan vara exempelvis på förhand 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

upphandlade vandrarhemsplatser som yttrandet tar upp som förslag. Ett 

”krisboende” skulle nämligen kunna vara en modernare form av 

”vandrarhem”.   

Beslutsunderlag 

Yttrande 2015-11-18 

Motion 29/2015 

Beredningsansvariga 

Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

Voteringslista arbetsutskott 2016-01-13 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X  X             

Ers:                               

V. ordf  Anna-Karin Sjölander(C) X       X       

Ers:                               

Hans-Åke Rönnlund (S) X X             

Ers:                               

 Igor Jonsson (M) X X             

Ers:                               

Ulrika Edman (V) X       X       

Ers:                               
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 
 
 

Voteringslista (om motförslag) 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X              X 

Ers:                               

V. ordf  Anna-Karin Sjölander(C) X X             

Ers:                               

Ingrid Gustafsson (S) X             X 

Ers:                               

Leif Berglund (S) X             X 

Ers:                          

Marikk Henriksson (S) X             X 

Ers:                            

 Alice Nikmanesh  (MP ) X X             

Ers:                               

 Igor Jonsson (M) X       X       

Ers:                               

Hans-Christer Jonsson (L) X       X       

Ers:                               

Veronica Kerr (KD ) X             X 

Ers:                                

Ulrika Edman (V) X X             

Ers:                               

 Ahmed Hersi (V)                         

Ers: Gudrun Nordborg (V) X X             
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Voteringslista (huvudförslag mot motförslag) 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X  X             

Ers:                               

V. ordf  Anna-Karin Sjölander(C) X       X       

Ers:                               

Ingrid Gustafsson (S) X X             

Ers:                               

Leif Berglund (S) X X             

Ers:                          

Marikk Henriksson (S) X X             

Ers:                            

 Alice Nikmanesh  (MP ) X       X       

Ers:                               

 Igor Jonsson (M) X X             

Ers:                               

Hans-Christer Jonsson (L) X             X 

Ers:                               

Veronica Kerr (KD ) X X             

Ers:                                

Ulrika Edman (V) X       X       

Ers:                               

 Ahmed Hersi (V)                    

Ers: Gudrun Nordborg (V) X       X       
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Tjänsteskrivelse 
2016-02-04 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2015/00775 

Motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad i enlighet med individ- och familjenämndens 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-28 väckt motion har 
Anna-Karin Sjölander (C) och Ulrika Edman (V) i en gemensam motion 
föreslagit ”att kommunfullmäktige uppdrar åt individ- och familjenämnden 
att arbeta fram en lösning för ett krisboende i enlighet med fullmäktiges 
beslut om nollvision mot hemlöshet och utifrån allas rätt till en ”tak-över-
huvudet-garanti” i enlighet med en lågtröskelprincip,  
att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighet att i samråd med individ- och 
familjenämnden hitta en central lokalisering för ett krisboende, 
att Umeå kommun tar ett ansvar för att barn som vistas här – oavsett 
anledning, nationell härkomst eller formell folkbokföring – får sina 
grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda och att ett 
barnperspektiv ska vara helt centralt.” 
 
Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat 
sig över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett 
antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 
anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 
bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 
externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 
hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 
även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis 
vandrarhem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 
 
Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen att 
motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2015-11-18 
Motion 29/2015 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2015/00775 
 
 

Beredningsansvariga 
Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 
Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Agneta Flumé 
Befattning nämndssekreterare 
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 ____________________________________________________________________________________________________________  
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Kommunstyrelsen 

   

   

 

Yttrande över motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

Vänsterpartiet och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att 

Umeå kommun arbetar fram en lösning för ett krisboende. Boendet ska vara 

avsett för tillfälligt hemlösa personer som befinner sig i kommunen, att detta 

boende får en central lokalisering samt att kommunen tar ansvar för att barn 

som vistas i kommunen får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda 

inom detta område. 

 

Individ- och familjenämndens yttrande 

Umeå kommun har i dagsläget ett antal olika boendelösningar och 

stödinsatser för människor som av olika anledningar behöver hjälp med att 

ordna ett boende.  

 

Kommunen har exempelvis akut- och jourlägenheter för personer med en 

omfattande missbruksproblematik, personer som är utsatta för våld, psykisk 

ohälsa eller av andra akuta skäl behöver ett tillfälligt boende eller 

boendestöd. Kommunen har även ett korttidsboende för personer som i 

akuta lägen blivit bostadslösa och inte har möjlighet att lösa bostadsbehovet 

på egen hand. Kommunen har vidare kollektiv-, stöd- och 

träningslägenheter för olika socialt utsatta grupper. Kommunen har också ett 

stort antal övergångslägenheter (sociala kontrakt) för personer som av 

sociala eller ekonomiska skäl inte kan få en egen bostad. 

 

Utöver detta så bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar 

med olika externa parter. Kommunen har exempelvis avtal med externa 

samarbetsparter, såsom Öppen gemenskap, om jourlägenheter för akut 

hemlösa i kommunen.  

 

Det finns således att antal olika boendelösningar för att hantera olika 

situationer av hemlöshet i kommunen. Vilken boendeform som är aktuell 

bedöms alltid utifrån individens situation och behov. Att tillgodose behoven 

av akuta boendelösningar kan vara tidskrävande för socialsekreterare varför 

kommunen nu utreder möjligheten att upphandla ett antal platser, på 

exempelvis vandrarhem, för att tillgodose dessa. 
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I handlingsplanen för att motverka och förebygga hemlöshet samt 

utestängning från bostadsmarknaden, som är beslutad av 

kommunfullmäktige, finns en aktivitet som innebär att kommunen utveckla 

fler boendeformer så att det finns en boendeform mellan akut- och 

jourlägenheter och övergångslägenheter. Handlingsplanen ska utvärderas 

och rapporteras till kommunfullmäktige i juni 2016. 

 

Ett allmänt lågtröskel-/krisboende som motionärerna föreslår, där olika 

målgrupper, exempelvis barnfamiljer, utsatta EU-medborgare och 

missbrukare bor samman bedöms dock inte som lämpligt, bl.a. ur ett 

barnperspektiv.  

 

Kommunstyrelsen har även beslutat att inte upplåta uppställningsplats för de 

utsatta EU-medborgare som finns i kommunen. Däremot har 

kommunstyrelsen i en remiss till kommunens nämnder föreslagit att ett 

föreningsstöd inrättas för föreningar som arbetar med målgruppen. Individ- 

och familjenämnden har ställt sig positiva till detta och menar också att 

detta stöd borde kunna ges till föreningar som har beredskap att ordna 

boendelösningar under vintertid. 

 

Umeå kommun fastighet arbetar på uppdrag av kommunens verksamheter 

med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.  

Fastighet har hörts av nämnden i frågan om krisboende och de gör 

bedömningen att det redan idag är mycket svårt att få fram lokaler till de 

prioriterade uppdrag som finns från socialtjänsten.  

 

Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen att 

nämnden finner motionen besvarad. 

 

Ewa Klingefors Hedlund Ulrika Gustafsson 

Socialdirektör Bosocial koordinator 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 5 

Diarienr: IFN-2015/00229 

Yttrande över motion 29/2015 - Krisboende i 

Umeå 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att anse 

motionen besvarad och yttrar sig i enlighet med yttrande 2015-11-18. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet och Centerpartiet har i en gemensam motion föreslagit att 

Umeå kommun arbetar fram en lösning för ett krisboende avsett för 

tillfälligt hemlösa personer som befinner sig i kommunen, att detta 

boende får en central lokalisering samt att kommunen tar ansvar för att 

barn som vistas i kommunen får sina grundläggande rättigheter 

tillgodosedda inom detta område. 

 

Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat 

sig över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett 

antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 

anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 

bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 

externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 

hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 

även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis 

vandrarhem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 

 

Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen 

att motionen ska anses besvarad. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

  

Ulrika Edman (V) och Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till motionen. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Igor Jonsson (M) yrkar avslag på motionen.  

 

Ulrika Edman (V) yrkar att en ändring görs i yttrandet på sid 2 andra 

stycket avseende formuleringen att olika målgrupper föreslås bo 

tillsammans.  

 

Andreas Lundgren (S) yrkar avslag på Ulrika Edmans (V) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning (huvudförslag)  

Ordförande meddelar att bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad är huvudförslag. 

 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag på motionen för att utse 

motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att bifall till motionen 

utses som motförslag. 

 

Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifallit tjänsteskrivelsen. Votering 

begärs. 

 

Voteringsproposition  

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Vid omröstning avges 3 ja-röster och 2 nej-röster, se voteringslista. 

Arbetsutskottet har därmed beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning (ändringsyrkande) 

Ordförande ställer bifall mot avslag till Ulrika Edmans (V) 

ändringsyrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet avslagit yrkandet. 

 

Arbetsutskottet har därmed beslutat föreslå nämnden att bifalla 

förvaltningens förslag på yttrande. 

 

Reservationer 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Vänsterpartiet 

anser att meningen på sidan två i yttrandet borde ha strukits därför att 

den på ett missvisande sätt svarar på något som varken är motionärernas 

skrivning eller intention. Motionen öppnar upp för olika lösningar 

gällande allt från personer med missbruk i behov av lågtröskel till 

människor som kan ha barn – hela motionens poäng är en tak-över-

huvudet-garanti för alla. En sådan lösning kan vara exempelvis på förhand 

upphandlade vandrarhemsplatser som yttrandet tar upp som förslag. Ett 

”krisboende” skulle nämligen kunna vara en modernare form av 

”vandrarhem”.   

 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad. 

 

Ulrika Edman (V), Anna-Karin Sjölander (C) och Alice Nikmanesh (MP) 

yrkar bifall till motionen. 

 

Igor Jonsson (M) och Hans-Christer Jonsson (L) yrkar avslag på motionen.  

 

Ulrika Edman (V) yrkar att en ändring görs i yttrandet på sid 2 andra 

stycket avseende formuleringen att olika målgrupper föreslås bo 

tillsammans.  

 

Andreas Lundgren (S) och Igor Jonsson (M) yrkar avslag på Ulrika Edmans 

(V) ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Andreas Lundgrens (S) yrkande mot Ulrika Edmans (V) 

m.fl. yrkande mot Igor Jonssons (M) m.fl. yrkande. Ordförande finner att 

nämnden bifallit Andreas Lundgrens (S) yrkande. Votering begärd. 

 

Ordförande meddelar att bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse 

motionen besvarad är huvudförslag. 

 



Sida 4 av 7 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ordförande ställer bifall till motionen mot avslag på motionen för att utse 

motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att bifall till motionen 

utses som motförslag.  

 

Ordförande ställer bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. 

Ordförande finner att nämnden bifallit tjänsteskrivelsen.  

 

Voteringsproposition (om motförslag) 

Ja-röst för bifall till motionen. 

Nej-röst för avslag på motionen. 

Vid omröstning avges 4 ja-röster och 2 nej-röster, 5 ledamöter avstår, se 

voteringslista. 

Nämnden har därmed beslutat att bifall till motionen är motförslag. 

 

Voteringsproposition (huvudförslag mot motförslag) 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Vid omröstning avges 6 ja-röster och 4 nej-röster, 1 ledamot avstår, se 

voteringslista.  

Nämnden har därmed beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att 

anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning (ändringsyrkande) 

Ordförande ställer bifall mot avslag till Ulrika Edmans (V) 

ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslagit yrkandet. 

 

Nämnden har därmed beslutat att bifalla förvaltningens förslag på 

yttrande. 

 

Reservationer 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Vänsterpartiet 

anser att meningen på sidan två i yttrandet borde ha strukits därför att 

den på ett missvisande sätt svarar på något som varken är motionärernas 

skrivning eller intention. Motionen öppnar upp för olika lösningar 

gällande allt från personer med missbruk i behov av lågtröskel till 

människor som kan ha barn – hela motionens poäng är en tak-över-

huvudet-garanti för alla. En sådan lösning kan vara exempelvis på förhand 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

upphandlade vandrarhemsplatser som yttrandet tar upp som förslag. Ett 

”krisboende” skulle nämligen kunna vara en modernare form av 

”vandrarhem”.   

Beslutsunderlag 

Yttrande 2015-11-18 

Motion 29/2015 

Beredningsansvariga 

Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

Voteringslista arbetsutskott 2016-01-13 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X  X             

Ers:                               

V. ordf  Anna-Karin Sjölander(C) X       X       

Ers:                               

Hans-Åke Rönnlund (S) X X             

Ers:                               

 Igor Jonsson (M) X X             

Ers:                               

Ulrika Edman (V) X       X       

Ers:                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sida 6 av 7 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2016-01-27 
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Voteringslista (om motförslag) 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X              X 

Ers:                               

V. ordf  Anna-Karin Sjölander(C) X X             

Ers:                               

Ingrid Gustafsson (S) X             X 

Ers:                               

Leif Berglund (S) X             X 

Ers:                          

Marikk Henriksson (S) X             X 

Ers:                            

 Alice Nikmanesh  (MP ) X X             

Ers:                               

 Igor Jonsson (M) X       X       

Ers:                               

Hans-Christer Jonsson (L) X       X       

Ers:                               

Veronica Kerr (KD ) X             X 

Ers:                                

Ulrika Edman (V) X X             

Ers:                               

 Ahmed Hersi (V)                         

Ers: Gudrun Nordborg (V) X X             
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Voteringslista (huvudförslag mot motförslag) 

Ledamöter  När- 

varande 

Ja Nej Avstår 

Ordf Andreas Lundgren (S) X  X             

Ers:                               

V. ordf  Anna-Karin Sjölander(C) X       X       

Ers:                               

Ingrid Gustafsson (S) X X             

Ers:                               

Leif Berglund (S) X X             

Ers:                          

Marikk Henriksson (S) X X             

Ers:                            

 Alice Nikmanesh  (MP ) X       X       

Ers:                               

 Igor Jonsson (M) X X             

Ers:                               

Hans-Christer Jonsson (L) X             X 

Ers:                               

Veronica Kerr (KD ) X X             

Ers:                                

Ulrika Edman (V) X       X       

Ers:                               

 Ahmed Hersi (V)                    

Ers: Gudrun Nordborg (V) X       X       
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Krisboe nde i Umeå
Nollvision mot a kut he mloshet

KOMMUNLEDNI NGSSTABEN
NAMNDSKANSLET

UMEA KOMMUN

2015 -U9- 16
Dnr O S.
Aktbll:

Moti on t ill Umea kommunfullmakt ige

2 015-09-16

D I:
BIi:

Antalet hemlosa har okat kr aftigt i Sverige, inte minst i storstadsregionem a. Aven en
mellanstor stad som Umeå har problem med akut hemloshet dar alla inte har mojlighet till
tak over huvudet. I en mer global varld och med den fria rorligheten sa består gatubilden inte
bara av hemlosa svenskar utan aven av medborgare från många lander. Antalet hemlosa som
lever under ovardiga levnadsforhallanden har okat kraftigt bara senaste året, vilket gjort att

gatubilden i Umea forandrats. Inte sallan har hemlosa personer också barn.

Socialstyrelsens riktlinj er till socialtj iinsten pekar på att vi har samma ansvar feir att tillgodose
de hemlosa bar ens grundlaggande rattigheter och behov i likhet med alla andra barn.
Barnkonventionen slår fast att alla ham som vistas i ett land, utan åtskillnad, har ri.itt att få sina
manskliga rattigheter tillgodosedda. Intemationella konventioner feirpliktar, vilket innebar att
vårt ansvar feir de barn som befinner sig i vårt land har och nu aldrig kan bortses ifrån. Att
vuxna och barn sover utomhus arvarken vardigt for ett valfardssamhalle eller staden Umeå.

Från Centerpartiet och Viinsterpartiets sida ser vi behov av "en vardig tak-over-huvudet-
garanti" feir utsatta grupper", men vill inte låsa fast oss vid hur den boendelosningen exakt ska

se ut. Minim ikrav arelektri citet, toalett, tvattm ojligheter, varme och hygien. Boendelosningen
ska omfattas alla, aven tillfl li ga besokare i staden, som av olika skal hamnat på gatan utan
mojligheter att bekosta boende. Ett krisboende ska ses som en till falli g losning i ett aleut
behov av tak over huvudet dar losningen annars skulle vara otrygga alternativ utomhus.

Ett krisboende loser inte hemloshetsproblem, men ska vara en pusselbit i en otillr acklig

bostadsmarknad och okade klyftor i samhallet som skapar utsatthet. Avgorande for ett sådant
krisboende arkopplingen till ett akti vt socialt arbete och kontakter med andra sarnverkande
myndigheter så som arbetsfeirmedling, utbildning, frivilligorganisationer och andra aktorer i
syfte att slotta den utsatta individen till mer langsiktiga losningar. Krisboendet bor vara ett
lagtroskelboende och inte exkludera någon, vilket innebar att inga andra krav kan stallas annat

an att man inte arvaldsam eller beter sig ilia mot andra, men om någon ar påverkad ska inte
avgora om man ar valkommen eller ej . Att inte ha något alternativ feir den som inte klarar

krav arinhumant.

Handlingsplanen mot hemloshet som antogs av Ume kommunfullmaktige ar2014 och den
lyfter fram att "boendetrappan behover darf r utvecklas med fler mellanboendeformer och
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lagtroskellosningar. Pa ett yrkande fran Center beslutades att den ska återrapporteras efter två
år, dvs under år 2016. Dock ser vi att situationen med akut hemloshet accelererar och att
behovet av ett laisboende inte kan vanta.

Centerpart iet och V ansterpart iet yrkar dårfor:

Att kommunfullmaktige uppdrar åt Individ- och farnilj eniimnden att arbeta fram en losning
for ett laisboende i enligbet med fullmaktiges beslut om nollvision mot hemloshet och utifrån
allas ratt till en "tak-over-huvudet-garanti" i enligt med en lagtroskelpr incip

Att kommunfullmaktige uppdrar åt Fastigbet att i samråd med Individ- och famil jenamnden
hitta en central lokalisering for ett krisboende.

Att Umeå kommun tar ett ansvar for att barn som vistas har - oavsett anledning, nationell
harkomst eller formell folkbokforing - får sina grundlaggande manskliga ratti gheter
tillgodosedda och att ett barnperspektiv ska vara helt centralt.

Anna-Ka rin Sj ola nder (C)

Ulrika Edma n (V )



CENTERPART FET

•  A kut hemloshet arSocialstyrelsens definition nar en personen ar hanvisad till akutboende,

jourboende, harbarge, skyddat boende eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Aven t.ex.
hotell, camping, vandrarhem och husvagn ingår i denna situation.
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 33 
Diarienr: KS-2015/00775 

Motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad i enlighet med individ- och familjenämndens 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-28 väckt motion har 
Anna-Karin Sjölander (C) och Ulrika Edman (V) i en gemensam motion 
föreslagit ”att kommunfullmäktige uppdrar åt individ- och 
familjenämnden att arbeta fram en lösning för ett krisboende i enlighet 
med fullmäktiges beslut om nollvision mot hemlöshet och utifrån allas 
rätt till en ”tak-över-huvudet-garanti” i enlighet med en lågtröskelprincip,  
att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighet att i samråd med individ- och 
familjenämnden hitta en central lokalisering för ett krisboende, 
att Umeå kommun tar ett ansvar för att barn som vistas här – oavsett 
anledning, nationell härkomst eller formell folkbokföring – får sina 
grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda och att ett 
barnperspektiv ska vara helt centralt.” 
 
Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat 
sig över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett 
antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 
anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 
bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 
externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 
hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 
även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis vandrar-
hem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 
 
Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen 
att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2015-11-18 
Motion 29/2015 

Beredningsansvariga 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 
Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkande 
Hans Lindberg (S) – bifall till förslaget att anse motionen besvarad. 
Ulrika Edman (V) –bifall till motionen samt till ändringsyrkande på 
individ- och familjenämnden om att ändring görs i yttrandet på s. 2 som 
säger att olika målgrupper föreslås bo tillsammans, vilket motionen inte 
säger varken i brödstext eller att-satser.  
 
Anders Ågren (M) – att avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till förslaget att anse motionen besvarad mot Ulrika Edmans 
yrkande bifall till motionen med ändringsyrkande mot Anders Ågrens 
yrkande avslag till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutat föreslå att motionen anses besvarad. 
 
Reservation från Ulrika Edman (V): 
Till förmån för eget yrkande och ändringsyrkande då vänsterpartiet anser 
att motionen inte säger detta varken i brödtext eller att-satser.  
 
Reservation 
Anders Ågren till förmån för sitt yrkande. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 18 

Diarienr: KS-2015/00775 

Motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 29/2015 – Krisboende i Umeå - besvarad i enlighet med 
individ- och familjenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-28 väckt motion har 
Anna-Karin Sjölander (C) och Ulrika Edman (V) i en gemensam motion 
föreslagit ”att kommunfullmäktige uppdrar åt individ- och 
familjenämnden att arbeta fram en lösning för ett krisboende i enlighet 
med fullmäktiges beslut om nollvision mot hemlöshet och utifrån allas 
rätt till en ”tak-över-huvudet-garanti” i enlighet med en lågtröskelprincip,  
att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighet att i samråd med individ- och 
familjenämnden hitta en central lokalisering för ett krisboende, 
att Umeå kommun tar ett ansvar för att barn som vistas här – oavsett 
anledning, nationell härkomst eller formell folkbokföring – får sina 
grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda och att ett 
barnperspektiv ska vara helt centralt.” 
 
Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat 
sig över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett 
antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 
anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 
bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 
externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 
hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 
även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis vandrar-
hem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 
 
Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen 
att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2015-11-18 
Motion 29/2015 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beredningsansvariga 
Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 
Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkande 
Hans Lindberg (S) – bifall till förslaget att anse motionen besvarad. 
Ulrika Edman (V) –bifall till motionen samt till ändringsyrkande på 
individ- och familjenämnden om att ändring görs i yttrandet på s. 2 som 
säger att olika målgrupper föreslås bo tillsammans, vilket motionen inte 
säger varken i brödstext eller att-satser.  
 
Anders Ågren (M) – att avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till förslaget att anse motionen besvarad mot Ulrika Edmans 
yrkande bifall till motionen med ändringsyrkande mot Anders Ågrens 
yrkande avslag till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutat föreslå att motionen anses besvarad. 
 
Reservation från Ulrika Edman (V): 
Till förmån för eget yrkande och ändringsyrkande då vänsterpartiet anser 
att motionen inte säger detta varken i brödtext eller att-satser.  
 
Reservation 
Anders Ågren (M) till förmån för sitt yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 
Mattias Larsson (C) – bifall till motionen 
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – avslag till motionen 
Nasser Mosleh (MP) och Hans Lindberg (S) – bifall till arbetsutskottets 
förslag (besvarad) 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till arbetsutskottets förslag (besvarad) mot Mattias Larssons 
yrkande (bifall) mot Peder Westerbergs m fl yrkande (avslag). 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
Reservation 
Anders Ågren (M) till förmån för sitt yttrande 
 
Protokollsanteckning 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Ulrika Edman – (V) har i IFN lyft att en ändring görs i yttrandet på s. 2 
andra stycket avseende att formuleringen att olika målgrupper föreslås 
bo tillsammans då detta inte stämmer, varken i motionärernas brödtext, 
att-sats eller intentioner med motionen utan handlar om en nollvision 
mot hemlöshet som i sig förutsätter en tak-över-huvudet-garanti, dvs att i 
Umeå ska ingen – oavsett ålder eller härkomst ska behöva sova 
utomhus.   
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§ 35 
Diarienr: KS-2015/00775 

Motion 29/2015 - Krisboende i Umeå 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motion 29/2015 – Krisboende i Umeå - besvarad i enlighet med 
individ- och familjenämndens yttrande. 
 
Reservation 
Anna-Karin Sjölander (C) till förmån för sitt yrkande. 

Ärendebeskrivning 
I en vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-28 väckt motion har 
Anna-Karin Sjölander (C) och Ulrika Edman (V) i en gemensam motion 
föreslagit ”att kommunfullmäktige uppdrar åt individ- och 
familjenämnden att arbeta fram en lösning för ett krisboende i enlighet 
med fullmäktiges beslut om nollvision mot hemlöshet och utifrån allas 
rätt till en ”tak-över-huvudet-garanti” i enlighet med en lågtröskelprincip,  
att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighet att i samråd med individ- och 
familjenämnden hitta en central lokalisering för ett krisboende, 
att Umeå kommun tar ett ansvar för att barn som vistas här – oavsett 
anledning, nationell härkomst eller formell folkbokföring – får sina 
grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda och att ett 
barnperspektiv ska vara helt centralt.” 
 
Individ- och familjenämnden har i samråd med tekniska nämnden yttrat 
sig över motionen. Av yttrandet framkommer att Umeå kommun har ett 
antal olika boendelösningar och stödinsatser för människor som av olika 
anledningar behöver hjälp med att ordna ett boende. Utöver detta så 
bedriver kommunen ett förebyggande arbete och samverkar med olika 
externa parter. Det finns således att antal olika boendelösningar för att 
hantera olika situationer av hemlöshet i kommunen. Kommunen utreder 
även möjligheten att upphandla ett antal platser, på exempelvis vandrar-
hem, för att tillgodose behoven av akuta boendelösningar. 
 
Med hänsyn till det arbete som pågår på området föreslår förvaltningen 
att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2015-11-18 
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Motion 29/2015 

Beredningsansvariga 
Ewa Klingefors Hedlund, Socialdirektör 
Ulrika Gustafsson, Bosocial koordinator 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkande 
Hans Lindberg (S) – bifall till förslaget att anse motionen besvarad. 
Ulrika Edman (V) –bifall till motionen samt till ändringsyrkande på 
individ- och familjenämnden om att ändring görs i yttrandet på s. 2 som 
säger att olika målgrupper föreslås bo tillsammans, vilket motionen inte 
säger varken i brödstext eller att-satser.  
 
Anders Ågren (M) – att avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till förslaget att anse motionen besvarad mot Ulrika Edmans 
yrkande bifall till motionen med ändringsyrkande mot Anders Ågrens 
yrkande avslag till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutat föreslå att motionen anses besvarad. 
 
Reservation från Ulrika Edman (V): 
Till förmån för eget yrkande och ändringsyrkande då vänsterpartiet anser 
att motionen inte säger detta varken i brödtext eller att-satser.  
 
Reservation 
Anders Ågren (M) till förmån för sitt yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Mattias Larsson (C) – bifall till motionen 
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – avslag till motionen 
Nasser Mosleh (MP) och Hans Lindberg (S) – bifall till arbetsutskottets 
förslag (besvarad) 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till arbetsutskottets förslag (besvarad) mot Mattias Larssons 
yrkande (bifall) mot Peder Westerbergs m fl yrkande (avslag). 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag att anse motionen besvarad. 
Reservation 
Anders Ågren (M) till förmån för sitt yttrande 
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Protokollsanteckning 
Ulrika Edman – (V) har i IFN lyft att en ändring görs i yttrandet på s. 2 
andra stycket avseende att formuleringen att olika målgrupper föreslås 
bo tillsammans då detta inte stämmer, varken i motionärernas brödtext, 
att-sats eller intentioner med motionen utan handlar om en nollvision 
mot hemlöshet som i sig förutsätter en tak-över-huvudet-garanti, dvs att i 
Umeå ska ingen – oavsett ålder eller härkomst ska behöva sova utomhus.  
 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: 
Anna-Karin Sjölander, Ulrika Edman, Marikk Henriksson, Hans Lindberg, 
Patrik Brännberg, Igor Jonsson, Veronica Kerr, Petter Nilsson, Ulrica 
Westerlund och Jan Hägglund. 
 
Yrkanden 
Marikk Henriksson (S), Veronica Kerr (KD), Petter Nilsson (SD) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
Anna-Karin Sjölander (C), Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Patrik Brännberg (AP), Igor Jonsson (M), Ulrica Westerlund (L) – Avslag 
till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Marikk Henrikssons m fl förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag att 
anse motionen besvarad mot Anna Karin Sjölanders m fl yrkande att 
bifalla motionen mot Patrik Brännbergs m fl yrkande att avslå motionen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 


