MOTION TILL UMEÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Regnbågsboenden
Det egna hemmet är den mest betydelsefulla platsen för en enskild individ. Det är där
var och en har rätt att känna sig hemma och det är där vi alla har rätt att känna oss
trygga. Tyvärr är det så att vissa av oss inte klarar av att sköta vårt hem, matlagning,
hygien och så vidare, varför vi också kan vara i behov av hjälp – ibland med det mest
intima och integritetskränkande. Just därför är bostaden en oerhört viktig plats och så
långt det går ska vi själva kunna välja var och hur – och med vem – vi vill bo.
Samhället förser olika grupper med bostäder av olika anledningar, det kan exempelvis
handla om seniorbostäder, olika former av kollektivboende som särskilt boende, LSSboende, asylboende eller HVB och så vidare. HBTQ-personer finns överallt i
samhället, även i dessa grupper. Trots att det svenska samhället kommit långt i frågor
om människors lika värde finns fortfarande fördomar och fientlighet gentemot flera
olika grupper i samhället. I vissa fall finner de hatiska extremistgrupperna understöd
till och med från kommunala myndigheter som vägrar manifestera människors lika
värde och därmed bekräftar att en sådan människosyn kan rättfärdigas.
Det finns många äldre som oroar sig över att behöva gå tillbaka in i garderoben när de
kommer i behov av särskilt boende, det finns asylsökande som flytt från förtryck på
grund av sin sexuella läggning och tvingas in i ett asylboende där de behandlas av sina
medmänniskor som de behandlades i sitt hemland, det finns barn och ungdomar som
inte kan leva med sin familj på grund av familjens värderingar. Därför är det viktigt att
alla människor har möjlighet att få ett boende där de känner att de kan leva precis som
de är och inte behöva dölja vem de tycker om.
I Stockholm finns det sedan flera år tillbaka ett seniorboende som heter just
Regnbågen och drivs som en kooperativ hyresrätt. Alla ska ha möjlighet att välja
boendeform som den enskilde själv anser passar bäst och här kan även allmännyttan
driva på för att skapa fler platser för liknande ändamål. Det är också viktigt att i detta
sammanhang påpeka att ett regnbågsboende är viktigt för de individer som vill, men
får absolut inte vara det enda alternativet för HBTQ-personer.

Därför yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:
att

att

Umeå kommun utreder förutsättningarna för att etablera regnbågsboenden,
i form av hela boenden eller delar av boenden eller likvärdiga alternativ,
inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen (LSS).
Umeå kommun tillser att alla anställda inom omsorgsverksamhet har
kunskap om och förståelse för HBTQ-personer.
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