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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 171 

 

Diarienr: KS-2021/00567 

Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; 

Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionens första att-sats besvarad enligt yttranden från 

individ- och familjenämnden och jämställdhetsutskottet 

 

att avslå motionens andra att-sats enligt jämställdhetsutskottets 

yttrande. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen (skriftlig text under 

kommunfullmäktiges beslutsordning). 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) och Bore Sköld (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

förutsättningar och formulera ett förslag för införandet av kommunal 

hyresgaranti. 

 

att Umeå kommun inför en kommunal hyresgaranti. 

 

Individ- och familjenämnden har 2021-10-20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Jämställdhetsutskottet har 2021-11-11 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första att-sats besvarad 

och att den andra att-satsen avslås. 

 

Stadsledningskontoret föreslår i enlighet med individ- och 

familjenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden att motionens 

första att-sats anses besvarad och i enlighet med jämställdhetsutskottet 

att den andra att-satsen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-10-20, § 260 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 49 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Anders Ågren (M) – Avslag till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första 
att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen mot avslag till 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att anse den första att-satsen besvarad och att 

avslå den andra att-satsen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Lars Forsgren (SD), Veronika Kerr (KD) och Anders Ågren (M) – Avslag till 
motionen. 



Sida 3 av 4 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Hans Lindberg (S) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att 
anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 
bifall till motionen mot avslag till motionen. 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och arbetsutskottets 
förslag att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra 
att-satsen. 
 
Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

bifall till motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Bore Sköld, Igor Hell, Charlotta Westerlund, Andreas 
Lundgren, Anders Sellström och Anders Norqvist. 
 
Yrkanden 
Charlotta Westerlund (S), Andreas Lundgren (S) och Anders Norqvist (L) 

– Bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionens första att-sats 

besvarad och att avslå motionens andra att-sats. 

 
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Igor Hell (M) och Anders Sellström (KD) – Avslå motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionens första att-sats 
besvarad och att avslå motionens andra att-sats.) mot Bore Skölds (V) 
förslag (bifall till motionen) mot Hells (M) m.fl. förslag (avslag till 
motionen). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen. Att utreda ett införande av 

hyresgaranti i Umeå har varit inskrivet i kommunens 

bostadsförsörjningsprogram sedan 2017, men trots att de flesta partier 

verkar vara överens om att ett införande är intressant har ingenting hänt. 

Det är inte okej att otrygga anställningar eller en gammal skuld ska leda 
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till att människor hamnar i hemlöshet. Därför tycker vi att kommunen 

omedelbart bör utreda former för hyresgaranti och även ta ställning för 

ett införande. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden   
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