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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-08-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 154 

 

Diarienr: KS-2021/00960 

Motion 30/2021: Starta ett kommunalt hem för 

vård eller boende; Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 30/2021: Starta ett kommunalt hem för vård eller 

boende enligt individ- och familjenämndens yttrande. 

 

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

eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-10-25 yrkar Gudrun 

Nordborg (V): 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för ett eller flera 

kommunala hem för vård eller boende (HVB) som ett komplement till 

upphandlingar. 

 

att Umeå kommun startar ett eller flera kommunala hem för vård eller 

boende (HVB). 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för ett samarbete med övriga 

kommuner i Västerbotten län, förslagsvis i form av ett kommunalförbund, 

för att långsiktigt kunna öka antalet placeringar i hem för vård eller 

boende (HVB) i offentlig regi. 

 

Individ- och familjenämnden har 2022-01-26 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionens alla tre att-satser. Se slutsatser 

nedan och hela yttrandet i bilaga. 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Individ- och familjenämndens yttrande - slutsatser 

Utan att föregå en eventuell utredning och dess resultat men utifrån 

nuvarande kunskapsläge och förvaltningens bedömning är slutsatsen att 

motionens första och andra att-sats bör avslås utifrån att förvaltningen 

inte ser att det finns behov av ett eller flera HVB i egen regi, att det 

beräknas bli mer kostsamt, men också med hänvisning till tidigare 

utredning och beslut. 

I det tredje yrkandet är uppdraget riktat till kommunstyrelsen och inte 

enbart en fråga för individ-och familjenämnden att ta ställning till. 

Förvaltningen vill ändå i sammanhanget nämna en svårighet som framförs 

med ett samarbete i Västerbotten – att flertalet kommuner är små och 

har få placeringar vilket utgör ett litet underlag för ett HVB i egen regi. I 

tidigare arbeten har kranskommunerna också fått frågan om det finns ett 

intresse kring att samarbeta kring ett gemensamt kommunalt HVB, men 

endast en kommun uttryckte då intresse för det. Förvaltningen anser att 

nuvarande arbetssätt fungerar bra och ser i dagsläget inte något behov av 

ytterligare samarbetsstrukturer i Västerbotten kring HVB-placeringar. 

Förvaltningen föreslår därför att även det tredje yrkandet avslås. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Stadsledningskontoret instämmer i individ- och familjenämndens 

bedömning och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin 

helhet. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-01-26, § 5. 

Individ- och familjenämndens yttrande 2021-12-08. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Bore Skölds 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

at bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Ellen Ström (V) – bifall till motionen. 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

om att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Gudrun Nordborg, Davis Kaza, Igor Hell, Veronica Kerr, 
Anders Norqvist, Mehrana Bassami, Solveig Granberg och Bore Sköld. 
 
Yrkanden 
Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Davis Kaza (AP) – Bifall till att-sats 1 och avslag till att-sats 2 och 3. 
 
Igor Hell (M), Veronica Kerr (KD), Anders Norqvist (L), Mehrana Bassami 
(S) och Solveig Granberg (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen mot Arbetarpartiets förslag om att bifalla att-sats 1 och avslå 



Sida 4 av 4 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2022-08-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

att-satserna 2 och 3. 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. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden   
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