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Svar på motion om hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av coronaviruset 
från Lovisa Johansson (FI) med flera  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 
motion väckt 25 maj  
 

 att säkra bostad åt hemlösa under Coronapandemin genom att nyttja 
överkapaciteten inom hotellbranschen till att upphandla boenden till 
strukturellt hemlösa i kommunen, samt 

 att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 
i samband med bokslutet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Socialnämnden arbetar aktivt för att förebygga avhysningar genom förvaltningens 
vräkningsförebyggande arbete. Hyresvärdarna har enligt lagstiftningen skyldighet att 
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informera socialtjänsten innan de säger upp en hyresgäst på grund av hyresskulder 
eller störningar.  

När det kommer in ett meddelande från en hyresvärd till förvaltningens 
vräkningsförebyggare så tar de kontakt med berörd person och med hyresvärden för 
att erbjuda hjälp och diskutera en lösning. I regel kan då en avhysning undvikas.  

Om en uppsägning handlar om en bristande betalningsförmåga på grund av försämrad 
ekonomi så är en avhysning sällan önskvärd för hyresvärden. För att förhindra en 
avhysning kan bistånd med försörjningsstöd vara en möjlighet om andra lösningar inte 
är möjliga. Rätten till försörjningsstöd prövas enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§. 

En avhysning riskerar ofta att leda till svårigheter för personen att ta sig tillbaka in på 
bostadsmarknaden. En viktig åtgärd för att förhindra att personer hamnar i hemlöshet 
är därför att förebygga avhysningar. De insatser som socialtjänsten kan hjälpa till med 
vid akut hemlöshet som jourlägenhet eller boende på vandrarhem, är kortvariga 
insatser och det är viktigt att personen kan ta sig vidare till att ordna en bostad på egen 
hand för att inte fastna i insatser från socialtjänsten. Boende på hotellrum kan inte vara 
annat än en tillfällig insats vid ett akut behov av bostad.  

Under 2020 har det skett en ökning av antalet meddelanden om uppsägning av 
hyreskontrakt till socialtjänsten från hyresvärdar i Uppsala. Om det i sin tur har 
inneburit en ökning av antalet avslutade hyreskontrakt är svårare att säga eftersom 
den statistiken saknas och många väljer att flytta frivilligt istället för att invänta en 
avhysning. Kronofogdens statistik över verkställda vräkningar visar inte på en ökning 
av antalet genomförda avhysningar. 

Socialnämnden ansvarar för tillfälliga boendeinsatser till personer som är i akut behov 
av hjälp med bostad. De insatser som då används är boende i jourlägenhet, 
lägenhetshotell eller vandrarhem. Insatsen syftar till att vara en tillfällig lösning i 
avvaktan på att personen kan ordna sitt boende på annat sätt. Insatsen är 
behovsprövad enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen. I januari 2021 hade nämnden 25 
pågående insatser med tillfälliga boendelösningar.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021 
 Bilaga, Motion om hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av 

coronaviruset från Lovisa Johansson (FI) med flera 
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Motion: Hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av Coronaviruset. 
 
Socialtjänsten, samhällets yttersta skyddsnät, står inför tuffa prioriteringar. I detta läge är 
det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en 
ännu svårare situation. Invånare med otrygg boendesituation riskerar att råka ännu mer illa 
ut under Coronakrisen. Människor med otrygg inkomst riskerar att både bli skuldsatta och 
förlora sin bostad. Särskilt andra- och tredjehandshyresgäster riskerar att med mycket kort 
varsel bli av med sin bostad. 
 
Samtidigt står hotell i Uppsala kommun tomma då turismen och konferenser nästan helt 
upphört. Ett hotellrum utan tillgång till kök är inte det mest optimala lösningen för människor 
som behöver bostad, men det är en enkel och snabb lösning för att få ett bekvämt tak över 
huvudet samtidigt som kommunens företag får en ny inkomstkälla. Därför vill vi att 
kommunen ska nyttja den överkapacitet det nu finns på hotell. I dessa tider av otrygghet och 
smittspridning vill vi varken ha invånare som flyttar runt i onödan, eller belasta dem med 
extra oro. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Säkra bostad åt hemlösa under Coronapandemin genom att nyttja överkapaciteten 
inom hotellbranschen till att upphandla boenden till strukturellt hemlösa i kommunen.  

 
- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet. 
 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 
 


