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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-10-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 314

Svar på motion om att medlemskap i
Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd
från Tobias Smedberg (V), Torbjörn Björlund (V)
och Therese Rhann (V)

KSN-2019-1900

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg(V), Torbjörn Björlund(V)och Therese Rhann (V) föreslår i en motion väckt
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 att Uppsala kommun i linje med
motionens intentioner genomför en ändring i försörjningsstödets riktlinjer och möjliggör
medlemskap i Hyresgästföreningen för den som uppbär ekonomiskt försörjningsstöd.
Syftet är att säkra boende och ge stöd vid behov samt säkra skäliga hyror.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-10-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2019

Motion om att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd från Tobias
Smedberg (V),Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V)

Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 27 september 2019 § 97
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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Svar på motion om att medlemskap i 
Hyresgästföreningen ska ingå i 
försörjningsstöd från Tobias Smedberg (V), 
Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

 

Ärendet 

Tobias Smedberg, Torbjörn Björlund och Therese Rhann (samtliga V) föreslår i en 
motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 att Uppsala 
kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring i försörjningsstödets 
riktlinjer och möjliggör medlemskap i Hyresgästföreningen för den som uppbär 
ekonomiskt försörjningsstöd. Syftet är att säkra boende och ge stöd vid behov samt 
säkra skäliga hyror. 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Barn- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet. 
Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant. 

Arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet 27 september 2019 och föreslagit att 
motionen avslås. Ledamoten för (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande, att bifalla motionen. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Föredragning 

Socialstyrelsen förordar att endast fackförening och arbetslöshetskassa bör godkännas 
som föreningar i detta sammanhang. Detta eftersom de har en tydlig koppling till 
individers möjligheter att arbeta och försörja sig själva. 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-02 KSN-2019-1900 

Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige   
 
Handläggare:  
Andersson Johan 
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Det är också långt ifrån alla biståndsmottagare i kommunen som har oskäliga hyror 
eller hyror som skulle kunna förhandlas ned. De ekonomiska vinsterna för kommunens 
ekonomiska bistånd utifrån motionärernas förslag bedöms därför vara små. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer finns möjlighet att ge bistånd för boendetvister. 
Individens juridiska möjligheter är alltså redan säkrade enligt nuvarande regelverk och 
praxis. Ett generellt beviljande av medlemsavgiften är därför onödigt. 

Medlemskap i Hyresgästföreningen kan tecknas när helst en biståndsmottagare skulle 
anse att den behöver juridisk hjälp. Det krävs inte att en person är medlem en viss tid 
innan den erbjuds hjälp från Hyresgästföreningen utan så snart medlemsavgiften är 
registrerad så anses personen vara fullvärdig medlem med alla de förmåner ett 
medlemskap innebär. Det finns därmed inget behov för kommunen att betala för ett 
medlemskap i förebyggande syfte. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 

Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige               2019-05-22 

 

Medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i 
försörjningsstöd 
 

Försörjningsstöd ska upprätthålla en skälig levnadsnivå för den bidragstagande. Tillgång 

till ett tryggt boende är en av de viktigaste förutsättningar för att detta ska uppnås. Därför 

bör det göras möjligt att för den som i övrig uppfyller kriterier för ekonomiskt bistånd att 

också få bistånd för medlemskapsavgift i Hyresgästföreningen, på samma sätt som redan 

är gällande för medlemskap i facket och arbetslöshetskassan.   

 

Medlemskap i hyresgästförening ger hyresgästen hjälp med att förhandla hyran, att påverka sitt 

boende, och erbjuder hyresjuridisk rådgivning när det behövs. Vid boendetvister skulle juridisk 

hjälp vara ekonomiskt omöjlig för den som tar emot försörjningsstöd. Dessutom kan 

engagemanget och sammanhanget ett medlemskap innebär vara positivt för den som befinner 

sig utan inkomst.  

 

Kostnader för medlemskap i fackförbund och a-kassa anses vara skäliga i biståndsbedömning, 

då de säkerställer möjligheter till påverkan och tillgång till hjälp när det gäller arbete och 

arbetssökande. Vi anser att medlemskap i hyresgästföreningen bör på samma grunder ingå i 

försörjningsstödet. Den som idag uppbär ekonomiskt bistånd måste ta pengar från någon av de 

andra mycket stramt hållna kostnadsdelarna som det ekonomiska biståndet ska täcka, till 

exempel från utgiftsposterna mat eller hygien.  

 

Att möjliggöra medlemskapsavgift till Hyresgästföreningen i det ekonomiska biståndet är 

redan fallet i ett flertal kommuner, antingen som regel eller i undantagsfall. Enligt en 

undersökning som gjordes av journalister på tidningen Hem & hyra säger hälften av kommunerna 

i Jönköpings län ja till bidrag för medlemskap i vissa fall, beroende på omständigheterna. Två 

stadsdelar i Göteborg, Västra Hisingen och Västra Göteborg, beviljar alltid stöd till medlemskap i 

Hyresgästföreningen. 

 

Vi menar att Uppsala bör ta efter detta goda exempel från stadsdelarna i Göteborg. I synnerhet 

med tanke på hur vi vet att Uppsalas bostadsmarknad ser ut, med svarta kontrakt, risk för 

ombildningar, hyreshöjningar i samband med renovering med mera. Den som tar emot 

försörjningsstöd lätt kan hamna i en utsatt situation gentemot sin hyresvärd, där medlemskap i 

föreningen kan vara avgörande för hyresgästens trygghet. Det är 85 kr i månaden som kan göra 

att den bidragstagandes skäliga levnadsnivå säkerställs i längden.  

 

Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, med inflytande över sitt boende och med rätt till hjälp när det 

behovet uppstår. Oberoende av om man tar emot försörjningsstöd eller inte.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på  

 

att Uppsala kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring i försörjningsstödets 

riktlinjer och möjliggör medlemskap i Hyresgästföreningen för den som uppbär ekonomiskt 

försörjningsstöd. 

 

 

Tobias Smedberg (v)   Torbjörn Björlund (v)    Therese Rhann (v)  



Uppsala 
kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-27 

§ 97 

Motion av Tobias Smedberg (V), Torbjörn Björlund (V) och 
Therese Rhann (V) om att medlemskap i Hyresgästföreningen 
ska ingå i försörjningsstöd 
AM N-2019-0283 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Torbjörn Björn lund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg, Torbjörn Björlund och Therese Rhann (samtliga V) föreslår i en 
motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 att Uppsala 
kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring i försörjningsstödets 
riktlinjer och möjliggör medlemskap i Hyresgästföreningen för den som uppbär 
ekonomiskt försörjningsstöd. Syftet är att säkra boende och ge stöd vid behov samt 
säkra skäliga hyror. 

Socialstyrelsen förordar att endast fackförening och arbetslöshetskassa bör godkännas 
som föreningar i detta sammanhang. Detta eftersom de har en tydlig koppling till 
individers möjligheter att arbeta och försörja sig själva. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer finns möjlighet att ge bistånd för boendetvister. 
Individens juridiska möjligheter är alltså redan säkrade enligt nuvarande regelverk och 
praxis. Ett generellt beviljande av medlemsavgiften är därför onödigt. 

Medlemskap i Hyresgästföreningen kan tecknas när helst en biståndsmottagare skulle 
anse att den behöver juridisk hjälp. Det krävs inte att en person är medlem en viss tid 
innan den erbjuds hjälp från Hyresgästföreningen utan så snart medlemsavgiften är 
registrerad så anses personen vara fullvärdig medlem med alla de förmåner ett 
medlemskap innebär. Det finns därmed inget behov för kommunen att betala för ett 
medlemskap i förebyggande syfte. 

Yrkanden 
Torbjörn Björlund (V) yrkar att motionen ska bifallas 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

J sterandes sign ,.gsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-27 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Torbjörn Björlunds (V) yrkande mot eget yrkande och finner bifall 
till eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 juni 2019. 

s estyrkande u

-  
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J sterandes sign 
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—  



Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12 den 1 oktober 2019 

Uppsala 
kommun 

Sida 1 (19) 

Arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-27 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Utbildnings- och jobbcenter, Sylveniusgatan 8 B, klockan 13.30 - 16.30 

Beslutande: Mohamad Hassan (L), ordförande Ersättare: Anita Ericsson (L) 

Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice Therese Rhann (V) 
ordförande from § 89 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Josefin Andersson (M) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Roger Thelander (SD) 
Beatriz Hedvåg (S) 
Charles Pylad (MP) 
Torbjörn Björlund (V) fr o m § 89 
Kjell Engström (S) 
Eva Moberg (KD) 
Martin Viredius (S) 
Åsa Samuelsson (KD) 
Therese Rhann (V) to m § 88 

Övriga Direktör Lena Winterbom, Stabschef Tuomo Niemelä, ekonomichef Peter S:t Cyr, 
deltagare: avdelningschef Ulrika Grönqvist, avdelningschef Ida Bylund Lindman, avdelningschef 

Henrik Jansson, enhetschef Peder Jakobsson, strateg Eva Hellstrand, Sofia Lundberg, 
SACO 

Utses att Robin Kronvall (M) Paragrafer: 86- 103 
justera: 

Mohamad Hassan (L), ordför Robin Kronvall (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Arbetsmarknadsnämnden Sista dag att överklaga 2019-10-23 

Datum: 2019-09-27 Anslaget tas ner: 2019-10-24 
Protokollet finns 
tillgängligt på www.uppsala.se  och arbetsmarknadsförvaltningen, Stationsgatan 12 
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