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Beslut - Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson (M),
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) och Marcus
Jacobsons (M) förslag.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Anna Nordin (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar till Mimer att återinföra ett inkomstkrav för att hyra sina
lägenheter.
Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 § 405 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och Individ- och familjenämnden.
Bostads AB Mimer och Individ- och familjenämnden har inkommit med
remissvar.
Mimer har i huvudsak följande synpunkter:
Många har svårt att få en bostad idag trots att de behöver det. För många är
det en stor utmaning att etablera sig på bostadsmarknaden eller anpassa sitt
boende efter livssituation och inkomst. Att få en bostad med ett förstahandskontrakt kräver många gånger att man stått länge i kö, framförallt om man
endast kan efterfråga en billig lägenhet. Då krävs flera års väntetid.
Mimer skapar förutsättningar för fler att efterfråga ett tryggt förstahandskontrakt istället för att vara hänvisade till den svarta, många gånger dyra, och
otrygga andrahandsmarknaden. Mimer avser att en ansvarsfull uthyrning
innebär transparenta och rimliga krav på blivande hyresgäster, vilket är än
viktig del i arbetet för en bostadsmarknad som är tillgänglig för de flesta. Att
Mimer som fastighetsägare sedan 2015 inte har inkomstkrav är ett led i det.
Mimer bedömer att det är väldigt få som inte själva klarar av att ta ansvar för
vilken boendekostnad hushållet klarar av.
Individ och familjeförvaltningen har ett nära samarbete med Mimer. De
arbetar tätt för att undvika att hyresgäster och i synnerhet barnfamiljer blir
avhysta. Individ- och familjenämnden anger i sitt yttrande att av de barnfamiljer som vräkts under 2021 har fyra barnfamiljer av 23 haft kontrakt via
Mimer. Individ- och familjenämnden anger vidare att de anser att det främst
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är andra insatser som behövs för att minska antalet vräkningar. Kopplingen
mellan att införa ett inkomstkrav i Mimer och antalet vräkningar av barnfamiljer är svag. Insatser som syftar till att fördjupa samarbetet med de
lokala hyresvärdarna för att minska vräkningar borde ge större effekt enligt
individ- och familjenämndens yttrande.
Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till motionen.
Anna Lundberg (L), Anna Maria Romlid (V) och Amanda Grönlund (KD)
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M), dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Anna Lundberg (L) med flera. Ordföranden
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
Kopia till
Bostads AB Mimer
Individ- och familjenämnden
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Kommunstyrelsen
Helena Felldin
Epost: helena.felldin@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Bostads AB Mimer
Individ- och familjenämnden

Svar på Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) och Anna Nordin (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar till Mimer att återinföra ett inkomstkrav för att
hyra sina lägenheter.
Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021 § 405 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Bostads AB Mimer och Individ- och
familjenämnden.
Bostads AB Mimer och Individ- och familjenämnden har inkommit med
remissvar.
Mimer har i huvudsak följande synpunkter:
Många har svårt att få en bostad idag trots att de behöver det. För många är
det en stor utmaning att etablera sig på bostadsmarknaden eller anpassa sitt
boende efter livssituation och inkomst. Att få en bostad med ett
förstahandskontrakt kräver många gånger att man stått länge i kö, framförallt
om man endast kan efterfråga en billig lägenhet. Då krävs flera års väntetid.
Mimer skapar förutsättningar för fler att efterfråga ett tryggt
förstahandskontrakt istället för att vara hänvisade till den svarta, många
gånger dyra, och otrygga andrahandsmarknaden. Mimer avser att en
ansvarsfull uthyrning innebär transparenta och rimliga krav på blivande
hyresgäster, vilket är än viktig del i arbetet för en bostadsmarknad som är
tillgänglig för de flesta. Att Mimer som fastighetsägare sedan 2015 inte har
inkomstkrav är ett led i det.
Mimer bedömer att det är väldigt få som inte själva klarar av att ta ansvar för
vilken boendekostnad hushållet klarar av.
Individ och familjeförvaltningen har ett nära samarbete med Mimer. De
arbetar tätt för att undvika att hyresgäster och i synnerhet barnfamiljer blir
avhysta. Individ- och familjenämnden anger i sitt yttrande att av de
barnfamiljer som vräkts under 2021 har fyra barnfamiljer av 23 haft kontrakt
via Mimer. Individ- och familjenämnden anger vidare att de anser att det
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främst är andra insatser som behövs för att minska antalet vräkningar.
Kopplingen mellan att införa ett inkomstkrav i Mimer och antalet vräkningar
av barnfamiljer är svag. Insatser som syftar till att fördjupa samarbetet med
de lokala hyresvärdarna för att minska vräkningar borde ge större effekt
enligt individ- och familjenämndens yttrande.
Stadsledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att motionen avslås.
Beslutsmotivering
Enligt Mimers yttrande är det ytterst ovanligt att Mimer träffar på barn som
har sin stadigvarande bostad i de lägenheter där en avhysning verkställs.
Mimer har ett väl fungerande samarbete med staden och arbetar
förebyggande för att så långt som det är möjligt undvika avhysning. Individoch familjenämnden anser att kopplingen mellan att inför ett inkomstkrav i
Mimer och antalet vräkningar av barnfamiljer är svag och att det främst är
andra insatser som behövs för att minska antalet vräkningar.
Mimer har i ägardirektiv att medverka till att fler med en svagare ställning på
bostadsmarknaden kan efterfråga en bostad, vilket sker i dialog och nära
samverkan med berörda kommunala förvaltningar.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet bedöms inte påverka stadens ekonomi. Hållbar utveckling
Ett tryggt boende är avgörande för möjligheten till goda levnadsvillkor och
för att kunna leva upp till barnkonventionen som är svensk lag sedan 1
januari 2020. Trygghet och kontinuitet är grundläggande för barn och ungas
utveckling. Att införa inkomstkrav kan leda till att fler barnfamiljer utestängs
från bostadsmarknaden och hamnar i hemlöshet och osäkert boende, vilket
får negativa konsekvenser för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa.

Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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Remiss - Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta

Beslut
Individ- och familjenämnden antar majoritetens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut:
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Marcus Jacobson (M) lämnar in en skriftlig reservation:
”Västerås har sedan flera år tillbaka varit en kommun som har en hög andel
bamvräkningar varje år. Det som skiljer Västerås från andra kommuner är att
den kommunala hyresvärden helt har tagit bort inkomstkravet för att en
hyresgäst ska kunna ta en hyreslägenhet. Detta innebär en risk för personer
med små ekonomiska marginaler och leder till att socialtjänsten får ansvar
för fler västeråsare. Under 2021 hade socialtjänsten i Västerås dryga 900
aktualiseringar gällande västeråsare som inte kunde betala sin hyra. Det är
väl dokumenterat att när en person blivit vräkt från sin lägenhet är den kvar i
många år i socialtjänstens ansvar. Ett gott förebyggande arbete är att
förhindra att personer blir vräkta, en del i det arbetet är att säkerställa att
personer långvarigt har ett rimligt ekonomiskt utrymme att klara sin
bostadshyra.”
Janeth Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-06-23 remitterat en motion från Moderaterna
(M) till Bostads AB Mimer och Individ och- familjenämnden, där
Moderaterna (M) yrkar att Kommunfullmäktige uppdrar till Mimer
återinföra ett inkomstkrav för att hyra ut sina lägenheter.
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Utan inkomstkrav finns möjligheten att hyra en lägenhet där det med tiden
visar sig att hyresnivån är för hög för att långsiktigt klara av att betala hyran.
Ett inkomstkrav skulle inte innebära någon påverkan på Individ och
familjenämndens riktlinjer och arbete med sociala kontrakt.

Yrkanden
Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L), Jenny Freed (S), Milena
Axklo (C) och Marie Sundström (MP) yrkar att individ- och familjenämnden
antar majoritetens yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen, yttrandet har följande lydelse:

"Att förhindra att barn blir vräkta är en fråga vi aldrig kan sluta arbeta med.
I den sammanställning förvaltningen gjort och som vi ska ta ställning till,
framkommer att i de barnfamiljer som vräkts under 2021 har fyra
barnfamiljer av 23, haft kontrakt via Mimer.
Mimer är det kommunala bostadsbolaget som IFF sedan länge haft ett väl
uppbyggt samarbete med.
Därför anser vi att det främst är andra insatser som behövs för att minska
antalet vräkningar. Kopplingen mellan att införa ett inkomstkrav i Mimer
och att antalet vräkningar av barnfamiljer är svag. Insatser likt det
nämndinitiativ som en enig nämnd ställde sig bakom vid förra mötet och
som handlar, om att fördjupa samarbetet med de lokala hyresvärdarna för att
minska vräkningar av bam torde ge större effekt. Majoritetens företrädare
vill därför anta detta som nämndens yttrande över motionen."

Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och
avslag till majoritetens yttrande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels majoritetens
förslag till yttrande och dels Marcus Jacobsons (M) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag till beslut och avslag till majoritetens yttrande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att man beslutar enligt
majoritetens förslag till yttrande.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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Individ- och familjeförvaltningen
Christina Persson
Epost: christina.persson@vasteras.se
Individ- och familjeförvaltningen

Kopia till

Kommunstyrelsen, Västerås stad

Remiss - Motion från (M) om att förhindra att barn blir vräkta
Förslag till beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-06-23 remitterat en motion från Moderaterna
(M) till Bostads AB Mimer och Individ och- familjenämnden, där
Moderaterna (M) yrkar att Kommunfullmäktige uppdrar till Mimer
återinföra ett inkomstkrav för att hyra ut sina lägenheter.
Utan inkomstkrav finns möjligheten att hyra en lägenhet där det med tiden
visar sig att hyresnivån är för hög för att långsiktigt klara av att betala hyran.
Ett inkomstkrav skulle inte innebära någon påverkan på Individ och
familjenämndens riktlinjer och arbete med sociala kontrakt.
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Individ och familjeförvaltningen
Persson, Christina
Individ och familjenämnden
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss – Motion om att förhindra att barn blir vräkta
Bakgrund
Moderaterna (M) inkom 2021-10-07 med motion och yrkande till Kommunfullmäktige.
Moderaterna (M) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till Mimer återinföra ett inkomstkrav
för att hyra ut sina lägenheter.

Yttrande
Individ och familjeförvaltningen har ett nära samarbete med det allmännyttiga
bostadsföretaget Mimer. Vi arbetar tätt tillsammans för att undvika att hyresgäster och i
synnerhet barnfamiljer blir avhysta från sina lägenheter. Tyvärr går det inte alltid att undvika,
och i många fall beror det på att hyresgästen/familjen tyvärr inte klarat att betala sina
hyreskostnader.
Statistikunderlag
Individ och familjeförvaltningens bostadssociala enhet hade cirka 900 aktualiseringar av
ärenden där hyresgästen riskerade att bli avhyst 2021. Drygt 500 ärenden gick vidare till ett
betalningsföreläggande varav cirka 80 hyresgäster riskerade avhysning. Av dessa verkställdes
54 avhysningar varav 24 ärenden var på uppdrag av Mimer.
Av de 54 verkställda vräkningarna var 13 barnfamiljer. Fyra familjer hade Mimer som
hyresvärd. Kronofogdemyndighetens statistik inkluderar samtliga barn som en person är
vårdnadshavare för, oberoende av om barnet bor tillsammans med personen eller inte. Ett av
barnen bodde stadigvarande med sin förälder hos Mimer. Ett av barnen var umgängesbarn
och bodde ibland hos vårdnadshavaren, ett av barnen bor med mamma på annan ort och
träffade den avhysta vårdnadshavaren sporadiskt och ett av barnen vet vi inte vistelsegraden
för. I 22 av ärendena berodde avhysningen på hyresskulder.

Återinförande av inkomstkravet
Individ och familjeförvaltningens bostadssociala enhet söker alltid kontakt med den/de
hyresgäster som riskerar en avhysning. När enheten får ett samtycke av hyresgästen att agera
i hyresgästens ärende görs ett grundligt arbete med att söka lösningar så hyresgästen ska
kunna bo kvar. I de flesta av dessa ärenden klarar förvaltningen att gemensamt med
hyresgästen undanröja hotet om avhysning. Det finns dock familjer som inte vill ha någon
kontakt med bostadssociala enheten och väljer att tacka nej till erbjudet stöd.
Hos vissa familjer finns det fortfarande en rädsla för att söka hjälp hos sociala myndigheter, i
synnerhet i situationer där personer kan se eller ana sitt eget ansvar och känner skuld och
skam. Det kan också, trots informationsinsatser från Bostadssociala enheten, finnas en rädsla
för vad en ansökan om hjälp kan leda till. Det finns ibland en falsk ryktesspridning om vad
sociala myndigheter använder för medel och åtgärder vid risk för avhysning, i synnerhet när
det gäller barnfamiljer.

VÄSTERÅS STAD

Datum

Diarienr

Side

2022-03-02

Dnr: 2021/00605

2 (2)

Socialstyrelsens analys och förslag för att förebygga och motverka hemlöshet1
”Forskning visar att personer som en gång blivit avhysta har mycket svårt att komma in på
bostadsmarknaden igen på grund av de krav som hyresvärdar ställer på en hyresgäst för att
få ett kontrakt och att det ofta är hushåll med små ekonomiska marginaler som blir avhysta.
Personer som blivit avhysta verkar också få en försämrad ekonomisk situation och har i högre
grad ekonomiskt bistånd flera år efter själva avhysningen, i jämförelse med motsvarande
grupp som inte blir avhysta. Även beskedet om avhysning kan få stora konsekvenser för
enskilda. Vid tidpunkten när personen har förlorat rätten till sitt hem och hyresvärden har
ansökt om en verkställd avhysning är det fyra gånger vanligare att personer tar livet av sig,
jämfört med ett genomsnitt av befolkningen. Att undvika att en avhysning genomförs kan
både mildra enskildas lidande i stunden och i längden. Att många kommuner uppger att de
har brist på hyreslägenheter och att hyresvärdar ofta ställer höga krav på att bli accepterad
som hyresgäst2 är ytterligare skäl för att försöka hindra att en avhysning genomförs”3.
”Även barnfamiljer berörs av avhysningar och en osäker boendesituation har negativ inverkan
på barns hälsa, trygghet och skolgång. Avhysning innebär att redan utsatta familjer utsätts
för stora påfrestningar som kan följa barnen under lång tid. En avhysning påverkar såväl
barns materiella standard som deras trygghet. Barns levnadsstandard och uppväxtvillkor
försämrades efter att de blivit avhysta med sin familj”4.
Sammanfattning
Utan inkomstkrav finns möjligheten att hyra en lägenhet där det med tiden visar sig att
hyresnivån är för hög för att långsiktigt klara av att betala hyran. Enligt Socialstyrelsen kan en
avhysning få stora konsekvenser för enskilda och att undvika en avhysning kan mildra de
påfrestningar som det innebär för familjer att inte klara sina grundläggande behov samt den
negativa inverkan en avhysning har på barns hälsa, trygghet och skolgång.
Ett inkomstkrav skulle inte innebära någon påverkan på Individ och familjenämndens
riktlinjer och arbete med sociala kontrakt. Det skulle eventuellt innebära en ökning av
ansökningar av sociala kontrakt hos Bostadssociala enheten men det skulle också innebära
att familjer kan få det stöd och hjälp som de behöver för att klara av att behålla en lägenhet.
Det skulle kunna innebära att färre personer och familjer behöver genomgå den påfrestning
som en avhysning kan innebära i kontakter med bland andra socialtjänst och kronofogdemyndighet.
Ett återinförande av inkomstkravet kan innebära att vissa grupper inom Västerås stad, under
en tid, skulle ha svårare att få en bostad med eget hyreskontrakt. I ett långsiktigt perspektiv
skulle det kunna innebära att fler familjer undviker konsekvenserna av en försämrad
ekonomisk situation samt svårigheten att komma in på bostadsmarknaden igen.

1

Socialstyrelsens ”Förebygga och motverka hemlöshet, Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten”,
september 2021.
2 Krav i form av tidigare boendereferenser, regelbunden inkomst (ofta fast inkomst från anställning), inte ekonomiskt bistånd, att
inkomsten står i viss proportion till hyran, inga betalningsanmärkningar och oreglerade skulder, lokal förankring och begränsat
antal personer i hushållet är inte ovanliga.
3 Socialstyrelsens rapport ”Förebygga och motverka hemlöshet. Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten,
september 2021, sid 33-34.
4 Socialstyrelsens rapport ”Förebygga och motverka hemlöshet. Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten,
september 2021, sid 34.

Motion om att förhindra att barn blir vräkta

Antalet verkställda avhysningar i Mimer har ökat sedan inkomstkravet togs bort under hösten 2015.1
perioden 2016 till 2018 ökade antalet verkställda avhysningar där hyresgästen fått ett hyreskontrakt
efter att inkomstkravet togs bort ökat från 1 till 13. Vidare går det att utläsa från
Kronofogdemyndighetens statistik att antalet barn som blir vräkta ökar generellt i Västerås. Under
det första halvåret 2021 har 23 barn blivit vräkta i Västerås. Det innebär att det endast är Stockholm
som har fler till antalet vräkta barn i hela Sverige med 25 vräkningar. Detta innebär att Västerås
antagligen är den kommun som vräker andelsmässigt flest barn i Sverige.

Det allmännyttiga bostadsföretaget har ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva en
ansvarsfull uthyrning av bostäder. Vi menar att det inte är ansvarsfullt att hyra ut bostäder utan att
kontrollera att hyresgästerna får en rimlig boendekostnad i förhållande till sina inkomster. En
hyresskuld innebär att hyresgästen inte längre kan hyra en lägenhet från Mimer och kan försvåra ett
hyreskontrakt hos en annan hyresvärd.

Med anledning av ovan yrkar vi att

kommunfullmäktige uppdrar till Mimer återinföra ett inkomstkrav för att hyra ut sina lägenheter

Västerås 2021-10-07

Anna Nordin (M)

