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För Vänsterpartiet är tak över huvudet varje människas rättighet. När det 

generella välfärdssystemet krackelerar är det tur att det finns välvilliga 

människor som träder in. När välfärden krackelerar blir utsatta människor 

beroende av andras allmosor. Vår tacksamhet gentemot civilsamhället är 

oändlig. Men i denna komplexa situation är det för Vänsterpartiet ett absolut 

minimikrav att kommunen sätter barnperspektivet främst.  

 

När Pingstkyrkan köpte in husvagnar var det i en akut situation som en human 

lösning utifrån att många av de särskilt utsatta EU-medborgarna inte hade tak 

över huvudet - och de hade barn. Från att i retoriken vara en akut nödlösning har 

husvagnarna sedan omvandlats till att också uppfattas som en tillräcklig, värdig 

och mer varaktig boendelösning som fått definiera Umeå kommuns 

ambitionsnivå gällande boende.  

 

De husvagnar som köpts in har endast kunnat värmas med gasol, som har köpts 

in av frivilliga i stora kvantiteter med hjälp av privata donationer som snart är 

uppe i hundratusen kronor. Efter ett halvårs betänketid, och att hundratals 

frivilliga har slitit med uppvärmningsfrågan, har kommunledningen nu kommit 

fram till att elstolpar till befintliga husvagnar är en rimlig ambitionsnivå 

gällande boendelösningar för de särskilt utsatta EU-medborgare som befinner 

sig i Umeå. Men ambitionsnivån avseende elstolpar gäller bara i två månader 

fram till 1 april. 

 

Vänsterpartiet har lyft frågan i otaliga diskussioner i kommunledningen, men 

aldrig fått gehör för någon förhöjd ambitionsnivå gällande akuta 

boendelösningar så som elstolpar. När sedan Pingstkyrkan lyfter behovet av 

uppställningsplats för husvagnar och elstolpar så börjar kommunledningens 

tjänstemän febrilt arbeta för en lösning med elstolpar, trots att formellt beslut 

aldrig fattats i KSAU. Det är alltså inte kommunledningen som talar om vilken 

ambitionsnivå kommunen ska ha, utan man överlämnar passivt till de frivilliga 

att efterfråga det man behöver i ett akut skede. I praktiken lägger man då över 

ansvaret på kyrkan att avgöra vilken ambitionsnivå Umeå kommun ska ha 

gällande de särskilt utsatta EU-medborgarna och de minderåriga barn som lever 

i husvagnarna.  

 

Fråga: 

– Är det rimligt att, utöver samordningsansvaret, också lägga över ansvaret på 

kyrkan att avgöra vilken ambitionsnivå Umeå kommun ska ha gällande de 

särskilt utsatta EU-medborgarna? 

 

– Tycker den socialdemokratiska kommunledningen att en gammal husvagn 

kopplat till en elstolpe är en acceptabel boendelösning för minderåriga barn, 

varav den minsta på snart 7 månader? 
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