Försörjningsstöd ska tillförsäkra den bidragstagande en skälig levnadsnivå. Tillgång till ett tryggt
boende är en av de viktigaste förutsättningar för att det ska kunna uppnås. Därför bör det bli möjligt
för den som i övrig uppfyller kriterierna för ekonomiskt bistånd att också få bistånd för medlemsavgift
i Hyresgästföreningen, på likartat sätt som redan gäller för medlemskap i facket och
arbetslöshetskassan.
Medlemskap i Hyresgästföreningen ger hyresgästen hjälp med att förhandla hyran, påverka sitt
boende, och erbjuder hyresrättslig rådgivning när det behövs. Vid en boendekonflikt riskerar juridisk
hjälp att vara utesluten av ekonomiska skäl för den som måste leva på försörjningsstöd. Kostnader för
medlemskap i fackförbund och a-kassa anses vara skäliga i biståndsbedömningen, eftersom de
säkerställer möjligheter till påverkan och tillgång till hjälp när det gäller arbete och arbetssökande. Vi
anser att ett medlemskap i hyresgästföreningen på liknande grunder behöver ingå i försörjningsstödet.
Den som uppbär ekonomiskt bistånd måste annars ta pengar från någon av de mycket stramt hållna
kostnadsdelarna som det ekonomiska biståndet ska täcka, till exempel från utgiftsposterna för mat eller
hygien.
Att medlemsavgiften till Hyresgästföreningen ingår i det ekonomiska biståndet är redan ett faktum
i flera kommuner. Enligt en sammanställning från tankesmedjan Timbro betalar bland annat Malmö,
Lund och Linköping ökat försörjningsstöd för medlemskap i Hyresgästföreningen. Vi menar att Umeå
bör ta efter dessa goda exempel. Den som tar emot försörjningsstöd kan riskera att hamna i en utsatt
situation gentemot sin hyresvärd, där medlemskap i föreningen kan vara avgörande för hyresgästens
trygghet. Det handlar nu om en avgift på 85 kr i månaden som kan säkra att bidragstagarens skäliga
levnadsnivå säkerställs.
Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, med inflytande över sitt boende och med rätt till hjälp om det
behovet uppstår, oberoende av om man tar emot försörjningsstöd eller inte. Hyresgästföreningen är
inte en intresseförening bland andra, utan en viktig folkrörelse och nödvändig part för att balansera
maktförhållandet på hyresmarknaden.

att Umeå kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring i riktlinjerna för
försörjningsstödet så att ersättning för medlemsavgiften i Hyresgästföreningen betalas utöver
riksnorm.

