
Sida 61(74)
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Protokollsutdrag 2020-09-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 237

Svar på mot ion om at t utreda trångboddhet
och osäkra boendeformer i Uppsala kommun
från Magne Björklund (V) med flera

KSN-2019-03836

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ioner

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen:
Det är bra att ett projekt har genomförts för att kunna beräkna bostadsbehovet i en
kommun (där Uppsala kommun utgick testbädd). Att beräkna det potentiella eller
tilltänkta behovet handlar trots allt om statistiska uträkningar. Det är inte samma sak
som att veta hur läget faktiskt ser ut när det kommer till förekomsten av trångboddhet i
vår kommun. Motionen kräver att en kartläggning av den faktiska förekomsten av
trångboddhet i Uppsala kommun, inte den teoretiska förekomsten. Vi kan därmed inte se
att projektet som redovisas i motionssvaret skulle vara ett fullgott svar på vår motion
även om den vetskapen kan vara en del av arbetet med kommunens
bostadsförsörjningsplaner.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är mycket viktigt att kommunen har en god kännedom om hur bostadsmarknaden
ser ut och fungerar. Bostadsmarknaden är i sig en mycket värdefull
konjunkturbarometer. Trångboddhet är en utmärkt indikator om mer eller mindre
sociala problem i vår närmiljö. I ett Agenda 2030 perspektiv är det viktigt att börja
ompröva svenska standardkrav för bostäder. Idag tillhör svenska folket det folk i världen
som bor på flest kvadratmeter per person. Det är lång ifrån miljö-och klimatsmart. Vi vet
också att det på inget sätt är miljö-och klimatsmart att uppmuntra familjer att ha fler än
maximalt tre barn. Sanningar som kan vara politiskt känsliga men likväl objektiva
sanningar. I detta perspektiv anser jag att det är fel att klassa en ensamstående med ett
barn som trångbodd om de lever i en 2:a. Eller en ensamstående med tre barn som
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trångbodda om de lever i en 3:a. Om man till exempel tittar på SVT programmet
”Världens sämsta indier” får man träffa en medelklassfamilj i New Delhi där fem vuxna
delar sovrum. De allra flesta som invandrat till Sverige från underutvecklade länder
kommer också från liknande eller sämre boendeförhållanden.
Det är positivt att hela 86 procent av Uppsalaborna anser att de bor i en godtagbar
bostad. Att 14 procent av Uppsalas hushåll flaggadesför en osäker boendesituation
tycker jag är färre än vad jag förväntade mig när Boverkets trångboddhetsnorm 2
tillämpas. En norm jag anser vara miljö-och klimatnegativ och som driver på kostnader
för försörjningsstöd i dagens Sverige. Och jag förväntade mig att fler skulle bo i bostäder
som är för dyra i förhållande till deras intjäningsförmåga.
När Sverige förhoppningsvis genomför en ny folkräkning utgår jag ifrån att vi i Uppsala
även kan få en bra uppfattning om hur många av våra invånare som bor i en så kallad
specialbostad. Det vill säga i en studentbostad, ett särskilt boende för äldre eller ett
boende för kraftigare funktionsnedsättningar.
Ärendematerialet visar tydligt på hur olika vi människor är. Flera av de studerade hushåll
visade sig ha ekonomiska möjligheter att hitta ett materiellt bättre boende men väljer att
bo trängre för att ha råd att prioritera andra utgifter istället. Att det finns drygt 9 000
hushåll som vill men saknar möjlighet att av egen kraft flytta till en bättre bostad anser
jag vara ett välfärdsproblem. Ett välfärdsproblem som driver på bidragsberoenden och
som är dåligt för miljö- och klimatutvecklingen.
Att ärendets underlag konkluderar att det finns cirka 6 600 hushåll som inte har råd med
en för hushållet bättre lämpad bostad är intressant. Det är en siffra som ligger nära det
antal hushåll i Uppsala som är mycket bidragsberoende. Jag antar att även 100
procentiga bidragsfamiljer ingår i denna undersökning. Om det inte är så är det viktigt
att förstå.
I dagsläget är den viktigaste frågan att försöka förstå hur många som egentligen lever i
Uppsala och i olika bostadsområden. Det officiella antalet boende är i vissa stadsdelar
långt ifrån det faktiska antalet. Den som på allvar vill försöka få en uppfattning om
trångboddheten i till exempel de delar av Uppsala som den politiska minoriteten vill neka
EBO tillträde till kräver en särskild analys. I vissa kommuner har man försökt få en bättre
uppfattning om detta genom att använda sig av mätningar av vattenkonsumtion och
avfallshantering. Det skulle vara mycket värdefullt för Uppsala att genomföra sådana
konsumtionsmätningar för att få en bättre uppfattning om hur många människor som
sannolikt lever i olika stadsdelar. Eftersom det finns tillgängliga medeltal av
vattenkonsumtion ochavfallsmängder per invånare är liknande uppskattningar möjliga.

Yrkanden

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen.

Stefan Hanna (-) yrkar tillägg med:
att i de stadsdelar där Uppsala kommun anser att EBO inte ska få tillämpas genomföra
relevanta mätningar av vattenkonsumtion och avfallsvolymer.
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Mohamad Hassan yrkar avslag till Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius(V) och Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion
väckt 3december 2019 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en
fördjupad kartläggning av förekomsten av trångboddhet och osäkra boendeformer i
Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag8 september 2020 § 282
Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020
Bilaga 1, Motion av Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius(V)och Tobias
Smedberg (V)
Bilaga 2, Beräkning av bostadsförsörjningsbehov i Uppsala. Slutrapport 2019-
12-12
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§ 282

Svar på mot ion om at t utreda trångboddhet
och osäkra boendeformer i Uppsala kommun
från Magne Björlund (V) med flera

KSN-2019-03836

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ion

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om
bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius(V) och Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion
väckt 3december 2019 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en
fördjupad kartläggning av förekomsten av trångboddhet och osäkra boendeformer i
Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020
Bilaga 1, Motion av Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius(V)och Tobias
Smedberg (V)
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Bilaga 2, Beräkning av bostadsförsörjningsbehov i Uppsala. Slutrapport 2019-
12-12
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att utreda trångboddhet 
och osäkra boendeformer i Uppsala kommun 
från Magne Björlund (V) med flera  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius (V) och Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion 
väckt 3 december 2019 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en 

fördjupad kartläggning av förekomsten av trångboddhet och osäkra boendeformer i 
Uppsala kommun. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet har beaktats i ärendet. 

Föredragning 

Uppsala kommun har sedan 2017 ingått i ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt, 

Decode. En fråga som väcktes mot slutet av detta projekt var möjligheten att beräkna 
bostadsbehov i en kommun. Konsultbolaget Tyréns i samverkan med KTH, Boverket 

och Uppsala kommun har under 2019 arbetat fram en modell för att beräkna 
bostadsbehovet i en kommun där Uppsala kommun har utgjort testbädd. Projektet har 
finansierats av Tyréns stiftelse. Slutleveransen av detta projekt gjordes i december 

2019, se bilaga 2.  

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-22 KSN-2019-03836 

  
Handläggare:  

Elin Blume 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Forskningsprojektet tog fasta i den statliga utredningen om Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35). Den statliga utredningen har utgått från de 
hushåll som inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa eller behålla en bostad. På 

en övergripande nivå har de formulerat hushållens problem som skillnaden mellan det 
utbud av bostäder som finns tillgängliga för dem på marknaden och det utbud som 
skulle ge dem en godtagbar bostad. Utredningen har inte definierat vad som är en 
godtagbar boendesituation.   

Inom forskningsprojektet har en modell arbetats fram för att just beräkna skillnaden 
mellan det utbud som finns att tillgå och det utbud som skulle behövas för att ge varje 

hushåll en godtagbar bostad. För att kunna göra dessa beräkningar har därtill ett antal 
normativa ställningstaganden gjorts om vad som är en godtagbar boendesituation. 

Uppsala kommun har utgjort testkommun och ett omfattande statistikmaterial 

baserat på alla individer som var folkbokförda i Uppsala 2017 har analyserats. Första 
steget i denna analys var att matcha fakta om alla hushåll med fakta om den bostad de 
bodde i. Detta resulterade i fakta om att den absoluta majoriteten av Uppsalas hushåll 

bor i en godtagbar bostad, men att 14 procent av Uppsalas hushåll flaggades för en 

osäker boendesituation.  

Med en osäker boendesituation menas här 

• Hushåll som inte alls är registrerat på en bostad. 

• Hushåll som bor för trångt relativt behoven. Här har Boverkets 

trångboddhetsnorm 2 tillämpats som innebär att det inte ska bo fler än två 

personer per rum samt att det ska finnas ett kök och ett vardagsrum. 
Ensamhushåll undantas och kan bo i ett rum och kök. Är man två personer i ett 

hushåll innebär det att man ska ha två rum och kök, ett par med ett eller två 
barn ska enligt denna norm bo i en bostad om tre rum och kök.  

• Hushåll som bor för dyrt relativt sin inkomst, här har bankernas Kvar att leva 
på kalkyl tillämpats.   

• Hushåll som flyttar runt mycket, det vill säga hushåll som flyttat mer än en 

gång per år under den senaste femårsperioden.  

Alla hushåll som bor i en specialbostad, det vill säga studentbostad, särskilt boende för 
äldre eller för person med funktionsnedsättning har undantagits från de vidare 

beräkningarna.  

I steg två har de hushåll som flaggats för att de har en osäker boendesituation jämförts 

med bostadsutbudet för att se vilka av dessa hushåll som skulle kunna efterfråga en 
bostad som bättre passar deras hushåll. Flera hushåll visade sig ha ekonomisk 

möjlighet att hitta en bättre bostad i utbudet, men kanske väljer att bo på liten yta för 
att prioritera andra kvaliteter i livet.  

Kvar blir då drygt 9 000 hushåll som inte utan aktiva åtgärder har möjlighet att 
efterfråga en bättre lämpad bostad i utbudet. Vidare beräkningar visar att dessa 
hushåll saknar kapital för att kunna efterfråga en bostadsrätt eller äganderätt, men att 
2 500 av dessa hushåll har ekonomisk möjlighet att efterfråga en nyproducerad 

hyresrätt med relativt lägre hyra, det vill säga en hyresrätt med statligt 
investeringsstöd. För att dessa hushåll ska få tillgång till en sådan hyresrätt behöver de 

dock inom nuvarande system ha tillräcklig kötid i bostadskön.  
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De kvarstående 6 600 hushållen har inte råd med en för hushållet bättre lämpad 
bostad. Här krävs förmodligen en kombination av flera åtgärder som 
arbetsmarknadsåtgärder och bostadssociala insatser.   

I forskningsresultatet finns fördjupad kunskap om de hushåll som har en osäker 
boendesituation, till exempel antal barn i de trångbodda hushållen, att det är unga 

som framförallt bor för dyrt och flyttar runt, samt att personer med utländsk bakgrund 

är överrepresenterade bland de som är flaggade för att de har en osäker 
boendesituation. Det framkommer även att gruppen äldre inte är flaggade och i den 
geografisk datan framkommer att hushåll boende på landsbygden inte heller är 

flaggade för en osäker boendesituation.    

Forskningen har utgått från individdata, med strikta etiska regler, och därför har unika 

resultat kunnat presenteras. Data som kommunen själv inte har tillgång till. Utöver 

detta forskningsresultat har kommunen arbetat fram en behovs- och marknadsanalys 
utifrån tillgängliga data för kommunen som ligger till grund för arbetet med ett nytt 
program för bostadsförsörjningen. Underlag visar bland annat att andelen hushåll 

boende i flerbostadshus som är trångbodda i olika stadsdelar varierar stort och har ett 

tydligt samband med socioekonomi.    

Motionärerna refererar till valet trångboddhetsnorm. Anledningen till valet av 

trångboddhetsnorm 2 i detta fall har utgått ifrån att Boverket har tillämpat denna i sina 
senaste rapporter. En indikator vid uppföljning av kommunernas Agenda 2030 arbete 
är därtill trångboddhetsnorm 2 och 3. I den något senare framtagna normen, 

trångboddhetsnorm 3, är alla som bor i en bostad om ett rum per definition 

trångbodda, vilket skulle innebära betydligt fler trångbodda hushåll i Uppsala. 

 Samtliga tre trångboddhetsnormer som finns har alla sina inneboende svagheter och 
samtliga utgår från en tanke om kärnfamiljen. Boverket har nu i uppdrag av regeringen 

att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras. I 
detta uppdrag ingår även att enhetliga begrepp ska redovisas. Uppdraget ska 

redovisas senast den 30 september 2020. Ett utvecklingsarbete pågår således på 
nationell nivå.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020 

• Bilaga 1, Motion av Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius (V) och Tobias 
Smedberg (V)  

• Bilaga 2, Beräkning av bostadsförsörjningsbehov i Uppsala. Slutrapport 2019-

12-12  

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                            2019-12-03 
 

Utred trångboddhet och osäkra 
boendeformer i Uppsala kommun 
 
Uppsala kommun saknar fortfarande fakta om förekomsten av trångboddhet och osäkra 
boendeformer i kommunen. Det medgav kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling i en 
interpellationsdebatt i kommunfullmäktige den 25 mars 2019.  ”Vi skulle må bra av att ha lite 
mer fakta,” sa Erik Pelling i den debatten, som initierades av Vänsterpartiet. Lite mer fakta 
har nu kommit fram genom forskningsprojektet Decode men siffrorna är fortfarande grova 
och berättar inte mycket om vilka det är som lever i trångboddhet eller osäkra boendeformer 
och därför behöver analysunderlaget utvecklas för att ge tillräcklig kunskap kring möjliga 
lösningar och effektiva åtgärder.  
 
Vi tycker det är bra att kommunen nu tagit ett steg fram med en behovs- och 
marknadsanalys inför framtagandet av kommande bostadsförsörjningsprogram, men 
fortfarande är lägesbilden grovt huggen, utgår främst från en enstaka nivå av 
trångboddhetsnormer och en djupare granskning av problematiken kan ge en mer detaljerad 
bild av trångboddheten och dess effekter. Vi vill komplettera det vi känner till idag med en 
bättre bild. Enligt färska siffror kan så många som 12 000 barn ha en osäker boendesituation 
– men vi vet inte exakt. 14 000 hushåll flaggas för en osäker boendesituation – att boendet 
är för trångt, för dyrt, eller både och, eller att man flyttar runt. Men vill vi veta mer om hur 
läget ser ut för 14 procent av Uppsalas hushåll som flaggats i forskningsprojektet (Decode 
nov 2019) behövs det en kartläggning.  
 
Kommunens sociala kompass kan ge en grundstomme i arbetet, och kompletteras med 
information om boendesituationen. Fler sätt att kartlägga trångboddheten utöver de som just 
nu finns till hands kan och bör utredas.   
 
 
Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 
 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en fördjupad kartläggning av förekomsten 
av trångboddhet och osäkra boendeformer i Uppsala kommun  
 
 
 
 
Magne Björklund, Ingela Ekrelius, Tobias Smedberg (V) 
  



 

 

 

 

 

  



 

 

  

 



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

                                                           



 

 

 

 

Figur 1 visar en schematisk bild över hur bostadsförsörjningsbehovet beräknas 
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Figur 2 tabellen visar bostadsbehov för olika typer av familjer utifrån trångboddhetsnorm 2. 
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Figur 3 tabellen visar KALP-behov, för olika enheter i ett hushåll 
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Figur 4 visar schematiskt hur bedömningen av ”för dyrt boende” görs.

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Figur 5 visar orsakerna till att hushållen har en osäker boendesituation 
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Figur 6 visar andel med osäker boendesituation per hushållstyp 

 

Figur 7 visar antal hushåll med osäker boendesituation, uppdelat på orsakerna till osäker boendesituation 
per hushållstyp. 
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Figur 8 visar andel av befolkningen per åldersgrupp som ingår i ett hushåll som har en osäker 
boendesituation. 

Figur 9 visar antal personer per åldersgrupp som ingår i ett hushåll som har en osäker boendesituation 
uppdelat per orsak till den osäkra boendesituationen 
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Figur 10 visar andel av grupper indelat utefter härkomst som ingår i ett hushåll som har en osäker 
boendesituation  

  
Figur 11 visar antal av personer indelat utefter härkomst som ingår i ett hushåll som har en osäker 
boendesituation, uppdelat i olika orsaker till den osäkra boendesituationen. 
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Figur 12 visar fördelning av bostadsrätter som sålts under 2017, efter pris. Bostäderna redovisas 
ackumulerat och är ordnade från lägst pris till högst pris. 

  
Figur 13 visar fördelning av äganderätter som sålts under 2017, efter pris. Bostäderna redovisas 
ackumulerat och är ordnade från lägst pris till högst pris. 

 

Rum 
  

Bostadsrätter Äganderätter 

Antal Pris, mkr Antal Pris, mkr 

1 707 1,8 3 1 

2 1222 2,4 14 1,3 

3 926 3,3 57 2,9 

4 458 3,7 137 3,5 

5 123 4,4 216 4,5 

6+ 28 5,4 294 5,7 

Totalt 3464 3,6 721 4,2 
Figur 14 visar genomsnittliga priser och antal lägenheter sålda per lägenhetstyp (utifrån antal rum) under 
2017.  
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Figur 15 visar fördelning av hyresrätter och studentlägenheter som hyrts ut under 2017, efter årshyra. 
Bostäderna redovisas ackumulerat och är ordnade från lägst hyra till högst hyra. 
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Figur 16 visar fördelning av hyresrätter och studentlägenheter som hyrts ut under 2017, efter köår som 
krävs för att få tillträde. Bostäderna ackumulerade och ordnade från kortast kö till längst kö. 

Rum 

Studentbostäder Hyresrätter 

Antal Årshyra, kr 
Köår för 
tillträde Antal Årshyra, kr 

Köår för 
tillträde 

1 832 42 312 3,6 356 69 681 7,2 

2 235 67 115 5,9 750 99 355 6,7 

3 417 74 356 5,5 392 109 513 8,0 

4 72 76 517 5,1 191 154 780 6,8 

5  0     35 185 849 7,1 

6  0     9 230 744 3,0 

Totalt 1 556 56 229 4,5 1 733 104 095 7,1 
Figur 17 visar genomsnittliga hyra, genomsnittligt antal köår som krävs för att få tillträde och antal 
lägenheter uthyrda per lägenhetstyp (utifrån antal rum) under 2017.  
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Figur 18 visar det totala utbudet av lägenheter uppdelat i storlekar och upplåtelseformer 
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Matchningskurva

 
 
 
 

 möjlighet att del av 

Figur 19 visar Matchningskurva gällande bostadsmarknaden: Andel av hushållen som kan efterfråga andel 

av bostadsutbudet. 
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Figur 20 visar tillgång till andel av utbudet i genomsnitt bland alla hushåll och FOBS-hushåll, uppdelat efter 
orsak till FOBS. 
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Figur 21 visar tillgång till andel av utbudet i genomsnitt bland alla hushåll uppdelat efter hushållstyp 

 
Figur 22 visar tillgång till andel av utbudet i genomsnitt bland personer i hushåll uppdelat efter ålder 
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Figur 23 visar tillgång till andel av utbudet i genomsnitt bland personer i hushåll uppdelat efter härkomst 
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Figur 24 visar antal FOBS-hushåll som behöver bostäder olika storlekar, samt utbudet av dessa bostäder 
uppdelat på ”upplåtelseformer” 
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Figur 25 visar antal av FOBS-hushåll som rimligen kan få kontra inte få en bostad i ordinarie bostadsutbud 
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Figur 26 visar antal av FOBS-hushåll som rimligen kan få kontra inte få en bostad i ordinarie 
bostadsutbud, uppdelat på behov av lägenhetsstorlekar 
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Antal hushåll som behöver bostadsförsörjning uppdelade efter deras behov av 
lägenhetstyper och deras förmåga att betala löpande boendekostnader 

Max 
boendekostnad Etta Tvåa Trea Fyra Femma Sexa 

0 kr 1736 515 633 269 70 252 

1 000 kr 394 86 92 33 6 7 

2 000 kr 346 104 105 24 7 13 

3 000 kr 15 129 133 32 2 6 

4 000 kr 0 68 137 34 12 7 

5 000 kr 0 93 118 55 9 6 

6 000 kr 0 89 110 42 12 8 

7 000 kr 0 68 109 38 9 9 

8 000 kr 0 48 107 37 5 3 

9 000 kr 0 27 87 31 7 6 

10 000 kr 0 38 63 33 7 8 

11 000 kr 0 30 63 34 8 7 

12 000 kr 0 35 57 24 4 3 

13 000 kr 0 23 45 29 6 3 

14 000 kr 0 26 40 16 6 2 

15 000 kr 0 19 43 25 2 3 

16 000 kr 0 24 43 30 2 4 

17 000 kr 0 22 29 27 13 4 

18 000+ kr 0 358 816 408 86 85 

SUMMA 2 491 1 802 2 830 1 221 273 436 
Figur 27. Tabellen visar behovet av bostäder efter lägenhetsstorlek och boendekostnad, uttryckt i 
månadshyra. 

  



 

 

 

 

Rum Månadshyra Årshyra 

1 5 335 64 025 

2 7 128 85 541 

3 8 829 105 952 

4 10 601 127 216 

5 12 294 147 529 

6 13 348 160 174 
Figur 28. Tabellen visar hyresnivå för nybyggda hyresrätter subventionerade med investeringsstöd 
uppdelat på lägenhetsstorlekar. 

Rum 

Antal hushåll 
med 
bostadsbehov 

Nyproduktion med 
1450 i normhyra kan 
försörja 

1 2 491 0 

2 1 802 600 

3 2 829 1 126 

4 1 221 531 

5 273 102 

6 436 91 

Totalt 9 052 2 450 
Figur 29. Tabellen visar antal hushåll med bostadsförsörjningsbehov samt antalet hushåll som kan 
bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd, uppdelat på lägenhetsstorlekar. 

                                                           



 

 

 

ROK BoA 
Avgift, 
kr/mån Pris, mkr Bokostnad, kr/år 

1 35 1 919 1 276 45 106 

2 53 2 898 1 721 63 363 

3 70 3 817 2 024 80 385 

4 81 4 427 2 224 91 233 

5 105 5 752 2 890 116 968 

6 115 6 314 3 179 127 434 
Figur 30. Tabellen visar köpeskilling och boendekostnad för nybyggda billiga bostadsrätter, uppdelat på 
lägenhetsstorlekar. Vita fält utgår från faktiskt projekt, medan gråa fält är antagna priser för övriga 

lägenhetstyper. 

 



 

 

 

Figur 31 visar hur många FOBS -hushåll som försörjs av utbudet, hur många som inte försörjs av utbudet 
men kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd, samt hur många som inte 
försörjs av utbudet och inte kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd. 
Uppdelat på orsak till FOBS 
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Figur 32 visar hur många FOBS -hushåll som försörjs av utbudet, hur många som inte försörjs av utbudet 
men kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd, samt hur många som inte 
försörjs av utbudet och inte kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd. 
Uppdelat på hushållstyp 
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Figur 33 visar hur många FOBS -hushåll som försörjs av utbudet, hur många som inte försörjs av utbudet 
men kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd, samt hur många som inte 
försörjs av utbudet och inte kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd. 
Uppdelat på ålder. 
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Figur 34 visar hur många FOBS -hushåll som försörjs av utbudet, hur många som inte försörjs av utbudet 
men kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd, samt hur många som inte 
försörjs av utbudet och inte kan bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd. 
Uppdelat på härkomst.  
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Rum Månadshyra Årshyra 

1 5 703 68 441 

2 7 620 91 441 

3 9 438 113 259 

4 11 332 135 989 

5 13 142 157 703 

6 14 268 171 220 
Figur 35. Tabellen visar hyresnivå för nybyggda hyresrätter subventionerade med investeringsstöd 

uppdelat på lägenhetsstorlekar, utifrån 2019 års investeringsstöd. 

Rum 

Antal hushåll 
med 
bostadsbehov 

Nyproduktion med 
1550 i normhyra kan 
försörja 

1 2 491 0 

2 1 802 587 

3 2 829 1 091 

4 1 221 507 

5 273 100 

6 436 89 

Totalt 9 052 2365 
Figur 36. Tabellen visar antal hushåll med bostadsförsörjningsbehov samt antalet hushåll som kan 
bostadsförsörjas med nybyggda hyresrätter med investeringsstöd anno 2019, uppdelat på 

lägenhetsstorlekar. 

 



 

 

 

Figur 37 visar, i runda tal, hushåll med redan godtagbart boende, hushållens möjlighet att få tillgång till en 
godtagbar bostad, samt antal hushåll som behöver bostadsförsörjningsinsatser kontra bostadssociala 
insatser. 
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Figur 38 visar hur stor andel av hela Uppsalas befolkning som har bostadsförsörjningsbehov, uppdelat på 
vilken hushålltyp de ingår i 

 
 

 
Figur 39 visar hur stor andel av hela Uppsalas befolkning som har bostadsförsörjningsbehov, uppdelat på 
härkomst 
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Figur 40 visar hur stor andel av hela Uppsalas befolkning som har bostadsförsörjningsbehov, uppdelat på 
åldersgrupper 
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