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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande     2019-02-14 

Kartläggning av trångboddhet 

Uppsalas bostadsbestånd är främst tillgängligt för köpstarka målgrupper. Detta framkommer i 

kommunens handlingsplan Bostad för alla. Situationen gör det svårt för låg- och 

medelinkomsttagare som ännu inte är etablerade på bostadsmarknaden att bosätta sig. 

Handlingsplanen tar också upp den låga andelen hyresrätter i Uppsala, särskilt hyresrätter 

som låginkomsttagare har råd att bo i. Något som däremot lyser med sin frånvaro i analysen 

är kunskap om hur många i Uppsala som faktiskt bor i en bostad som till storlek, disponering 

och antal rum är lämplig för deras hushållsstorlek. Inte heller i kommunens Riktlinjer för 

bostadsförsörjning 2016–2019 eller i översiktsplanen tas trångboddhet upp. Trångboddhet 

kan vara en del av förklaringen till att många kvarstår i bostadskö trots att de har en bostad. I 

riktlinjerna förklaras skillnaden på bostadsbehov (behov av ändamålsenlig bostad) och 

bostadsefterfrågan, som till exempel önskemål om större bostad, annat läge. Att slippa vara 

trångbodd är en fråga om skälig levnadsnivå.   

Boverket genomförde 2016 en analys om trångboddheten i storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö, med slutsatsen att trångboddheten var mer utspridd än man tidigare 

trott. I rapporten framgår att det även finns extremt trångbodda hushåll, något som kan 

innebära direkta negativa konsekvenser för den fysiska hälsan. Det är troligt att situationen i 

Uppsala inte skiljer sig alltför mycket från den i storstadsregionerna och det är något vi 

behöver planera långsiktigt för att göra något åt.  

Särskilt barn drabbas hårt både av att växa upp i extrem trångboddhet och att växa upp i 

otrygga tillfälliga boendelösningar. Höjd kunskap om situationen i Uppsala idag kan leda 

både till lösningar här och nu för de som har det allra värst och långsiktiga lösningar för att 

inga barn ska behöva växa upp i trånga eller osäkra bostäder. Exempelvis har en rapport 

som tagits fram av förvaltningen i Spånga-Tensta (Stockholms stad) där trångboddhet 

uppmärksammades kommit att ge resultat och lett till förändringar som gynnar barnen. 

Syftet med handlingsprogrammet Bostad åt alla är att möjliggöra bostad för alla, något som 

Vänsterpartiet ställer sig bakom. För att kunna genomföra sådan planering krävs att kunskap 

finns om behoven av bostäder i Uppsala. Därför behöver vi kartlägga hur många som idag är 

trångbodda och/eller bor i osäkra boendeformer. Kunskap om situationen i Uppsala idag kan 

leda både till lösningar här och nu för de som har det allra värst och långsiktiga lösningar för 

att inga barn ska behöva växa upp i trånga eller osäkra bostäder.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:  

- Anser du att kommunen idag har fullgod insikt om förekomsten av trångboddhet i Uppsala? 

- Avser du vidta några åtgärder för att kommunen ska öka kunskapen om förekomsten av 

trångboddhet? 

- Vi vill att kommunen genomför en kartläggning av bostadsbehoven i Uppsala med fokus på 

trångboddhet och osäkra boendeformer, ställer du dig positiv en sådan kartläggning? 

Magne Björklund, Vänsterpartiet 


