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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Torbjörn Aronson (KD) om 
bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet 
De höga kostnaderna för bostad i Uppsala anges ofta som en orsak till att kostnaderna för 
försörjningsstöd är höga per hushåll i Uppsala i jämförelse med andra kommuner och även för att 
försörjningsstöd under längre tid tenderar att öka. I kommunens bokslut för 2016 skrevs t.ex. 
följande (s.58):  

Även om det är få som får ekonomiskt bistånd, får de som har rätt till ekonomiskt 
bistånd förhållandevis mycket. Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 
har ökat under 2016. Uppsala har bland de högsta hyreskostnaderna per 
kvadratmeter i allmännyttan jämfört med andra kommuner. Eftersom det är dyrt att 
bo i Uppsala blir det svårare att försörja sig själv genom deltidsarbete, 
arbetslöshetsersättning eller etableringsersättning. Det förklarar varför en stor andel 
av de som uppbär ekonomiskt bistånd i Uppsala får det under en längre period. 

Någon närmare analys av bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet har emellertid inte 
presenterats i nämnden eller i kommunfullmäktige, t.ex. hur stor andel som utgörs av 
andrahandshyror eller på vilka nivåer försörjningsstödstagarnas hyror ligger eller hur detta har 
utvecklats över tid.  

Normerna i Uppsala kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 2016 för 
skäliga faktiska kostnader för bostäder för olika hushåll som sökte försörjningsstöd såg ut på 
följande sätt:  

BOSTADSKOSTNADER 2016 
(FKFS 2015:7)  

Genomsnittskostnad 
kr/mån 

Högsta godtagbara kostnad 
kr/mån 

1-2 vuxna 5350 7225 
1-2 vuxna + 1 barn 6500 8925 
1-2 vuxna + 2 barn 8025 11000 
1-2 vuxna + 3 barn 9725 13400 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulrik 
Wärnsberg (S) följande:  
 

1) Hur har bostadskostnaderna andel av försörjningsstödet utvecklats över tid i Uppsala 
kommun?  
 

2) Hur stor andel av dessa bostadskostnader avser hyror över genomsnittskostnaden 
respektive hyror över högsta godtagbara kostnad för olika typer av hushåll?  
 
 

3) Hur stor andel av dessa bostadskostnader avser andrahandshyror?  
 

4) Hur stor andel av dessa andrahandshyror ligger över genomsnitt respektive över högsta 
godtagbara kostnad?  
 
 

Torbjörn Aronson (KD) 
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