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Svar på initiativärende om att utreda 
trångboddhet och osäkra boendeformer i 
Uppsala kommun från Tobias Smedberg (V) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att avslå yrkandet. 

Ärendet 
Tobias Smedberg (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret 
uppdrag att genomföra en kartläggning av förekomsten av trångboddhet och osäkra 
boendeformer i Uppsala kommun. Innan kartläggningen genomförs ska 
kartläggningens upplägg stämmas av med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Initiativärendet biläggs ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Ärendet har inga konsekvenser ur jämställdhets-, barn- eller näringslivsperspektivet 
med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Arbete med att kartlägga trångboddhet pågår som en del arbetet med ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. Programmet ska svara mot lagkravet om riktlinjer för 
bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Uppdraget att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
gavs i samband med beslutet om handlingsplan bostad för alla i kommunstyrelsen i 

Datum: Diarienummer: 
2019-09-26 KSN-2019-2782 

Kommunledningskontoret  

Handläggare:  
Anderson Tomas Kommunstyrelsen 

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. 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

februari 2019.  

Ett steg i arbetet med att ta fram programmet är att arbeta fram en behovs- och 
marknadsanalys för Uppsala kommun. I det ingår att kartlägga och analysera den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, behovet av bostäder och 
marknadens förutsättningar. Bättre kunskap om trångboddheten i kommunen och vad 
det får för konsekvenser är en naturlig del i behovs- och marknadsanalysen.  

Kartläggning av trångboddhet genomförs bland annat genom egen 
statistikbearbetning från registerdata och kunskapsinhämtning från förvaltningar och 
bolag i kommunkoncernen. Uppsala är därtill pilotkommun inom forskningsprojektet 
Decode som har arbetat fram en modell för hur bostadsbehovet ska beräknas. Genom 
projektet beräknas ”skillnaden mellan det utbud av bostäder som finns att tillgå och 
det utbud som skulle behövas för att ge varje hushåll en godtagbar bostad”.  

Beräkningsmodellen kommer att ge ett underlag på antalet hushåll som har en osäker 
boendesituation i kommunen och hur dessa fördelar sig i geografin. Hushåll som 
flaggas för att de kan ha en osäker boendesituation är hushåll som är trångbodda, 
flyttar runt mellan olika bostäder, bor för dyrt eller helt saknar bostad. 

Kartläggning av trångboddhet och osäkra boendeformer pågår således inom ramen för 
arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Något särskilt beslut med 
anledning av initiativärendet fordras därför inte i kommunstyrelsen.   

Bostadsförsörjningsprogrammet föreläggs kommunstyrelsen inför planerat beslut i 
fullmäktige i juni 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 

2 Initiativärende om att utreda trångboddhet och osäkra boendeformer i Uppsala 
kommun från Tobias Smedberg (V) daterat 4 september 2019 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



Initiativärende till Uppsala kommunstyrelse                            2019-09-04 

 

Utred trångboddhet och osäkra 
boendeformer i Uppsala kommun 
 

I en interpellationsdebatt i Kommunfullmäktige den 25 mars i respons till Magne Björklunds 

(v) interpellation om en kartläggning av trångboddhet i Uppsala säger kommunstyrelsens 

ordförande att han delar interpellantens problembeskrivning och anser att trångboddhet och 

osäker boendeform är ett problem i kommunen. Dessutom att vi i Uppsala saknar full koll 

över hur utbrett fenomenet är. ”Vi skulle må bra av att ha lite mer fakta,” sa Erik Pelling i 

debatten.  

 

Trångboddhet är mycket riktigt ett problem som finns inom Uppsala kommun, och som 

kommunen får signaler om, men där vi saknar information och kunskap för att kunna införa 

effektiva åtgärder. Det är, med kommunstyrelsens ordförandes egna ord, dags att komma till 

verkstad. 

 

Kommunen saknar fullgod kunskap om hur trångboddheten ser ut i Uppsala: vilka grupper 

påverkas, var problemen finns, orsaker och möjliga lösningar – allt detta saknar vi 

kunskapen om. Kunskap som är nödvändig för om vi ska kunna införa effektiva åtgärder och 

lösningar. Kommunens sociala kompass kan ge en grundstomme i arbetet, och kompletteras 

med information om boendetäthet. Även om informationen som kan hämtas från 

folkbokföringsstatistiken har brister är det bättre än ingenting. Flera sätt att kartlägga 

trångboddheten utöver de som just nu finns till hands kan och bör utredas.   

 

Nu vänder vi oss till kommunstyrelsen för att sätta bollen i rullning.  

 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

 

att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret uppdrag att genomföra en kartläggning 

av förekomsten av trångboddhet och osäkra boendeformer i Uppsala kommun. Innan 

kartläggningen genomförs ska kartläggningens upplägg stämmas av med kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (V) 
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