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Sammanfattning
Socialdemokraterna yrkar på att det ska genomföras en utredning av trångboddheten i
Helsingborg. Inflyttningen till Helsingborg har varit mycket hög under flera år och många av de
nya Helsingborgare har en svag förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Detta innebär
att andrahandsuthyrningen blir vanligare. I utsatta bostadsområden tycks trångboddheten
vara som störst vilket har till följd att hemmet inte blir en plats för återhämtning.
Yttrande
Kommunala Integrationsrådet (KIR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på motion om
genomlysning av trångboddheten. KIR består av ledamöter från dels Invandrarföreningarnas
samorganisation (Inva-Sam) och dels politiskt tillsatta ledamöter. KIR’s ledamöter avstår från
att yttra sig i detta ärende. I ärendet är det alltså endast Inva-Sams ledamöter som yttrar sig.
Inva-Sam ser positivt på motionsförslaget om att genomföra en lokal genomlysning av
trångboddheten samt föreslå åtgärder. Vi ser med fördel att antalet invånare ökar i
Helsingborg men inte på bekostnad av bristande service till de nya – och gamla –
Helsingborgarna.
Inva-Sam delar uppfattningen att den olovliga andrahandsuthyrningen av lägenheter i
Helsingborg under senare år har ökat och blivit en ovana, vilket är ett bekymmer både för
hyresvärdarna och för hyresgästföreningarna.
Inva-Sam ser trångboddhet hos både flyktingar och etablerade invandrarfamiljer som saknar
arbete och ekonomi. Trångboddheten påverkar de berördas liv negativt då den fysiska och
psykiska hälsan blir lidande. Trångboddheten innebär även bristande integritet och därmed i
viss mån bristande värdighet. Barnen är särskilt utsatta då de inte får det utrymme de behöver
för att utvecklas och kunna sköta studier. Dessutom riskerar barn och tonåringar som lever
trångbott att flytta sitt sociala liv någon annanstans, vilket leder till mindre kontroll för
föräldrarna. Det finns på så sätt risk att trångboddheten får mer långsiktiga konsekvenser.
Inva-Sam anser att det finns ett starkt behov av att utreda trångboddheten och den olovliga
andrahandsuthyrningen i Helsingborg för att få en klarare bild av i vilken utsträckning detta
förekommer och i synnerhet vilka åtgärder kommunen måste vidta för att förhindra de
långsiktiga och kortsiktiga följderna. Man bör särskilt ta upp frågan om att bygga fler
hyresrätter med rimliga hyror och renovering av befintliga hyresrätter utan orimliga
hyresökningar som tvingar de boende att flytta till ökad trångboddhet.
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