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Svar på remiss – RUFS 2010 

Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till 

rimlig kostnad, vår vision är ett tryggt boende där människor och sam-

hälle utvecklas. Vi vill att det ska byggas fler bostäder i allmänhet och 

hyresrätter i synnerhet. Hyresrättens andel av det totala bostadsbestån-

det ska öka. Ett bra boende handlar inte bara om själva bostaden, det 

handlar även om en trygg boendemiljö där tillgången till kommunikat-

ioner är en av många faktorer att beakta. 

 

Hyresrätten är den moderna upplåtelseformen vars utveckling är en 

förutsättning för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och för att unga 

vuxna ska ha möjlighet att flytta hemifrån. Utan hyresrätten stannar 

Stockholmsregionen.  

 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Hyresgästföreningen region Stockholm ser att bostadsfrågan behöver 

lyftas upp och aktualiseras då målen förtydligas. Som det är nu framgår 

bostadsfrågan först i strategiskedet. Fler bostäder i allmänhet och hyres-

rätter i synnerhet är inte endast en del av en strategi för att nå ett mål, 

det ska även ingå i målformuleringarna.  

 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 
Av planen framgår bl.a. att det kommer krävas fler bostäder för att ut-
veckla Stockholmsregionen och att antalet bostäder i regionen inte har 
utvecklats i takt med befolkningsökningen. Utmaningen är att åtgärda 
detta samtidigt som behoven hela tiden ökar. Detta ställer sig Hyres-
gästföreningen region Stockholm bakom och det får således genomslag 
i vårt arbete. Hyresgästföreningen region Stockholm framhåller bo-
stadsbristen i det opinionsbildande arbetet och pekar på åtgärder som 
behöver vidtas för att fler bostäder ska kunna byggas.   

 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 

stärkas ytterligare? 
Hyresgästföreningen region Stockholm är kritisk till genomförandet av 
RUFS 2010. Byggandet i kommunerna har inte anpassats till den lång-
siktiga efterfrågan i regionen. Det är endast i ett fåtal kommuner som 
bostäder levereras i en någorlunda takt och omfattning som krävs. Vi 
ser också att det mer varierade utbudet av bostäder, som skulle öka 
chanserna att människor med olika bakgrund väljer att bosätta sig i 
samma område, uteblivit. Hyresgästföreningen region Stockholm skulle 
välkomna hyresrättens intåg i områden där småhusen dominerar. Detta 
då en orsak till den etniska segregationen i boendet är att många inte 
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kan bo i områden där småhusen dominerar. Planeringen av bostäder 
måste sträva efter att rasera diskriminerande barriärer och regionen 
måste förändra de villkor på bostadsmarknaden som leder till en social 
och etnisk uppdelning av invånarna. 
 
Bostadsfrågan behöver kort sagt prioriteras.  

 

Bostadsfrågan är en del i samhällsplaneringen och ska också ses i ett 

sådant större sammanhang. Den är nära sammankopplad med kommu-

nikationer varför det också ställs stora krav på att kollektivtrafiken 

byggs ut. Här är det angeläget att framhålla vikten av en god boende-

miljö; t.ex. ska förekomsten av buller beaktas.  

 

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

RUFS 2010 har en tydlig disposition där vision, mål och strategi hänger 

ihop. Planens form är genomtänkt.  

 

Den regionala planens största brister är att bostadsfrågan har en för 

undanskymd roll och brister i genomförandet. Dess stora betydelse 

borde innebära att den lyfts fram på ett helt annat sätt än idag. Så även 

bostadsfrågans koppling till kommunikationer och tillväxt.  

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Nej 

 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Ja 

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

Den övergripande utmaningen är att få regionens bostäder i allmänhet 

och hyresrätten i synnerhet att utvecklas i takt med befolkningsökning-

en och befolkningsstrukturen. Det saknas ca 110 000 bostäder i region-

en. Prognoser för befolkningsökningen i Stockholmsregionen skrivs 

upp med jämna mellanrum. Trenden är således tydlig. 

 
Kommunerna i regionen behöver ha en aktiv markpolitik som gynnar 
nyproduktion av hyresrätter, använda de allmännyttiga bostadsbolagen 
som bostadspolitiskt verktyg och ta ansvar för bostadsförsörjningen 
och planera denna långsiktigt.  
 
Vi kan ännu inte se att kommunerna i regionen tagit det ansvar för bo-
stadsförsörjningen de har genom att planera för fler hyresrätter. Det är 
också oerhört angeläget att kommunerna och andra berörda aktörer tar 
ansvar för att en samverkan kommer till stånd i regionen i bostadsfrå-
gan.   
 
Det är vidare viktigt att länets existerande och planerade bostäder kopp-
las till hur vägar och kollektivtrafik går. Detta för att människors privat- 
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och arbetsliv ska fungera. Stockholmarna ska kunna känna tillit till att 
kommunikationerna fungerar och på så sätt kunna bosätta sig i hela 
regionen. Detta gäller även för regionens arbetsplatser, goda kommuni-
kationer gör att förutsättningar finns för att arbetsplatser inte koncen-
treras till innerstaden. Detta kan där ge ett ökat utrymme för bostäder.   

    

Konsekvenserna av en utebliven eller bristfällig bostadsutveckling är 

allvarliga; Stockholmsregionens tillväxt bromsar in med allt vad det 

innebär och unga vuxna får inte tillgång till eget boende. En sådan 

samhällsutveckling vill inte Hyresgästföreningen region Stockholm se.  

 

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det ska finnas tillräck-

ligt många bostäder, t-banelinjer och kollektivtrafik för den miljon nya 

invånare som tillkommer fram till 2045. 

 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Hyresgästföreningen region Stockholm har inga synpunkter på denna 

omvärldsbild. Det är bristen på åtgärder för att genomföra RUFS 2010 

som är problemet. 

 

 

Hyresgästföreningen region Stockholm 

 

 

Greger Björkegren 

regionstyrelsens ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


