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Svar på remiss – RUFS 2050 

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 
fler hyresrätter i synnerhet. Hyresrättens andel av det totala bostadsbe-
ståndet måste öka. Hyresrätten är den upplåtelseform som måste priori-
teras för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt och för att unga vuxna 
ska ha möjlighet att flytta hemifrån. Utan hyresrätten stannar Stock-
holmsregionen. 
 
Ett bra boende handlar inte bara om själva bostaden. Det handlar även 
om goda, trygga, boendemiljöer med närhet till vård, skola, omsorg och 
gröna rekreationsområden. Men även närhet till handel, caféer och re-
stauranger är aspekter som gör ett bra boende. Tillgång till goda kom-
munikationer är en central fråga i sammanhanget.  
 
I vårt remissyttrande fokuserar vi främst på bostadsfrågan då det är vårt 
sakområde. 
 
Mål och delmål 
 
Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?  
 
Ja, de fyra övergripande målen är tydliga och viktiga. De är också mät-
bara vilket är ett måste i sammanhanget. Hyresgästföreningen är posi-
tiva till att bostadsfrågan fått ett sådan central plats i RUFS 2050. Sam-
tidigt finns det skäl att tro att de ambitiösa målen för antalet färdig-
ställda bostäder redan måste revideras. Boverket släppte i juni en rap-
port där de har räknat upp behovet av nya bostäder fram till 2025 uti-
från SCB:s befolkningsprognos. 
 
Anger målen rätt ambitionsnivå? 
 
Ja, förutsatt att bostadsmålen revideras i enlighet med Boverkets analys. 
 
Prioriterade åtgärder 
 
Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
Ja delvis. De prioriterade åtgärderna om ett ökat bostadsbyggande är 
bra och särskilt när de kopplas ihop med mål om mer kollektivtrafik i 
anslutning till bostäderna. Det som saknas i de prioriterade åtgärderna 
är frågan hur fler hyresrätter för medianinkomsttagare och låginkomst-
tagare kan byggas. Frågan är av central betydelse då Hyresgästförening-
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en siffror visar att 40 procent av befolkningen i kommuner med pre-
sumtionshyror inte har råd med en nyproducerad lägenhet på 60 kvm, 
förutsatt att hyran inte ska överstiga 40 procent av den disponibla in-
komsten. Hyresgästföreningen anser att hyror inte ska överstiga 25 pro-
cent av disponibel inkomst. Det handlar sålunda inte om att ”identifiera 
hur den fysiska planeringen kan skapa bättre förutsättningar för social 
sammanhållning i regionen”. Det handlar om att samtliga kommuner i 
länet som mark- och bostadbolagsägare måste ta ett större ansvar för 
kostnadsutvecklingen på hyresrätter. 
 
Hyresgästföreningen anser även att det saknas visionära infrastruktur-
satsningar inom kollektivtrafiken med en växande region som har högt 
uppsatta klimatmål.   
  
Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?   
 
Utställningsförslaget bör utformas så att medborgarna i regionen kan se 
hur varje kommun i länet tänker arbeta för att följa de övergripande 
målen. Hur de kommer att arbeta för en socialt sammanhållen region 
när det gäller bostadsbyggandet är en av de viktigaste frågorna som 
utställningsförslaget bör kunna ge svar på. 
 
Den rumsliga strukturen 
 
Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
 
Genom att bygga och förtäta i länets goda lägen, det vill säga platser i 
länet där det går att nå arbetsplatser och service inom 20 minuter, 
minskar bilberoendet. Att de planerade bostadsområdena har god till-
gång till kollektivtrafik. Bilen bör också frikopplas från boendet. Idag 
subventioneras bilägarna genom att kostnaden för parkeringsplatserna 
slås ut på samtliga hyresgästers hyra, trots att 65 procent av de boende i 
hyresrätt inte har tillgång till bil. Att fortsättningsvis ha miniminormer 
för parkeringsplatser vid nybyggnation är att sätta in onödiga käppar i 
hjulet på den politiska ambitionen om minskade klimatutsläpp. Ur ett 
samhällsperspektiv med stor bostadsbrist och begränsad mark att be-
bygga är det dessutom rimligare att kvartersmark används till fler bostä-
der än parkeringsplatser. 
 
Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt samman-
hållen region? 
 
Bostadskrisen i Stockholms län är ett faktum. Den ökade segregationen 
likaså. Men det är inte en bostadskris för alla. Bostadsbristen är störst 
bland låginkomsttagare, unga vuxna och nyanlända. Det är dessa grup-
per som har störst behov av närhet och tillgänglighet eftersom bilan-
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vändandet är minst bland dem. Därför är det viktigt att nybyggnationen 
i så stor utsträckning som möjligt sker i länets goda områden.  
 
De stora väglederna som separerar socioekonomiska bostadsområden 
måste byggas bort genom att de får karaktären av stadsgator.  
Det måste till en mer blandad bebyggelse, både vad avser upplåtelse-
former och storlek på bostäder. Det innebär att det i villaområden bör 
förtätas med hyresrätter och radhus i storskaliga miljonprogramsområ-
den. 
 
Det innebär också att alla kommuner i länet verkligen tar ansvar för att 
regionen ska bli en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen 
region. Vilket i sin tur innebär att alla kommuner måste ta ansvar för 
sitt markinnehav och ställa krav på byggandet i enlighet med de över-
gripande målen. Att helt förlita sig på marknadskrafterna är således inte 
en lösning, det kräver att samtliga kommuner har kommunala bostads-
bolag med tydliga direktiv att bygga hyresrätter till rimliga hyror.  
 
Den rumsliga planeringen av skolor, fritidshem, idrottsplatser, rekreat-
ionsområden, kollektivtrafik, handel och service måste ta sikte på att bli 
mötesplatser för människor med olika bakgrund. 
 
Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen? 
 
Att samtliga kommuner i länet ser fördelarna med en socialt, ekono-
miskt och territoriellt sammanhållen region och som aktivt arbetar för 
att klimatmålen ska nås. Att de tar ett gemensamt ansvar för att samtliga 
delar i RUFS 2050 ska implementeras även i de egna kommunerna. 
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
 
Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
 
I kapitel 8 lyfts ett varnande finger för att prisuppgången på mark i reg-
ionkärnan samt de regionala stadskärnorna kommer att försvåra ett 
varierat bostadsbyggande, det vill säga fler hyresrätter som människor 
har råd att bo i av kostnadsskäl blir olönsamma att bygga. Samma reso-
nemang återkommer på fler ställen i RUFS 2050 som om denna ut-
veckling inte gick att påverka. Hyresgästföreningen vänder sig mot 
denna deterministiska syn på utvecklingen. Kommunerna har i princip 
markmonopol och kan därför själva bestämma vad det är som ska 
byggas på deras mark och till vilket pris. 
 
Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar därför politikerna att 
tänka om. Kommunerna har fler verktyg för att få fram de bostäder 
som behövs. Rent juridiskt är det inget som hindrar kommuner att gå ut 
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med ett anbudsförfarande på mark som de upplåter där den slutgiltiga 
hyran är villkorad om ambitionen är hyresrätter med lägre hyror. De 
kan också utveckla samarbetet inom SABO att ta fram fler varianter på 
SABOs ”kombohus” för att därigenom påverka materialkostnaderna. 
 
Tidsbegränsade byggrätter & markanvisningar: det är viktigt att kom-
munerna använder sin mark på ett sådant sätt att inte hyresrätter utkon-
kurreras och att små byggherrar kan hävda sig i konkurrensen. Det är 
även viktigt att kommunen ställer krav på att nybyggnation sker inom 
ett visst tidsintervall. 
 
Men det behövs också en centralisering av den fysiska planeringen. En-
skilda kommuner ska inte kunna smita undan det gemensamma ansva-
ret. Bostadsbyggandet i tillväxtregioner har mycket få förutsättningar att 
lyckas utan att den fysiska planeringen i alla fall delvis lyfts från kom-
munerna upp till regioner och/eller staten. 
 
De här delarna menar vi är centrala om ett av de övergripande målen är 
ett socialt hållbart samhälle. Då går det inte att acceptera ett determin-
istiskt synsätt som tvingar låginkomsttagare att söka sig till regionens 
ytterområden i sin jakt på en bostad de har råd med. Det är att skjuta 
målet i sank och fortsätta den ödesdigra resan mot en än mer segrege-
rad region.  
 
Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete 
och de beslut som ni ska fatta i er organisation? 
 
I och med att planen drar upp de breda riktlinjerna för regionens fram-
tid och dessa är av stort intresse för nuvarande och framtida hyresgäster 
är det självklart något vi som organisation måste förhålla oss till.  
 
Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 
 
Hyresgästföreningen kommer att fortsätta att aktivt arbeta för en eko-
logiskt hållbar region för alla och där alla får rum.  
 
 
Hyresgästföreningen region Stockholm 
 
 
Simon Safari 
regionstyrelsens ordförande  
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