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Remissvar – förslag till regional 

utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Hyresgästföreningen region Stockholm lämnar följande synpunkter på 

Stockholms läns landstings förslag till regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

 

Inledningsvis är det glädjande att planen uttrycker Stockholmsregionens 

samlade vilja, att det finns en bred politisk enighet kring den. Detta då 

planen är tydlig med att vi behöver bygga bort bostadsbristen och att 

bostaden inte är en isolerad företeelse utan sätts in i ett större 

sammanhang. Vi ska bygga samhällen, inte bara bostäder. 

Bostadsbyggandet och boendemiljön hänger ihop med många andra 

frågor som kollektivtrafik, samhällsservice m.m. Men det återstår att se 

om planen förverkligas då den inte är bindande utan endast vägledande 

för de beslut som behöver tas framöver. Stockholmsregionens samlade 

vilja sätts på prov då den regionala utvecklingsplanen ska konkretiseras 

på kommunal nivå.    

 

Den pågående diskussionen om en för kommunerna mer bindande 

regional planering behöver fortsätta då det finns kommuner i 

Stockholmsregionen som fortfarande inte tar sitt ansvar för 

bostadsförsörjningen och därmed Stockholmsregionens utveckling.   

 

Ansvaret för bostadsbristen 

Planen anger att bostadsbristen i Stockholmsregionen beror på en hög 

befolkningsökning, låg rörlighet i bostadsbeståndet och ett 

konjunkturkänsligt och efterfrågestyrt bostadsbyggande som inte möter 

hela bostadsbehovet. Detta är på sätt och vis korrekt men missar det 

grundläggande; att bostadsbristen är politisk. Att förklara bostadsbristen 

med faktorer som kommunerna ska arbeta med håller inte. Det 

signalerar en passiv politik som med armarna i kors tar ett steg tillbaka. 

 

Kommunerna ska ha en beredskap och planera för 

befolkningsförändringar och med en aktiv markpolitik se till att 

bostadsbyggandet möter behovet. 
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Bilden som planen ger av rörligheten i bostadsbeståndet behöver också 

nyanseras. Det stämmer att rörligheten kan betecknas som låg men detta 

gäller endast för det ägda boendet. I det hyrda boendet är rörligheten 

hög.       

 

Hur mycket det ska byggas 

Vidare framgår av planen att minst 22 000 nya bostäder per år behöver 

tillkomma. Det tidigare regionala behovet låg på 16 000 nya bostäder 

per år. År 2015 färdigställdes 15 000 nya bostäder i 

Stockholmsregionen. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen Stockholm har 

bostadsbyggandet förmodligen nått sin toppnivå och kommer att minska 

framöver.  

 

Stockholmsregionen befinner sig alltså i ett läge där bostadsbehovet 

ökar samtidigt som bostadsbyggandet nått sin topp och kommer att 

minska. Detta är naturligtvis mycket oroande och en utveckling som inte 

redovisas i förslag till RUFS 2050.    

 

Vem som har ansvaret för att det byggs 

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är bra att den 

regionala utvecklingsplanen är tydlig med att regionens aktörer ska öka 

bostadsbyggandet, att alla kommuner behöver ha planberedskap och 

verka för ett bostadstillskott som motsvarar den regionala bedömningen 

och att för att bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera 

krävs det att varje kommun bidrar till bostadsbyggandet.  

 

Var det ska byggas 

I planen anges att minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i 

regionalt prioriterade lägen, bebyggelseutveckling och förtätning ska 

framför allt ske i kollektivtrafiknära lägen. Det är bra att utnyttja 

marken effektivt och att motverka bilberoendet ur ett klimatperspektiv 

men det är också angeläget att arbeta för blandade boendeformer på 

landsbygden och i skärgården, bland annat för den sociala miljön. Det är 

områden där hyresrätten behöver stärkas.  

 

Även om bostadsbyggandet har högsta prioritet behöver hänsyn ibland 

tas till Stockholmsregionens unika grönstruktur. Vid t.ex. förtätning av 

bebyggelse behöver också hänsyn tas till att framkomligheten för så 

kallad blåljustrafik inte hindras.   

 

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar att RUFS pekar ut 

var och en av kommunerna i regionen med koppling till andel av 

bostadsbyggandet. Det kan annars vara lätt att som enskild kommun 

gömma sig i storstadsregionens geografiska område och undgå ansvar.    
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Hälften av de nya bostäderna ska enligt RUFS tillkomma i länets 

centrala del, vilken är Stockholm/Sundbyberg/Solna. Den andra hälften 

delas mellan länets inre delar; Järfälla/Sollentuna/Täby/Danderyd/ 

Lidingö/Nacka/Tyresö/Huddinge och länets yttre delar. Här ska sägas 

att flera kommuner redan åtagit sig via Stockholms- och 

Sverigeförhandlingen att bygga tusentals nya bostäder vilket gör att de 

kommuner som är med i samma geografiska område som dessa kan dra 

nytta av dessa kommuners åtaganden.   

 

Avslutande kommentarer 

Den rådande bostadssituationen i Stockholmsregionen med ett allt större 

behov av nya bostäder samtidigt som bostadsbyggandet förmodligen 

kommer att minska framöver är en utveckling som inte är 

tillfredsställande.   

 

Hyresgästföreningen region Stockholm delar utvecklingsplanens 

skrivning om att alla kommuner ska verka för ett bostadstillskott som 

motsvarar den regionala bedömningen. Men detta bostadstillskott lyser 

tyvärr med sin frånvaro i många kommuner.    

 

Vi menar därför att hur en mer bindande regional bostadsplanering 

skulle kunna utformas behöver diskuteras vidare där även frågan om hur 

kommuner som inte lever upp till sitt bostadsförsörjningsansvar ska 

hanteras bör ingå.   

 

Hyresgästföreningen region Stockholm är i stora delar positiv till den 

föreslagna regionala utvecklingsplanen men saknar ett större fokus på 

behovet av bostäder för alla och att en stor andel av nyproduktionen av 

bostäder bör vara hyresrätter. Detta då alla har rätt till en god bostad och 

hyresrättens andel av bostadsbeståndet har minskat på senare tid. 

Samhällsplaneringen, och då inte bara planeringen av bostäder, ska ha 

sin utgångspunkt i att samhället är till för alla, även för de med 

begränsade ekonomiska resurser. Segregation ska motverkas.  

 

Bostadsbristen och bristen på hyresrätter är en bromskloss för 

Stockholms utveckling och gör att regionen går miste om många 

miljarder kronor varje år i utebliven tillväxt. Arbetsgivare har svårt att 

rekrytera arbetskraft och många tvingas tacka nej till jobb och 

utbildning. Några kommuners ovilja att bidra till bostadsbyggandet och 

byggandet av hyresrätter är alltså mycket kostsam för 

Stockholmsregionen. 

 

Stockholmsregionen kan inte heller slå sig till ro med den utbyggnad av 

kollektivtrafiken som förhandlats fram. Vi behöver t.ex. fortsatt se över 

förlängningar av tunnelbanenätet och hur det fungerar och samverkar 

tillsammans med övrig kollektivtrafik.    
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I den regionala utvecklingsplanen, RUFS, anges att för att 

bostadsförsörjningen i regionen som helhet ska fungera krävs det att 

varje kommun bidrar till bostadsbyggandet. Hyresgästföreningen region 

Stockholm utgår från att Stockholms läns landsting verkar för att så ska 

ske.  

  

 

 

Simon Safari 

Ordförande 

Hyresgästföreningen region Stockholm 
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