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 Dnr: TRN 2016-0047  

Remissvar RUFS 2050 Hyresgästföreningen   Bromma Ekerö 2016-08-08 
 

Att notera: Remisstiden har förlagts till sommarmånaderna, vilket leder till kortare 
handläggningstid från föreningens sida. Detta beroende på när förslagen skickades ut och 
var oss tillhanda. 

I det följande har föreningen svarat med kommentarer och följdfrågor vid i förekommande 
fall citat ur Samrådsförslaget 2050. Vi följer föreslagen svarsstruktur för remissen. 

Generella kommentarer om infrastruktur, tillgänglighet och blandat boende: 

Generellt sett anser föreningen att bostadspolitik alltid pågår av våra folkvalda, och av 
Hyresgästföreningen. I den mån avsaknad av svar och beslut är ett faktum, anser vi det också 
vara en vald väg, en bostadspolitik som väcker frågor om vad som skall/bör gälla. 

Fokus i vårt svar ligger av naturliga skäl på bostadsförsörjningsfrågan. Ett litet vidare 
perspektiv krävs i vissa formuleringar för att förklara och kommentera. Hyresgäster i 
kommunen är medborgare först och främst, inte kunder. I enlighet med lagstiftning 
finns det ansvar gentemot medborgare och även skyldigheter att uppfylla som 
medborgare. I nationalstaten Sverige har vi en skyldighet att sörja för våra 
medborgares välfärd, vilket vilar på mänskliga rättigheter. Att ha ett hem är en 
mänsklig rättighet. Att ha ett boende till en rimlig kostnad, som erbjuder en hälsosam 
vila och som fungerar i ett modernt samhälle i utveckling, är en rättighet. Vi börjar i 
det perspektivet. 

Om möjligheter att identifiera grupper vid behovsanalysen för planering av 
bostadsbyggande för alla. 

- Vi vill påpeka att den bostadssituation i remissens upptagningsområde som vuxit 
fram, eller tillåtits växa fram speglar en utveckling med ett allt större 
demokratiunderskott. 
Inkomstklyftorna i hela samhället har underblåsts och hyresrätten som ett givet 
alternativ som boendeform har krympt och är eftersatt i underhåll och produktion. 
Starka opinionsbildande grupper sätter agendan om hyresrätten som besvärlig, 
socialt stigmatiserande och arbetet med hyresförhandlingen för hyresgästen som 
krånglig, hemlig(!) och långsam. Hyresgästföreningen kan och vill bidra med 
genomlysning av inkomster och utgifter för dagens hyresgäst, och andel av 
inkomsten som läggs på boende, och därtill kommande pendling med tidsåtgång. Ska 
de som bor i hyresrätt pendla längst tid av dygnet? 
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Hyresrättens utsatthet. 

För att motverka demonisering av hyresrätten föreslår vi ett proaktivt arbete med 
högre ambitionsnivå än ställd av förslaget. Perspektiven i opinionsbildning svarar inte 
mot den verklighet morgondagens vuxnas bostadssituation kommer möta; 
majoriteten kommer inte kunna köpa sig en bostad, och ska inte behöva det. Det får 
ses som ett avsteg från rättigheten att ha ett hem, om det är banken som ska göra 
bedömningen av den. En hyresrätt är en trygghet, men har kommit att ses som ett 
boende som är precis tvärtom. 
 
Hyresgästföreningen företräder boende i den näst största upplåtelseformen i 
Sverige. Egenägda småhus är boendeformen som fortfarande är störst enligt SCB: 
statistik i senast redovisade statistik. Hyresrättens möjligheter att erbjuda ett första 
hem för de tonåringar som i dag bor i villa med familjen, är den självklara lösningen 
på bostadsbristen framöver. 
 
Stockholmsregionen har geografiska utmaningar för markberedning. Kommunen 
anvisar mark, och inte bara byggherrens planer ska presenteras som ett färdigt 
förslag för att undvika långa överklagandeprocesser. Släpp in de som bor/ska bo 
tidigt i processen för att undvika fördröjningar.  Sedan ett par år finns i Stockholms 
stads app ”Tyck till” där förslag från medborgare samlas in om byggande, trafik, fysisk 
miljö etc. Varför inte använda sig av kommunikationsmedel som når medborgaren 
och följa upp dem på ett seriöst vis? Planprocesser avstannar i da på överklaganden i 
slutet av processen. Vi tror att mycket skulle var vunnet av tid och samarbete om 
brukare kommer in tidigt i handläggningen av bygglov. 

 

1. Mål och delmål 

• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 

Ja, men målen bidrar även till ett splittrat fokus; vilket är regionens primära och sekundära 
mål? Är människan, medborgaren i centrum? Vad är det attraktiva i vilket perspektiv och för 
vem? 

Stockholm behöver välja en väg bort från gentrifieringen. Staden behöver i sina nytillskott av 
bostäder och gemensamma rekreationsytor se till att människor möts. Bostadsbristen enligt 
Boverkets och Hyresgästföreningens studier ett underskott som möts i siffror som det tar tid 
att bygga ifatt. De så kallade miljonprogrammen var en lösning från 1965-75, och de löste 
problemen med tak över huvudet då. Utskällda på grund av sin konformitet och likriktning, 
men omvärderade på grund av sin grad av genomtänkta planering av områden och 
markanvändning. I dag skulle vi kunna använda erfarenheten konstruktivt, och öka 
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samspelet med medborgare och mål via organisationer som vår, bruket av digital 
kommunikation och hastigheten i att kommunicera viktiga underlag för rätt beslut. 

• Anger målen rätt ambitionsnivå? 

Målen har hög ambitionsnivå, vilket i all avseenden kan vara ännu högre om vi talar om 
visionära lösningar, och kanske behöver modifieras efter realistiska lösningar. Alla mål med 
vad vi betraktar som utveckling av regionen, behöver ha behoven hos människor och det 
moderna samhällsprojektet som ständigt mål att förbättra. Växtvärken i regionen är och har 
varit länge ett välkänt faktum. Beslutfattare behöver ha det demokratiska samhällets 
utveckling, med minskade sociala och ekonomiska klyftor som ledstjärna i allt. Flera 
nyproducerade studier visar att ett ökat orättvist samhällsbyggande ökar sociala problem, 
hälsorelaterade problem och ökar samhällskostnaderna utan att utveckla samhället. 

2. Prioriterade åtgärder 

• Är det rätt åtgärder som beskrivs? 

Om förslaget vill konkretisera åtgärderna ytterligare än generella krav på ökat 
bostadsbyggande samplanerat med utbyggd kollektivtrafik, behöver frågan om hyresnivåer 
och inkomster diskuteras. Hur stor del av vilken inkomst skall läggas på boende? 
Bostadsbidrag beviljas idag i allt mindre utsträckning. Statliga subventioner går till det ägda 
boendet. Den mark som behöver upplåtas för byggande av hyresrätter behöver göra det på 
bekostnad av andra upplåtelseformer. Hyresgästföreningen är beredd att utreda 
inkomstnivåer och boendekostnader för hyresrätten. För en socialt och ekonomiskt 
sammanhållen region är inte social housing ett alternativ, eller på någon annan nivå för att 
lösa behoven av bostad för alla. All den infrastruktur som kommer ändras och byggas ut; hur 
kommer den påverka de boenden som finns och skall skapas? Det blir byggarbetsplatser av 
stora områden när bristen på boende tillåtits så länge, och det kommer behövas 
kompensation av olägenheter och störningar. Skatter och avgifter för all infrastrukturell 
utbyggnad ska också ställas i relation till den hyra som skall förhandlas fram. 

• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 

Utställningsförslaget ska ge en begriplig och sammanhängande bild av ett trovärdigt scenario 
för a) Förtätningsförslag b) Skapandet av sammanhängande förorter och utbyggd –(a) 
service och centrum i dessa. Pendlingstider måste förkortas och alternativ till 
rusningstrafikens problem lösas. Utveckling av idén om habitat,; hur människors närmiljö 
samverkar med hemmet, skolan, jobbet, den offentliga miljön, där vi äter/handlar, 
mötesplatserna, färdvägar och mötena med kulturella utryck. Åldersblandade parkhäng, 
biblioteksfilialer och skolor planeras i närheten av varandra. Fokusera på vackert och hållbart 
i långa perspektiv, med god förvaltning. Skolor och bibliotek, offentliga platser ska ge tillbaka 
till medborgaren när vi tar mark tar i anspråk. Med all den kumulerade kunskap om teknik, 



4(6) 
 

miljöpåverkan, klimatsmart arkitektur och människors beteende vi besitter idag, är det hög 
tid att tillämpa dessa spetskunskaper. 

3. Den rumsliga strukturen 

• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 

Vi släpper ut, frågan är hur vi ska fortsätta minska och kompensera. Teknologi som finns, 
kanske hindras i utveckling av kapitalets krav på avkastning som egentligen motarbetar 
miljömål som är nödvändiga för vår välfärd i det långa perspektivet. Bättre och mer 
hushållningsperspektiv på markanvändning och boendeplanering är metoder som 
Hyresgästföreningen ställer sig bakom. Men inte på bekostnad av höga ljudnivåer nära 
bostäder eller trångboddhet. 

 

• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen 
region? 

. Tillväxtperspektivet kan bli en enögd analys. Till exempel är det svårt att se hur satsningar 
på ökat flyg på kortare sträckor och långa vägtransporter med tung trafik, gagnat tillväxt och 
miljö i regionen och övriga landet, på bekostnad av underhåll och utveckling av spårburna 
transporter av människor och gods. 

De bästa lägena är för bostadsrätten först och främst idag. Bromma Ekerös upplåtelseformer 
för boende har en övervikt på bostadsrätter. Det krävs att kommunerna släpper till mark för 
hyresrätterna och de allmännyttiga i synnerhet. Privata bostadsbolag med avkastningskrav 
skapar idag ökad otrygghet för hyresgäster, men i slutändan är båda parter; hyresgäst och 
värd beroende av ett gott förhållande. Områden med goda hyresrelationer, blir attraktiva för 
människor som vill bo och trivas. Hyresgästföreningen vill bidra till att utveckla det goda 
hyresförhållandet. Vi är också beredda att företräda våra medlemmar och den principen när 
hyresgästens rättigheter är åsidosatta. Vi förhandlar hyror, villkor och värden. Vi fortsätter 
utveckla det. 

 

• Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen? 

Vägvalen vilar på demokratiskt uppdrag ytterst. Vi instämmer med Hyresgästföreningen 
Region Stockholm i det att markanvändningen i kommunerna är vägval de kan göra i en 
monopolsituation. Vill kommunen gynna allmännyttans bostadsbyggande kan de göra det. 
Det är ett viktigt vägval. Att regionen kommer växa och stora omstruktureringar kommer ske 
är en självklarhet. Just nu är regionen centralt och med kranskommuner litet som en 
överviktig i ett par storlekar för små kläder. I en sådan situation skall planen mer präglas av 
synen på alltings värde i det långa loppet, framför alltings pris. Kan kanske kollektivtrafiken 
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effektiviseras och bli nyttjad i högre grad med skattefinansiering? Bilberoendet behöver 
minska i regionens tätaste delar av miljöskäl och markaanvändningsskäl. Det är folk som 
behöver bo framför bilen som behöver stå. Givetvis behövs hänsyn tas till yrkestrafik och 
andra, särskilda skäl att bruka bilen. 

 

4. RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 

Övergripande krävs beslut på politisk nivå och lagstiftning. Kommunerna har idag en 
ekonomisk situation som vuxit fram med små men avgörande steg i lagstiftning, som skapat 
en väg bort från medborgarperspektivet och mot kundperspektivet. I en region som är RUFS, 
som vill vara Europas mest attraktiva storstadsregion, behöver krav framföras på riksnivå 
och det ska inte ske på bekostnad av landsbygdens behov av utveckling vill vi betona. 
Bostadsfrågans hetta ger upphov till mycket rundgång i opinionen. Det vore angeläget att 
det myckna talet resulterade i modet att axla ansvaret i alla kommuner i regionen och ta 
konsekvenserna av den utveckling som vi finner är ett faktum i dag. Marknaden har inte, har 
det visat sig löst bostadsfrågan. Vi behöver samla kunskap och verkliga fakta för 
verkningsfulla beslut.  

• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och 
de beslut som ni ska fatta i er organisation? 

Hyresgästföreningens medlemmar och alla hyresgäster kommer att påverkas i många 
avseenden om planens omfattande områdesförändringar och mål skall realiseras på ett sätt 
som speglar behov och svarar på äkta behov. Vi är en remissinstans med tyngd i processen 
och har all anledning att förhålla oss till mål och delmål, och se till regionens kommande 
utveckling med hyresgästernas perspektiv och den hyrda bostadens moderna 
förutsättningar. Konsekvensanalysen saknar idag uppfattning om inkomstförhållanden bland 
de som bor och är i behov av bostad och hur problemen flyttas på framtiden genom 
upprustningar med infasade, dolda hyreshöjningar. Om byggherrar har höga 
avkastningskrav, som hyresgästen ska finansiera, och om underhåll eftersätts, har värden 
laglig rätt att få höjning av hyran om brister rättas till, undrar vi som organisation hur någon 
hyresgäst ska ha råd med boendeformen. Vi undrar också hur bostadsbristen då kan byggas 
bort med de vinstkrav som byggherrar ställer idag? Det har aldrig varit lönsammare att äga 
och förvalta en hyresfastighet i Sverige idag, och i synnerhet i storstadsregionerna.  
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• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 

Föreningens olika nivåer kan förankra och sprida, och ännu bättre bidra med perspektiv 
utifrån den socioekonomiska verklighet som är medlemmars vardag, till planeringens och 
målens fokus. Vi stärker därför hyresgästens position med mer information och utbildning 
om sitt boende, och utvecklar dialogen med de som faktiskt betalar hyra idag och de som ska 
i morgon. 

 

Hyresgästföreningen Bromma Ekerö/ Region Stockholm 


	Dnr: TRN 2016-0047
	Remissvar RUFS 2050 Hyresgästföreningen   Bromma Ekerö 2016-08-08

