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Remissvar – förslag till klimatfärdsplan 2050 och landsbygds- och skärgårdsstrategi

Hyresgästföreningen region Stockholm lämnar följande synpunkter på Stockholms läns landstings förslag till klimatfärdsplan 2050 och landsbygds- och skärgårdsstrategi.



Klimatfärdsplan 2050

Förslag till klimatfärdsplan 2050 är ett angeläget dokument som visar på betydelsen av ett bra energi- och klimatarbete i Stockholmsregionen.



Planen anger bland annat att det är högt prioriterat att fastighetsägare styr renoveringar av inte minst de stora bestånden från 1960- och 1970-talen, mot en hög energieffektivitet och att det är viktigt för den offentliga sektorn i Stockholm att använda de möjligheter som finns för att påverka byggherrar och entreprenörer. Hyresgästföreningen region Stockholm delar denna syn.



Vi menar att det allmänna ska styra så att det blir fördelaktigt att välja miljövänliga alternativ. När det gäller att renovera och bygga hållbart handlar det om att ge stöd till sådan verksamhet då den ofta kostar mer. Att inte från det offentliga på olika sätt stödja hållbart byggande innebär i förlängningen ökade boendekostnader för den enskilde individen. 



Hyresgästföreningen region Stockholm delar också, ur ett klimatperspektiv, skrivningarna i klimatfärdsplanen om prioritering av tät bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med närhet till samhällsservice. För klimatet är det viktigt med ett transporteffektivt samhälle.        



En fråga som ställs i remissen är Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?. Hyresgästföreningen region Stockholm kan som regional aktör bidra till genomförandet av klimatfärdsplan 2050 genom opinionsbildning och politiskt påverkansarbete. Naturligtvis underlättas detta arbete om det i klimatfärdsplanen finns en tydlig koppling till de boendes perspektiv.



Landsbygds- och skärgårdsstrategi

Möjligheterna att bo och verka på landsbygden och i skärgården behöver stärkas. Därför är förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi viktig. 



Hyresgästföreningen region Stockholm arbetar för en blandad bebyggelse i regionens olika delar. Hyresrätten behöver stärkas i de områden där det ägda boendet dominerar och vice versa. I strategin anges bland annat att ungdomar och unga vuxna söker sig till staden och att en bidragande orsak till detta är bristen på hyresrätter på landsbygden och i skärgården. 



Landsbygds- och skärgårdsstrategin anger som åtgärd för att utveckla levande lokalsamhällen; skapa hyresrätter på både landsbygden och i skärgården. Hyresgästföreningen region Stockholm ställer sig bakom detta och är beredd att samverka med landstinget och andra aktörer i ett sådant arbete. 



Levande lokalsamhällen behöver, förutom hyresrätter, fungerande kollektivtrafik. Möjligheten till arbetspendling är viktig för landsbygdens och skärgårdens invånare. Tillgängligheten till arbetsplatser och samhällsservice är väsentligt sämre på landsbygden och i skärgården. Hyresgästföreningen region Stockholm ser fram emot landstingets arbete med att bygga ut kollektivtrafiken i dessa områden. 



Två frågor som ställs i remissen är Vilka insatser inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården? och Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?. Som svar på första frågan menar vi att skapa hyresrätter och utbyggd kollektivtrafik är särskilt viktiga insatser för landsbygden och skärgården. När det gäller frågan om hur Hyresgästföreningen region Stockholm kan bidra i arbetet är svaret att vi gärna, i ett tidigt skede, deltar i planeringen av nya bostäder.        





Med vänlig hälsning



Simon Safari

Ordförande

Hyresgästföreningen region Stockholm
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Remissvar – förslag till 
klimatfärdsplan 2050 och landsbygds- 
och skärgårdsstrategi 
Hyresgästföreningen region Stockholm lämnar följande synpunkter på 
Stockholms läns landstings förslag till klimatfärdsplan 2050 och 
landsbygds- och skärgårdsstrategi. 
 
Klimatfärdsplan 2050 
Förslag till klimatfärdsplan 2050 är ett angeläget dokument som visar på 
betydelsen av ett bra energi- och klimatarbete i Stockholmsregionen. 
 
Planen anger bland annat att det är högt prioriterat att fastighetsägare 
styr renoveringar av inte minst de stora bestånden från 1960- och 1970-
talen, mot en hög energieffektivitet och att det är viktigt för den 
offentliga sektorn i Stockholm att använda de möjligheter som finns för 
att påverka byggherrar och entreprenörer. Hyresgästföreningen region 
Stockholm delar denna syn. 
 
Vi menar att det allmänna ska styra så att det blir fördelaktigt att välja 
miljövänliga alternativ. När det gäller att renovera och bygga hållbart 
handlar det om att ge stöd till sådan verksamhet då den ofta kostar mer. 
Att inte från det offentliga på olika sätt stödja hållbart byggande innebär 
i förlängningen ökade boendekostnader för den enskilde individen.  
 
Hyresgästföreningen region Stockholm delar också, ur ett 
klimatperspektiv, skrivningarna i klimatfärdsplanen om prioritering av 
tät bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med närhet till 
samhällsservice. För klimatet är det viktigt med ett transporteffektivt 
samhälle.         
 
En fråga som ställs i remissen är Hur kan ni som regional aktör bidra 
till genomförandet?. Hyresgästföreningen region Stockholm kan som 
regional aktör bidra till genomförandet av klimatfärdsplan 2050 genom 
opinionsbildning och politiskt påverkansarbete. Naturligtvis underlättas 
detta arbete om det i klimatfärdsplanen finns en tydlig koppling till de 
boendes perspektiv. 
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Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
Möjligheterna att bo och verka på landsbygden och i skärgården 
behöver stärkas. Därför är förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi 
viktig.  
 
Hyresgästföreningen region Stockholm arbetar för en blandad 
bebyggelse i regionens olika delar. Hyresrätten behöver stärkas i de 
områden där det ägda boendet dominerar och vice versa. I strategin 
anges bland annat att ungdomar och unga vuxna söker sig till staden och 
att en bidragande orsak till detta är bristen på hyresrätter på landsbygden 
och i skärgården.  
 
Landsbygds- och skärgårdsstrategin anger som åtgärd för att utveckla 
levande lokalsamhällen; skapa hyresrätter på både landsbygden och i 
skärgården. Hyresgästföreningen region Stockholm ställer sig bakom 
detta och är beredd att samverka med landstinget och andra aktörer i ett 
sådant arbete.  
 
Levande lokalsamhällen behöver, förutom hyresrätter, fungerande 
kollektivtrafik. Möjligheten till arbetspendling är viktig för 
landsbygdens och skärgårdens invånare. Tillgängligheten till 
arbetsplatser och samhällsservice är väsentligt sämre på landsbygden 
och i skärgården. Hyresgästföreningen region Stockholm ser fram emot 
landstingets arbete med att bygga ut kollektivtrafiken i dessa områden.  
 
Två frågor som ställs i remissen är Vilka insatser inom respektive 
insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten 
att bo och verka på landsbygden och i skärgården? och Hur kan ni som 
regional aktör bidra till genomförandet?. Som svar på första frågan 
menar vi att skapa hyresrätter och utbyggd kollektivtrafik är särskilt 
viktiga insatser för landsbygden och skärgården. När det gäller frågan 
om hur Hyresgästföreningen region Stockholm kan bidra i arbetet är 
svaret att vi gärna, i ett tidigt skede, deltar i planeringen av nya 
bostäder.         
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Simon Safari 
Ordförande 
Hyresgästföreningen region Stockholm 
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