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REMISSVAR TILL RUFS 2050 
  
Jagvillhabostad.nu Stockholm anser att bilden av bostadsmarknaden som beskrivs i 
RUFS 2050 väl överensstämmer med verkligheten. Vi ser dock ett problem med att 
beskrivningen inte utmynnar i konkreta förslag i hur bostadspolitiken bör bedrivas för 
att minska unga vuxnas utsatta situation på bostadsmarknaden. Detta kan göra RUFS 
2050 uddlöst i påverkan av planprocesserna i kommunerna. Vi vill se tydligare 
riktlinjer i hur kommunerna kan väva in social hållbarhet i sin planering, med fokus på 
att underlätta för resurssvaga grupper att få tillgång till en bostad. 
 

 ”Det måste också vara möjligt att efterfråga bostäder i ett kortare perspektiv och utan 
att ha tillgång till ett större kapital. Detta är även avgörande för att näringslivet, den 
offentliga sektorn och akademin ska kunna rekrytera arbetskraft, studenter och 
forskare.”  (sida 97) 

 
Det poängteras att kommunerna i synnerhet bör ta ansvar för att ”hushåll med små 
inkomster eller med tillfälliga anställningar har tillgång till bostadsmarknaden”, däremot läggs 
inte fokus på hur detta ska ske, vilket försvagar punktens betydelse och kan leda till att detta 
inte påverkar hur kommunerna bedriver bostadspolitik. 
  
Jagvillhabostad.nu Stockholm anser att det inte räcker med att säga att ”…varje kommun 
bidrar till bostadsbyggandet utifrån sina förutsättningar”, eftersom detta möjliggör en väg ut 
för kommuner som själva anser att de inte har resurser eller behov av bostäder, trots att alla 
kommuner behöver bidra för hela regionens utveckling. Lägg press på alla kommuner att ta 
fram en aktuell plan för hur bostadsförsörjning ska garanteras och hur den ska omfatta 
kapitalsvaga grupper som unga vuxnas möjlighet till egen bostad. Det gäller dubbla lås för 
unga att komma in på bostadsmarknaden, både på hyresmarknaden och 
bostadsrättsmarknaden, där antingen ködagar eller kapital sätter stopp. Det behövs därför 
särskilda planeringsåtgärder med fokus på hur just dessa lås ska motverkas. 
 
Vi har under den senaste tiden sett att prisökningen på den ägda bostadsmarknaden börjar 
kylas av, då efterfrågan på dyra, stora bostäder är mättad. Det gör att alla aktörer i 
bostadsbyggandet bör vara benägna om att ändra målgrupp från höginkomsttagare, som det 
byggts för de senaste åren, till hushåll med mer begränsad betalningsförmåga. Vi måste i 
detta läget ligga på aktörerna så att byggandet fortsätter men förändras. Behovsanalyser av 
vilka målgrupper som efterfrågar bostäder bör göras och presenteras i RUFS 2050. Ge SCB 
i uppdrag att ta reda på detta!  
 
För att leva upp till ovanstående stycke anser Jagvillhabostad.nu Stockholm att konkreta 
förslag på lösningar borde nämnas som exempelvis SNABBA HUS eller motsvarande. Det 
vill säga prefabricerade hus på tillfälliga bygglov som snabbt kan uppbringa bostäder i 
motsats till permanenta hus med långdragna planprocesser. 
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Vi anser även att det bör göras tydligt att kommunerna bör ställa högre krav vid 
markanvisning. Kommuner kan främja en ökad konkurrens i byggbranschen och 
differentierad nyproduktion vid markanvisningar genom att anvisa mindre bitar och därav till 
fler aktörer eller ta anbud på andra grunder än sälja marken till högstbjudande. Detta 
kommer möjliggöra att tydligare styra att ett visst antal bostäder i ett projekt byggs för unga 
och att fler aktörer kommer in på marknaden i syfte att öka konkurrensen och därmed främja 
differentiering i vad som byggs. Vidare bör kommuner i sina markanvisningsavtal även ha 
utgångsdatum så att det faktiskt byggs något på den marken som anvisas. 
  
RUFS 2050 bör förorda ett förhållningssätt där sociala konsekvenser alltid tas i beaktning vid 
bostadsbyggande och minska segregationen i länet. Vi anser att de ungas betydelse för en 
levande stadsmiljö ska poängteras i RUFS för att skapa ytterligare incitament till att inte 
”bygga bort” unga vuxna ur länets boendemiljöer. Tvärtom är unga vuxna en förutsättning för 
att skapa attraktiva och levande stadsdelar som lockar människor och företag till sig. 
  
Emma Ringqvist och André Jacquet 
Styrelseledamöter 
Jagvillhabostad.nu Stockholm 
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