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TRN 2017-0052 

Till  

Tillväxt och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting 

 

Synpunkter på förslag till RUFS 2050,    

 

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet lämnar härmed sina syn-
punkter på Förslag till RUFS 2050.  

Vi har särskilt valt att titta på avsnitt om befolkningsutveckling, bostäder, 
segregation, struktur och transportsystem. 

Vi har särskilt granskat hur våra synpunkter på samrådsförslaget har be-
handlats. 

Sammanfattning 

I vårt yttrande över samrådsförslaget konstaterades att förslaget till RUFS 
2050 var som ett långt program med allmänt hållna målformuleringar men 
där konkretionerna saknades och där den diskussion som borde prägla ett 
samrådsförslag saknades. 

I utställningsförslaget har tillkommit ett antal preciseringar, vilket är bra, 
medan annat som är angeläget saknas. Förslaget innehåller nu progno-
ser/scenarier för befolkning och sysselsättning. Det är bra. Förslaget inne-
håller också en fördelning av bostadstillskott mellan kommunerna. Det är 
bra, även om vi sätter ett antal frågetecken för fördelningen. Det saknas en 
problemdiskussion när det gäller bostadsförsörjningen för olika grupper. 
Det saknas också en problemdiskussion kring förtätningsmantrat. När det 
gäller förslag till infrastruktur och reservat för infrastruktur är förslaget 
fortfarande svagt. Samhällsservice är fortfarande summariskt behandlat 
och detaljhandel saknas nästan helt.  

Om regionen står inför en 28 procentig tillväxt 2015-2030 och 52 procen-
tig tillväxt 2015-2050 (befolkning, bas, Stockholms län) så är det mycket 
höga tal som kräver betydande investeringar och mycket mark för bland 
annat trafikinfrastruktur, samhällsservice och detaljhandel. Mark för stora 
anläggningar måste reserveras lång tid i förväg, det är inget som lätt kan 
pressas in i efterhand. Här behöver RUFS utvecklas. 
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Inkomstprognoserna förefaller att behöva en större diskussion. Även om vi 
sett betydande inkomstökningar de senaste åren förefaller en inkomstök-
ning från 240 000 per capita 2013 till 540 000 per capita år 2056 i 2013 års 
priser (bas, Stockholms län) kräva en diskussion om den verkligen är möj-
lig. Vad är det för förutsättningar för detta, hur ser hittillsvarande utveckl-
ing ut och hur ser det ut i övriga världen? 

Bostadsförsörjning 

Kapitlet om bostadsförsörjning har byggts ut sedan samrådsförslaget. Det 
är bra men inte tillräckligt. 

Det är bra att det nu finns tal för bostadstillskottsbehoven och en fördel-
ning på kommuner för detta. Det är bra att det pekas särskilt på tillskotten 
genom ombyggnad och permanentning så att de inte glöms bort. 

Det är också bra att det pekas på att regionens aktörer behöver samverka, 
att ett särskilt offentligt ansvar behöver tas för att säkerställa att hushåll 
med små inkomster har tillgång till bostadsmarknaden. 

Vidare är uttalandet bra att Regionens aktörer behöver verka för regelverk 
och finansiella förutsättningar som främjar ett ökat bostadsbyggande. 

Uttalandet att regionens aktörer ska verka för en ökad rörlighet bör dock 
strykas. Det är en ofta upprepad skröna som inte har någon verklighets-
bakgrund. Antalet flyttningar är stabilt kring 14 procent, dvs vi bor i snitt 7 
år i våra bostäder. Några skäl att öka flyttningarna finns inte, snarare tvär-
tom, ökad stabilitet är att föredra.  

Dock behöver RUFS utvecklas. Det behövs en mer utvecklad regional 
problemdiskussion med krav på åtgärder. Vi har haft en absurd prisgalopp 
på bostäder, både inom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Både äldre 
bostäder och nyproduktion. Priserna och hyrorna på nyproduktionen ligger 
långt över verkliga byggkostnader osv. och det finns delar av samhället 
som tjänar på bostadsbrist.  

Även om regionens roll kring bostadsförsörjning inte är självklar, ställs nu 
alltmera krav i samhället på åtgärder för att lösa bostadsförsörjningspro-
blemet, bostäder för hushåll med måttliga inkomster och segregation.  

Regionen bör bli en viktig part i den diskussionen. 

Vi upprepar därför vad vi framförde i vårt remissvar över samrådsförsla-
get: 

Kapitlet om bostadsförsörjning är för tunt, här behövs konkretioner.  

”Det låga bostadsbyggandet beror enligt vår uppfattning främst på 
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1. Byggbranschen (i vid bemärkelse) tjänar på lågt byggande och bo-

stadsbrist. Bristande konkurrens, onaturligt höga kostnadsnivåer och 

vinstnivåkrav inom bygg-, fastighetssektorn och finanssektorn är vik-

tiga skäl till det låga bostadsbyggandet.  

2. Bristande statliga styrsystem avseende rimliga finansieringssystem, 

styrning av bostadssubventioner till nyproduktion (istället för till 

ränteavdrag och ROT), jämställdhet av subventioner till upplåtelse-

formerna, utveckling av upplåtelseformerna, rimliga kalkylsystem 

(hyresrätt) och styrning av byggbranschen. Skattesystemen ska ses 

över och användas som styrinstrument. 

3. Bristande kommunal styrning av exploatörerna. Samtliga genom-

gångar av länsstyrelsen och SKL (varför inte av regionplaneringen?) 

visar på en mycket god tillgång av mark med färdiga detaljplaner, 

som dock endast bebyggs i långsam takt. Kommunerna måste ställa 

krav på genomförande av färdiga detaljplaner, krav på priser, mark-

politik för byggande istället för kommunala markaffärer. Kommu-

nerna ska inte vara kommersiella aktörer utan tillhandahålla mark 

och verka för en bra bostadsförsörjning för alla.  De allmännyttiga 

bostadsbolagen ska prioriteras. 

Bostadsbristen gäller i första hand dem med måttliga inkomster. De välbe-

ställda klarar sig ändå. Analyser (t.ex. Handelskammaren 2014) visar att 

de välbeställda ökat sin bostadsstandard trots det låga bostadsbyggandet 

medan hushåll med måttliga och låga inkomster har trängt ihop sig och 

fått en sänkt standard.  

Därför behövs både statlig, regional och kommunal bostadspolitik för en 

bostadsförsörjning för hushåll med måttliga inkomster. 

Viktiga delar av detta är en nyproduktion med fokus på hushåll med mått-

liga inkomster, en ny hantering av upprustning av hyresbostäder, en ny 

lagstiftning för en allmännytta med självkostnadsinriktning plus en åter-

gång till hänghyror för privatbeståndet. Därtill behövs en ny kooperativ 

form liknande det finska Hiitassystemet med priskontroll både i produkt-

ions- och vidareförsäljningsskedet. 

De viktigaste aktörerna för ett bostadsbyggande av det slag vi efterfrågar 

torde vara de allmännyttiga bolagen och bostadskooperationen. 

En riklig tillgång på byggbar mark, med god infrastruktur, och rimliga 

priser för alla som vill bygga är en nyckel till att lösa upp de bristande 

konkurrensförhållandena på byggmarknaden.  

En ny form för hyressättning av andrahandslägenheter krävs. Dessa hyror 

måste sättas lite lägre än vanliga hyror med hänsyn till andrahandshyres-
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gästers begränsade rättigheter. Det behöver skapas system för att bevaka 

andrahandshyresgästernas rättigheter och hyror.” 

Fördelning av bostadsbyggandet på kommunerna 

Fördelningen av bostadsbyggandet kompliceras av Sverigeförhandlingar-
na. 

Det är tydligt att vissa kommuner skruvar upp sina bostadstillskottstal för 
att motivera infrastrukturinvesteringar. Vi skulle önska att regionen kunde 
balansera dessa överdrivna påståenden om bostadsbyggande. Särskilt vill 
vi peka på påståendena från Stockholm och Nacka som vi sätter låg tilltro 
till. 

Regional struktur och täthet 

I diskussionen om regionens struktur har det de senaste åren förts fram ett 
förtätningsmantra som vi finner betänkligt. Det framförs t o m att en sten-
stadsstruktur skulle vara angelägen, trots att regionens stenstadsdelar do-
mineras hårt av småhushåll där en stor andel av de boende är under 30 år. 

Ett argument har varit att slippa investera i infrastrukturen. Med tanke på 
att infrastrukturinvesteringarna ändå är rätt små jämfört med investering-
arna för bostäder, arbetsplatser och service är detta enligt vår uppfattning 
ett feltänkande 

Nu behövs en planering för barnvänlighet, ett kraftigt försummat mål i det 
senaste årtiondets planering. 

När det gäller utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen bör det läggas 
stor vikt vid att utveckla nya samhällen längs med pendeltågslinjerna. 

Socioekonomisk struktur 

I RUFS berörs tendenserna till ökad segregation. Det är bra. 

Vi pekade på den viktiga frågan i vårt yttrande över samrådsförslaget. 

Vi ser dock inte att RUFS har utvecklat dessa frågor till utställningsförsla-
get. Det är en brist. Det räcker inte med mera allmänt hållna uppmaningar 
till mångfald i bostadsutbudet i regionens olika delar (som sedan kullkastas 
genom förtätningsuppmaningar). 

Även om en del av segregationen styrs av ökande inkomstskillnader som 
en RUFS knappast kan påverka, bedömer vi segregationsfrågan som i hög 
grad regional, och som behöver både regional beskrivning, regional dis-
kussion och regionala åtgärder. 
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Infrastruktur 

Även utställningsförslaget av RUFS är svagt när det gäller infrastrukturut-
byggnad. Vi upprepar därför en del av vårt yttrande över samrådsförslaget: 

”RUFS 2050 innehåller vad vi kan finna inget nytt tänkande när det gäller 

kollektivtrafiken jämfört med vad som fanns med i Stockholmsförhandling-

en 2013 – som väl i huvudsak byggde på RUFS 2010. 

Borde det inte finnas ett mer långsiktigt tänkande för spårutbyggnad? Så-

väl som uppgraderingar, effektiviseringar och för utbyggnad. Regionen 

behöver ett antal helt nya spårlinjer fram till 2050, det behövs ny kapa-

citet, funktion och miljö.  

Vad vi kan se saknas ett tänkande för effektiv spårförsörjning av de reg-

iondelar som saknar detta, främst Norrtälje, Värmdö, Ekerö och Tyresö 

och bättre system för nordostsektorn. Det handlar ju både om att lägga 

lämpliga markreservat för behoven och att anpassa bebyggelseutveckling-

en till detta. Vi har sett den motsatta utvecklingen de senaste åren där man 

bygger på markreserverna för infrastrukturen. Vilket kommer leda till 

nödvändiga rivningar enbart pga. bristande övergripande planer. Tän-

kande för dessa områden bör tillföras.  

Vidare verkar utvecklade tvärförbindelser med kollektivtrafik mellan de 

yttre kärnorna/regiondelarna saknas. Det bör tillföras. 

Till detta vill vi lägga till att det behövs ett arbete för att hitta nya stations-
lägen på det befintliga spårsystemet, särskilt pendeltågsnätet. 

Service 

Servicefrågorna saknas i förslaget till RUFS. Det är en brist som bör åt-
gärdas. Det gäller såväl samhällsservice som detaljhandel. 

Med den stora utveckling som prognoserna visar behöver mycket plats 
reserveras för de stora anläggningar som kommer att behövas. Detta bör 
göras i RUFS. 

Den kommersiella handeln bör redovisas och diskuteras i RUFS. Hur ser 
strukturen ut, vilka utvecklingstendenser finns? Kan och bör strukturen 
påverkas? Hur kan en god försörjning med kollektivtrafik åstadkommas 
till alla handelsområden? 

Regionen är relativt sett underförsörjt med ungdoms-, fritids- och sportan-
läggningar. Det är uppenbara brister framför allt i de stadsdelar som har 
det socialt sämst. Detta kan ses som kommunala frågor, men bör belysas i 
den regionala skalan. 
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Natur och kulturarvet 

Det är av största vikt i en starkt växande region att ha starkt skydd för na-
tur- och kulturarvet i regionen, att det byggs på rätt plats och att natur- och 
kulturarvet är tillgängligt. Gör Riddarfjärdområdet till stadsnationalpark 
och säkra att Kungliga nationalstadsparken förblir skyddad och allmänt 
tillgänglig.  

 

Hyresgästernas Boendetrygghet, styrelsen  

 

Margareta Friman Scharin, ordförande 
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