
REGIONAL BEDÖMNING AV 
BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

St
o

ck
h

o
lm

s 
lä

n
s 

la
n

d
st

in
g

 2
01

2 
LS

 1
20

6-
09

14

I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i 
Stockholms län (S2012/4203/PBB) .......................................................................................................... 3 

Regeringens uppdrag till Stockholms läns landsting....................................................................... 3 

Mål för bostadsförsörjningen ............................................................................................................ 3 

Bakgrund ............................................................................................................................................ 4 

Upplägg av arbetet ........................................................................................................................ 6 

Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län.............................................. 7 

Bedömningen av behovet är regionalt och sträcker sig till år 2030 ........................................... 7 

Bedömning av uppdämt behov ..................................................................................................... 7 

Högre takt i närtid ......................................................................................................................... 8 

Kommunernas tillväxtambitioner ................................................................................................. 8 

Skillnaden mellan färdiga bostäder, behov av bostäder och hur behovet ska tillgodoses ...... 9 

Landstingets iakttagelser i samband med bostadsuppdraget ...................................................... 13 

Behov av att komplettera uppgifter om boende och bostadsbeståndet ................................. 13 

Sambandet mellan kollektivtrafik och takten i bostadsbyggandet kan inte nog understrykas
 ....................................................................................................................................................... 13 

Remissammanställning ........................................................................................................................ 15 

Den regionala bedömningen av bostadsbehov och kommunernas mål för bostadsbyggande 
fram till 2030 .................................................................................................................................... 15 

Bostadsbyggandets förutsättningar ............................................................................................... 16 

Kollektivtrafik och övriga transportinfrastruktursatsningar .................................................... 16 

Lagar, riktvärden och intressekonflikter .................................................................................... 17 

Marknadsförutsättningar ............................................................................................................ 17 

Rörlighet på bostadsmarknaden och aspekter på bostadsutbudet ......................................... 18 

Remissinstansernas medskick .......................................................................................................... 18 

Det regionala perspektivet .......................................................................................................... 18 

Synpunkter och förslag inför nya bedömningar och uppföljning ............................................ 19 

Anspråk på stat och landsting ..................................................................................................... 20 

Remissvar till ”Regional bedömning av behovet av nya bostäder” ................................................. 22 

Förteckning över inkomna remissvar .......................................................................................... 22 

 
  



3 
 

Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska 
avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) 
 

Regeringens uppdrag till Stockholms läns landsting 

Med hänsyn till situationen i Stockholms län med en mycket snabb befolkningsökning, ett 
begränsat bostadsbyggande och ett uppdämt behov av bostäder har regeringen gett i uppdrag 
till Stockholms läns landsting, i egenskap av regionplaneorgan, att göra en regional 
bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Utrednings- och 
samordningsverksamheten ska vara inriktad på att skaffa fram underlag för kommunernas 
och de statliga myndigheternas planering inom regionen. Uppdraget ska genomföras i 
samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, kommunerna i länet och med 
Kommunförbundet Stockholms län och rapporteras senast den 30 november 2012 (med 
anstånd till 14 december 2012). 

Regeringen avser att uppdra åt Stockholms läns landsting att vart fjärde år återkomma med 
en motsvarande redovisning som anges ovan. Regeringen anser vidare att det är angeläget att 
bostadsbyggandet följs upp med utgångspunkt i den redovisning som Stockholms läns 
landsting ska lämna. Regeringen avser därför ge Boverket i uppdrag att i samverkan med 
Länsstyrelsen i Stockholms län göra en årlig uppföljning av bostadsbyggandet i var och en av 
länets kommuner. Uppföljningen bör även innehålla en bedömning av utfallets 
konsekvenser. 

Mål för bostadsförsörjningen 

Regeringens mål är att uppnå en väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. I den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, finns två planeringsmål kopplade till 
bostadssektorn inom strategin Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 
transporterna och bostadssektorn:1

• Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan 

 

• Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna 

Dessutom finns planeringsmål som rör bostäder och bebyggelse med koppling till andra 
strategier: Bebyggelsemiljöerna är energieffektiva; Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål, 
energieffektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken; Stadslandskapet innehåller fler täta, 
attraktiva, promenadvänliga och varierade stadsmiljöer; Det finns ett varierat bostadsutbud 
inom olika delmarknader; Hela regionen präglas av delaktighet och integration. 

                                                           
1 RUFS 2010, antogs av Landstingsfullmäktige i maj 2010 och vann laga kraft som regionplan enligt plan- och 
bygglaget (PBL 1987:10) den 30 augusti 2010. Länsstyrelsen har också beslutat anta RUFS 2010 som länets 
regionala utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. 
I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras för att visionen 
– att bli Europas mest attraktiva storstadsregion – ska kunna uppnås. Planeringsmålen konkretiserar 
strategierna och kan fungera som styrmedel och en hjälp för uppföljning av planen. RUFS 2010 kan läsas i sin 
helhet på www.tmr.sll.se  

http://www.tmr.sll.se/�
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Frågan om bostäder träffar många olika aktörer i regionen och det behövs en regional 
samverkan och systemsyn för att nå målen. 

Bakgrund 

I RUFS 2010 redogörs för behovet av bostadstillskott. Planen redovisar utvecklingsalternativ 
i ett spann mellan Hög och Låg och där anges att det är angeläget att kommunerna kan 
planera för ett bostadsbyggande som når upp till det högre tillväxtalternativet. 
Bostadstillskottet baseras dels på demografiska beräkningar dels på successiva avstämningar 
med kommunerna. I RUFS-arbetet gjordes vissa justeringar av behovet under arbetets gång 
och det genomfördes en omfattande kommundialog. Justeringar av fördelningar mellan de 
enskilda kommunerna skedde huvudsakligen efter samrådsperioden och efter utställningen. 
 
Befolkningen i Stockholmsregionen har länge haft en mycket hög tillväxt, med mer än 
30 000 nya invånare per år de senaste fem åren. Samtidigt har inte bostadsbyggande ökat i 
relation till befolkningstillväxten (se diagram 1). Det är tydligt att det inte enbart är 
efterfrågan i form av en ökande befolkning som styr tillgången på nya bostäder. Det är också 
andra faktorer i omvärlden som påverkar bostadsbyggandet som konjunktur, tillgång på rätt 
typ av bostäder, bostadspriser etc. Sedan början av 1990-talet har statliga subventioner 
successivt tagits bort och marknaden avreglerats. Bostäder tar också tid att bygga, och 
lågkonjunkturer som leder till ett lågt påbörjande leder till lågt färdigställande flera år 
senare. 
 
Idag finns det omkring en miljon bostäder i Stockholmsregionen, på en befolkning som 
uppgår till ca 2,1 miljoner. Kunskapen om hur medborgarna bor är undermålig eftersom inga 
folk- och bostadsräkningar eller liknande har gjorts sedan 1990. Tillskottet av bostäder är 
ungefär en procent per år. Diagram 2 visar att bostadsstocken har ökat successivt men att 
gapet blivit större de senaste åren då befolkningskurvan lutar brantare uppåt. 
 

Den höga befolkningstillväxten har föranlett landstinget att göra reviderade framskrivningar 
för länets befolkning för 2030 och 2050.2

                                                           
2 Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige, reviderade framskrivningar till år 2050. TMR 
Rapport 1:2012 

 Resultatet visar att år 2030 kommer vi att vara 
mellan 2,4 miljoner (Låg) och 2,6 miljoner (Hög) år 2030. Det är dessa framskrivningar som 
ligger till grund för den regionala bedömningen av bostadstillskottet för länet som 
landstinget här redovisar. 
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Diagram 1. Årligt tillskott av bostäder och befolkningsökning i Stockholms län 1975–2011
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Tillskott genom ombyggnad och permanentning Befolkningsökning

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Diagram 2. Totala bostadsbeståndet samt befolkningsutvecklingen i Stockholms län 1975–2011

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Bostadsbestånd Befolkning

0

 500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000



6 
 

 
Upplägg av arbetet  

Denna bedömning är gjord enligt samma metod som i RUFS 2010 med modellberäkningar 
med reviderade framskrivningar som grund. En skillnad i förutsättningarna är att situationen 
i Stockholms län de senaste åren visat på en ännu kraftigare befolkningsökning än tidigare i 
kombination med ett lågt bostadsbyggande. Därför har ett uppdämt behov också beaktats i 
bedömningen. Utförare av detta uppdrag inom Stockholms läns landsting är 
funktionsområdet Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) inom Landstingsstyrelsens 
förvaltning. Arbetet har skett i fem steg: 

I ett första steg har landstinget, på samma sätt som vid framtagandet av RUFS 2010, räknat 
fram det demografiska behovet av nya bostäder fram till 2030 baserat på befolkningstillväxt 
enligt de reviderade framskrivningar som har tagits fram för länets befolkning. För 
beräkningarna används två modeller, hushållsmodellen i vilken befolkningens 
hushållsbildning beräknas, och bostadsmodellen i vilken hushållens bostadsbehov beräknas.3

I ett andra steg har samtal förts med samtliga kommuner i länet kring deras behov och 
planer. Då har beräkningarna presenterats som ett underlag för diskussion och kommunerna 
har redovisat och kommenterat hur de ser på egna behov och planeringsmål. Landstinget har 
som utgångspunkt för diskussionerna fördelat länstotalen enligt den fördelning mellan 
kommunerna som finns i RUFS 2010. Kommunerna har sedan utifrån sin situation beskrivit 
om denna siffra ligger inom ramen för respektive kommuns ambitioner och möjlighet att ta 
fram planer. Trafikverket Region Stockholm har som representant för de regionala 
trafikaktörerna

 
I detta arbete har också diskussioner förts om vad som skulle kunna vara ett uppdämt behov 
av bostäder, baserat på den situation som råder i länet med en mycket snabb 
befolkningstillväxt och flera år av lågt bostadsbyggande. Beräkningsmetod och resultat har 
diskuterats med forskare och experter inom området, samt med KSL, Stockholms stad och 
Länsstyrelsen i en särskild arbetsgrupp kopplad till detta uppdrag.  

4

I ett tredje steg har sedan kommunernas siffror vägts samman och justerats så att de 
motsvarar det totala behovet av bostäder i länet. Kommunernas och experternas synpunkter, 
kopplat till de planeringsprinciper som är aktuella i RUFS 2010 har också beskrivits för att 
sätta bostadsbehovssiffrorna i rätt kontext. 

 även deltagit i dessa samtal.  

I ett fjärde steg har förslaget till bedömning remitterats till samtliga kommuner i Stockholms 
län samt till Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Remissinstanserna har fått möjlighet att ge sin syn på den regionala bedömningen, 
kommunens planerade bostadstillskott fram till 2030 samt kommentera vilka faktorer som 
påverkar nybyggnationstakten. 

I ett femte steg har landstinget gjort en sammanställning av samtliga inkomna remissvar 
samt en slutlig reviderad bedömning utifrån de synpunkter som inkommit under 
remissperioden. 

Bedömningen framgår av tabell 1 på sidan 11; Behov av bostadstillskott 2010-2030. 

                                                           
3 Mer information om de modeller TMR använder finns på www.tmr.sll.se  
4 Med de regionala trafikaktörerna avses landstinget (SL och TMR), Trafikverket Region Stockholm, 
Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad. 

http://www.tmr.sll.se/�


7 
 

Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms län 

Den regionala bedömningen av behovet av bostadstillskott i Stockolms län är att det behöver 
tillkomma mellan 179 000 (Låg) och 319 000 (Hög) bostäder fram till år 2030, eller cirka 
9000 till 16 000 bostäder i genomsnitt årligen. Takten i bostadsbyggandet bör av flera skäl 
vara högre de närmaste åren än mot slutet av perioden.  

Bedömningen av behovet är regional och sträcker sig till år 2030 

Stockholmsregionen är i allt väsentligt en gemensam bostadsmarknad som även sträcker sig 
utanför länets gränser, särskilt tydligt är detta i de radiella kommunikationsstråken inom 
länet och mot Uppsala, Sörmland och övriga östra Mellansverige. Området utanför 
Stockholms länsgräns inkluderas emellertid inte i denna bedömning, men har beaktats i de 
framskrivningar som ligger till grund för bedömningen. Som en effekt av att hela Stockholms 
län är en gemensam bostadsmarknad är en bedömning om behovet av bostäder relevant för 
Stockholms län som helhet, och har inte beräknats kommunvis. Det finns emellertid en 
angivelse av hur det regionala behovet bör mötas med bostadstillskott i respektive kommun. 
Den fördelningen utgår i första hand från fördelningen i RUFS 2010, men är justerad utifrån 
kommunernas aktuella bedömningar.  

Såväl bedömningen av behovet på regional nivå, som hur behovet ska mötas i respektive 
kommun är presenterat som ett spann mellan Låg och Hög. Skillnaden mellan Låg och Hög 
består i olika scenarier för samhällsutvecklingen i vilken storleken på migrationen utgör en 
svårprognostiserad faktor som utgör den största skillnaden för befolkningstillväxten mellan 
Låg och Hög.5

Bedömningen av länets bostadsbehov har gjorts i huvudsak enligt samma metoder som i 
RUFS 2010 där Låg bedömdes till 174 000 och Hög till 260 000 bostäder fram till 2030. Den 
nya bedömningen är för Låg 179 000 och för Hög 319 000.  

  En annan viktig komponent i befolkningsökningen är det prognostiserade 
födelseöverskottet. Dessa personer påverkar befolkningsökningen kraftigt, liksom 
hushållssammansättningen, men inte i lika hög grad den numerära bostadsefterfrågan fram 
till år 2030.  

De senaste åren har befolkningsutvecklingen varit kraftigare än den prognostiserade nivån 
för Hög. Bedömningen av behovet av bostäder grundar sig emellertid inte på enstaka år utan 
på en prognos för utvecklingen på lång sikt (fram till år 2050). Det sannolika är att 
befolkningsutvecklingen fram till 2030 kommer att utvecklas inom intervallet Låg och Hög 
även om intervallet överskrids för närvarande. Efter perioder av hög utrikes inflyttning följer 
ofta perioder av hög utrikes utflyttning (återflyttning) varför skillnaden mellan dagens höga 
befolkningsökningstakt och den årliga genomsnittstakten i ett tjugoårsperspektiv kan skilja 
sig åt. 

Bedömning av uppdämt behov 

I den regionala bedömningen ingår förutom det framtida bostadsbehovet också en 
bedömning av storleken på det uppdämda behovet av bostäder. Det uppdämda behovet har 
uppkommit på grund av den höga tillväxttakten i befolkning i kombination med en låg takt i 
bostadsbyggandet. Det finns ingen vedertagen metod för att beräkna ett uppdämt behov. 
                                                           
5 Grunderna för Låg respektive Hög förklaras i RUFS 2010, s. 37 
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Landstinget har använt en metod med motsvarade utgångspunkter som tidigare beräkningar. 
De beräkningarna tar hänsyn till det demografiska bostadsbehovet från år 1991 till år 2010 
och pekar på ett ungefärligt underskott av 37 000 bostäder, vilket angavs som ett intervall 0-
37 000 bostäder fram till 2030 i det förslag som sändes på remiss.  

Det uppdämda behovet kan dock vara högre. Av länsstyrelsens rapport ”Läget i länet” 
framgår att det råder bostadsbrist i 22 av länets kommuner. Intrycket att det uppdämda 
behovet är svårbedömt stärks av den kommundialog som genomförts och av den formella 
remitteringen av detta ärende. Exempelvis nämner Stockolms stad att det idag är kötid till 
bostäder såväl i det befintliga äldre beståndet som till nyproducerade bostäder med relativt 
sett högre kostnader.   

Även nu anges det uppdämda behovet som ett intervall. Som lägst bedöms det uppdämda 
behovet vara noll, vilket grundar sig i synsättet att bostadsmarknaden idag är en fri marknad 
och att en fri marknad reglerar sig själv, och per definition inte har en eftersläpande 
efterfrågan, det vill säga det finns inget uppdämt behov. Även kring detta synsätt har 
synpunkter anförts men landstinget anser att även det uppdämda behovet bör betraktas som 
ett intervall.  

Landstinget drar slutsatsen att det uppdämda behovet kan vara högre än tidigare bedömning. 
För att även tillmötesgå höga tillväxtambitioner gör landstinget nu bedömningen att den 
höga nivån av uppdämt behov uppgår till 53 000 bostäder. Detta påverkar den totala 
bedömningen av behovet av antalet bostäder i alternativ Hög. 

Högre takt i närtid  

Migrationen har i de underliggande beräkningarna utgått ifrån scenarier för migration som 
SCB tog fram 2009. I SCB:s senare prognoser för befolkningen har migrationen antagits 
större för den närmaste tioårsperioden än vad som redovisades 2009. I landstingets 
beräkningar, som grundar sig på 2009 års prognos, syns därför inte att takten i 
befolkningsutvecklingen troligen är starkare den första tioårsperioden än den senare. I 
resonemanget om ett uppdämt behov framgår också, att det förvisso är angeläget med en 
jämn utbyggnadstakt av bostäder i länet, men också att ett uppdämt behov bör byggas ikapp 
så snart som möjligt.  

Sammantaget kan det alltså sägas vara viktigt att en hög takt i bostadsbyggandet hålls det 
innevarande decenniet, till och med högre än vad som syns när behovet presenteras som ett 
årligt genomsnitt.  

Kommunernas tillväxtambitioner  

Bedömningen av det regionala behovet av bostäder överensstämmer i huvudsak väl med 
kommunernas tillväxtambitioner. Stockholms stad är den enda kommun som har ett högre 
tillväxtmål än det behov som landstinget redovisat i remissversionen och tidigare i 
kommunsamtalen. Stockholm stad bedömer själva att de vill och kan växa mer än vad som 
tidigare redovisats i RUFS 2010. Dessa högre ambitioner är ett positivt besked och skapar 
förutsättningar för att bostadsbyggandet ska kunna möta behovet.   

Utgångspunkten för fördelningen av tillskottet mellan kommunerna är den överenskomna 
regionala strukturen i RUFS 2010. Den regionala strukturen i RUFS 2010 innebär att 
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bostadstillskottet i högre utsträckning sker i kommuner utanför Regioncentrum (Stockholm, 
Solna, Sundbyberg), jämfört med hur dagens bostadsbestånd är fördelat.  

Det tillkommer i landstingets bedömning efter remissomgången relativt sett fler bostäder i 
Regioncentrum. Samtidigt innebär den nya bedömningen att ytterligare mer än tusen 
bostäder per år ska tillkomma i övriga kommuner, jämfört med vad som anges i RUFS 2010. 
Det innebär exempelvis att de yttre regionala stadskärnorna förväntas få en snabbare tillväxt 
än vad som tidigare förväntats.  

Skillnaden mellan färdiga bostäder, behov av bostäder och hur behovet ska tillgodoses 

Begreppen ”bostadsefterfrågan” och ”bostadsbehov” är begrepp med flera och delvis olika 
innebörder. Bostadsefterfrågan kan dels teoretiskt beräknas utifrån befolkningsutvecklingen, 
hushållstyper och ekonomi, dels ses ur marknadsperspektivet ”vad som kan säljas”. 
Bostadsbehov har många definitioner och kan ta sitt avstamp i normer om trångboddhet, 
kommuners bostadsförsörjningsansvar med mera. Landstinget har valt att använda 
begreppet ”behov” trots att det är demografisk efterfrågan som ligger till grund för denna 
bedömning. Orsaken till att begreppet behov används är att denna bedömning utgår ifrån ett 
växande behov av bostäder på grund av befolkningsökning, bedömningen omfattar inte vad 
som är bygg- och säljbart.  

Totalt behov av bostadstillskott, samt fördelat per kommun redovisas i tabell och diagram på 
följande sidor. Det är i sammanhanget viktigt att tolka tabellen utifrån sitt syfte, att se till 
vilket behov av bostäder som befolkningstillväxten medför. 

Behovet av bostäder, särskilt det uppdämda behovet, yttrar sig inte alltid i en ökad 
marknadsefterfrågan för nyproducerade bostäder. Konsekvensen av det låga 
bostadsbyggandet har inte varit påtagligt dämpad befolkningstillväxt utan snarare att 
befolkningen tränger ihop sig.6

Regeringen har efterfrågat en redovisning av behovet av nya bostäder. För att uppnå en 
situation på bostadsmarknaden där utbudet svarar mot efterfrågan och takten i 
bostadsbyggandet är långsiktigt hållbar krävs en ökad takt i bostadsproduktionen jämfört 
med dagens situation. Nya bostäder är emellertid endast en komponent för att tillgodose 
bostadsbehovet, om än viktig. Nya bostäder behövs också för att flyttkedjor ska kunna ske. 
Flyttkedjor skapar rörlighet genom omflyttning och är av central betydelse för hur 
bostadsutbudet matchar efterfrågan. Utöver nybyggda bostäder tillkommer också bostäder 
genom ombyggnad och permanentning. Även om det generellt sett i regionen är hög 
boendestandard är det sannolikt stor skillnad i boendestandard för olika delar av 
befolkningen. Många har svårt att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden, vilket kan 
mätas med indikatorer som långa bostadsköer, dyr andrahandsmarknad, svarta 
lägenhetsaffärer och minskande flyttintensiteter. Med andra ord används inte beståndet 

 Bostadsbristen i Stockholms län yttrar sig bland annat i 
termer av trångboddhet för vissa grupper, unga som inte kan flytta hemifrån, studenter som 
väljer andra studieorter med hänsyn till bristande bostadstillgång och tillfälliga lösningar för 
särskilda grupper.   

                                                           
6 I Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport ”Läget i länet 2012” s.58 framgår att många upplever sig 
trångbodda. Det finns emellertid inte tillräckligt gott underlag för att göra noggrannare analyser av 
bostadssituationen.  
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optimalt. Att stimulera rörlighet och ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet är 
därför en annan viktig komponent för att tillgodose bostadsbehovet. 

Bilden av kommunernas ambitioner vad gäller bostadsbyggande är att dessa generellt sett 
ligger väl i nivå med det regionala bostadsbehovet. Plan-/planeringsberedskapen och 
tillväxtambitionerna i länets kommuner är över lag hög. Att utfallet i faktiskt byggda bostäder 
ligger lägre än ambitionerna, kan till stor del förklaras av att marknadsläget för nyproduktion 
ligger under det behov kommunen ser sig vilja möta med olika åtgärder för att åstadkomma 
ett tillräckligt bostadsbyggande. De flesta kommuner anger att begränsningen för 
åstadkomma ett större antal bostäder inte i första hand kan relateras till plan-
/planeringsberedskap. Ett antal andra omständigheter anges, vilket väl speglar det som tas 
upp i Länsstyrelsens redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen från 
februari 2012.7

Landstinget konstaterar återigen att lösningarna för ett ökat byggande inte finns hos en part 
ensam. Alla måste bidra till att skapa förutsättningar för att tillgodose bostadsbehovet, 
genom såväl åtgärder som stimulerar nybyggnation: exempelvis infrastrukturutbyggnad, 
kollektivtrafik, rimliga handläggningstider, användning av regler och normer, som åtgärder 
som stimulerar rörlighet. Det är också viktigt att hålla i minnet att bostäderna ska vara av rätt 
kvalitet och rätt lokaliserade för att inte andra problem ska uppstå, som negativ 
klimatpåverkan, segregation m.m. Här gäller RUFS 2010 som vägledning för regionens 
samlade utveckling. 

  

 

  

                                                           
7 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen (2012), s.6-7 
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TABELL 1 

Behov av bostadstillskott 2010-2030 
 

 
Totalt tillskott till 2030 

 
Årligt tillskott till 2030 

 
låg hög 

 
låg hög 

Länet 179 000 319 000 
 

8 950 15 950 

   
 

  Botkyrka 5 000 13 000  250 650 

Danderyd  1 000 2 000  50 100 

Ekerö 2 000 4 000  100 200 

Haninge 6 000 12 000 
 

300 600 

Huddinge 8 000 14 000  400 700 

Järfälla 9 000 15 000  450 750 

Lidingö 3 000 6 000  150 300 

Nacka 12 000 17 000  600 850 

Norrtälje 4 000 10 000  200 500 

Nykvarn 1 000 2 000  50 100 

Nynäshamn 2 000 4 000  100 200 

Salem 1 000 2 000  50 100 

Sigtuna 5 000 8 000  250 400 

Sollentuna 6 000 10 000  300 500 

Solna 12 000 16 000  600 800 

Stockholm 58 000 100 000  2 900 5 000 

Sundbyberg 8 000 12 000  400 600 

Södertälje 6 000 12 000  300 600 

Tyresö 3 000 6 000  150 300 

Täby 7 000 13 000  350 650 

Upplands Väsby 4 000 7 000  200 350 

Upplands-Bro 3 000 6 000  150 300 

Vallentuna 4 000 8 000  200 400 

Vaxholm 1 000 2 000  50 100 

Värmdö 5 000 11 000  250 550 

Österåker 3 000 7 000  150 350 

Tabellen visar behov av bostadstillskott år 2010-2030 fördelat per kommun. Tillskottet 
innefattar nybyggnad, ombyggnad och permanentning. Kommunernas årliga 
bostadstillskott är avrundat till närmaste femtiotal. Årligt tillskott är en förenkling 
och ett genomsnitt för hela perioden. 
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Diagram 3. Bostadstillskott, fördelat per kommun
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Spannet mellan Låg och Hög

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
3 000
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000
4 100
4 200
4 300
4 400
4 500
4 600
4 700
4 800
4 900
5 000

Diagrammet visar det årliga genomsnittliga bostadstillskottet i länet fram till 2030 fördelat per kommun. 
Siffrorna är avrundade till närmaste femtiotal. Tillskottet innefattar nybyggnation, ombyggnation och permanentning. 

Årligt genomsnittligt tillskott till 2030
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Landstingets iakttagelser i samband med bostadsuppdraget 

Under arbetet har många samband om bostadsmarknadens komplexitet kommit till uttryck. 
Två viktiga iakttagelser är; behovet av att komplettera uppgifter om boende och 
bostadsbeståndet, samt sambandet mellan kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur 
och takten i bostadsbyggandet. 

Behov av att komplettera uppgifter om boende och bostadsbeståndet 

Det behövs statistiska uppgifter för att förstå och beskriva bostadspreferenser, trångboddhet 
och undersöka faktiska förhållanden om situationen på bostadsmarknaden. Den senaste folk- 
och bostadsräkningen i Sverige genomfördes 1990. Som EU-medlemsland har Sverige 
skyldighet att genomföra en folk- och bostadsräkning för 2011. Den kommer att baseras på 
uppgifter från register. Resultaten redovisas år 2014.   

Det är av stor vikt att förbättra uppgifterna om boende och hur bostadsbeståndet används. 
Sannolikt är det även så i en storstadsregion som Stockholmsregionen att de uppgifter som 
kommer fram via registeruppgifter inte räcker för att beskriva förhållandena på den 
befintliga bostadsmarknaden.  

Sambandet mellan kollektivtrafik och takten i bostadsbyggandet kan inte 
nog understrykas 

I princip samtliga kommuner tar upp behov av ny transportinfrastruktur och utökad 
kollektivtrafik i sina remissvar. De regionala trafikaktörerna har gemensamt tagit fram 
”Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län” som syftar till att 
utgöra ett gemensamt och samlat ramverk för kommande revideringar och prioriteringar av 
nationell plan och av länsplanen för den förlängda planperioden fram till 2025. Inriktningen 
har sin utgångspunkt i Stockholmsöverenskommelsen och RUFS 2010 som togs fram i 
samordnade processer. 

Två aktuella exempel på hur sambandet mellan bostadsutbyggnad och planerad 
infrastrukturutbyggnad hanterats i Stockholmsregionen är: 

• En förlängning av tunnelbanans blå linje möjliggör en kraftigt utökad bostadsbebyggelse i 
synnerhet i områdena där tunnelbanan förlängs, men även i övriga angränsande 
områden. En kraftigt ökad bostadsbebyggelse förutsätts i infrastrukturpropositionen 
(Prop. 2012/13:25) vara en del av överenskommelsen mellan berörda parter. I första 
hand berörs kommunerna Stockholm och Nacka av detta. Vid en summering av Nacka 
kommuns och Stockholms stads gemensamma bostadstillskott till år 2030 blir spannet i 
den nya reviderade bedömningen 70 000 - 117 000 bostäder, däri ryms alltså de 40 000 
bostäder som tidigare nämnts som förväntat utfall längs den nya 
tunnelbanesträckningen. 
 

• Ett beslut som rör Spårväg syd togs i Stockholms läns landstings trafiknämnd 2012-10-16 
med de, sedan SL:s förstudie för spårvägen, nya förutsättningarna att Huddinge kommun 
planerar för ytterligare 11 300 bostäder och 12 850 arbetsplatser längs Spårväg syd fram 
till 2030. Enligt den nya reviderade bedömningen planerar Huddinge kommun för ett 
totalt tillskott om 8 000 – 14 000 bostäder fram till 2030. 
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Landstinget vill uppmärksamma regeringen på att kraftfulla investeringar i 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik är nödvändiga för att hela 
Stockholmsöverenskommelsen och RUFS 2010 ska kunna genomföras på ett sätt som 
åstadkommer ett bostadsbyggande i enlighet med den regionala bedömningen av behovet av 
antalet bostäder. 
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Remissammanställning 

Efter samtal med alla länets kommuner, samt Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) 
och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) skickades ett förslag på regional bedömning av 
nya bostäder ut på remiss till samma remissinstanser. Länsstyrelsen, KSL och alla länets 
kommuner har svarat på remissen, de sex kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, 
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) har lämnat ett gemensamt svar.8

 

 Utöver 
remissinstanserna har även Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och 
Stockholms akademiska forum (StAF) lämnat svar. Sammanlagt har 27 remissvar 
registrerats. 

I remissvaren finns en samsyn kring det regionala bostadsbehovet men också kring frågan 
om att kommunerna inte som enda aktörer kan påverka bostadsbyggandet. Sambandet 
mellan ett ökat bostadsbyggande och satsningar på transportinfrastruktur, i synnerhet på 
kollektivtrafik, är den enskilt största och viktigaste frågan för att få till ett ökat 
bostadsbyggande som i princip alla kommuner, liksom KSL, lyfter. Efter infrastrukturfrågan 
är det hinder som påverkas av lagar, riktvärden och allmänna intressen som framförs mest. 
Detta har kommenterats av mer än hälften av kommunerna. Andra förutsättningar som 
anses förhindra en ökad takt i bostadsbyggande är konjunkturen och den marknadsstyrda 
bostadsmarknaden som gör att kommunerna har begränsade möjligheter att påverka takten. 
 
Denna sammanställning redovisar ett urval av synpunkter. Alla inkomna remisser redovisas i 
sin helhet efter sammanställningen. 

Den regionala bedömningen av bostadsbehov och kommunernas 
mål för bostadsbyggande fram till 2030 

De flesta kommuner anser att remissförslaget ligger väl i nivå med de politiska ambitioner 
eller den planering som finns i den egna kommunen och alla ställer sig i princip bakom den 
regionala bedömningen. Stockholms stad har invändningar mot det spann som har angetts i 
remissen, för bostadstillskott 2010-2030. Staden vill att den föreslagna nivån ska justeras för 
att motsvara stadens målsättning om ett årligt tillskott på 5000 bostäder fram till 2030. 
 
Det finns olikheter i begreppen kring det kommunerna beskriver som mål, planberedskap 
eller ambition för bostadsbyggande i kommunen. Det är tydligt att kommunerna har olika 
sätt att beskriva sina bostadsplaner på längre sikt. Några kommuner talar om troligt utfall, 
några har en målsättning om utfall, några har mål för planeringen, några kommuner talar 
också om att de har en planreserv, eller ”planbank”. Flera kommuner ställer sig också bakom 
landstingets bedömning utan att redovisa egna målsättningar. Flertalet kommuner ser 
spannet från Låg till Hög som ramen för det utfall som kommunen ska nå upp till. Var 
utfallet hamnar beror till stor del på omvärldsfaktorer såsom byggkonjunktur och 
marknadsförutsättningar.  
 
Många kommuner, liksom Länsstyrelsen och KSL, lyfter också att det i första hand är genom 
planberedskap och planprocess som man kan påverka bostadsbyggande, det är andra aktörer 
som bygger och de styrs av marknadens förutsättningar.  

                                                           
8 I sammanställningen räknas Stockholm Nordost som ett remissvar, men som sex kommuner när det beskrivs 
hur många kommuner som har lämnat synpunkter på en specifik fråga. 
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Stockholms stad är den enda kommun som har direkta synpunkter på den bedömda 
storleken på det uppdämda behovet. Staden anser att det är orimligt att det uppdämda 
behovet skulle kunna vara noll vid den lägre nivån i spannet och hänvisar till de bostadsköer 
som finns såväl till nya som äldre bostäder i staden. Man menar att det uppdämda behovet 
ytterligare borde diskuteras och analyseras. Även Järfälla kommun menar att bedömningen 
av det uppdämda behovet har stor påverkan på resultatet samtidigt som det är svårt att 
uppskatta. Nacka kommun har framfört att trots ett framräknat uppdämt behov ser 
exploatörerna i dagsläget en minskad efterfrågan. 
 
Länsstyrelsen vänder sig mot att målet uttrycks i ett spann mellan Låg och Hög eftersom det 
är otydligt. Länsstyrelsen menar att det vore bättre att bara redovisa Hög, och påpekar att det 
är viktigt att kommunerna har en tydlig politisk ambition för sitt bostadsbyggande. 
Länsstyrelsen menar också att de politiska målen skulle kunna höjas i vissa kommuner då det 
finns potential att ta ett större regionalt ansvar. I en framtida bedömning anser Länsstyrelsen 
att fördelningen mellan kommunerna med fördel skulle kunna ses över för att tydligare peka 
på var det finns bäst förutsättningar, t ex goda kollektivtrafiklägen, för bostadsbyggande. 

Bostadsbyggandets förutsättningar 

I princip alla kommuner trycker på sambandet mellan ett ökat bostadsbyggande och 
transportinfrastruktursatsningar, och i synnerhet kollektivtrafiksatsningar. Tillgängligheten 
till infrastruktur och kollektivtrafik hänger ihop med markens marknadsvärde och är enligt 
de flesta av dessa den viktigaste frågan för att kunna öka bostadsbyggandet. Utan satsningar 
på infrastruktur och kollektivtrafik kommer det inte att gå att hålla den ambitionsnivå som 
finns i dagsläget menar flertalet av kommunerna. Planberedskap räcker inte för att 
bostadsprojekt ska startas, satsningar på infrastruktur och framförallt kollektivtrafik kan 
locka investerare och starta processen. Även KSL och Länsstyrelsen pekar på 
transportsystemets och kollektivtrafikens betydelse.  

Kollektivtrafik och övriga transportinfrastruktursatsningar 

 
Flera kommuner nämner vikten av att satsningar på transportsystem och kollektivtrafik görs 
enligt RUFS 2010. Den mest efterfrågade satsningen är spårbunden kollektivtrafik som 
Ekerö, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Sigtuna, Solna, Stockholm Nordost och Sundbyberg 
efterfrågar. Ekerö kommun och Stockholm Nordost lyfter också en utökad sjötrafik och 
Stockholms stad pekar på behovet av åtgärder för att skapa goda förutsättningar för gång och 
cyklande som pendlingsalternativ. Nacka kommun är positiv till överenskommelsen om 
tunnelbana till Nacka och att diskussioner om en östlig förbindelse har kommit igång, och 
påpekar att bostadstillskottet i många fall är direkt beroende av infrastrukturinvesteringar 
och att önskad byggtakt är omöjlig att upprätthålla om inte satsningar kommer till stånd 
tillräckligt fort. Även Stockholm Nordost framför att utan spårsatsningar försvåras 
utbyggnaden avsevärt. 
 
Sundbybergs stad påpekar att enskilda kommuner i allt större utsträckning mer eller mindre 
tvingas medverka i finansiering av infrastruktur för att möjliggöra bostadsutbyggnad som 
inte självklart är en kommunal angelägenhet, dessa medel bör istället satsas på utbyggnad av 
kommunal service som följer med ökat invånarantal och bostadsproduktion. 
 



17 
 

Lagar, riktvärden och intressekonflikter 

Sexton av kommunerna (Nacka, Nynäshamn, Salem, Solna, Sigtuna, Stockholm, Stockholm 
Nordost, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Värmdö) anser att bostadsbyggandet skulle 
kunna öka genom förändringar av lagar eller tillämpning av riktvärden och allmänna 
intressen.  
 
Den vanligaste åsikten är att Länsstyrelsens handläggningstid måste förkortas, detta anser 
nio kommuner (Sigtuna, Stockholm, Stockholm Nordost och Upplands-Bro). Länsstyrelsen 
nämner även själva att de behöver arbeta vidare med att leverera yttranden snabbare så att 
inte processen fördröjs. Sigtuna, Stockholm och Stockholm Nordost anser även att de långa 
överklagningsprocesserna för detaljplaner och bygglov är ett stort problem. 
 
Drygt en fjärdedel av kommunerna (Salem, Stockholm och Stockholm Nordost) anser att 
strandskyddsreglerna försvårar en bostadsexpansion, speciellt i skärgårdskommunerna. 
Stockholm, Nacka, Sigtuna, Salem och Värmdö menar att riktlinjerna för bullernivåer 
hämmar utbyggnad och några påpekar att det är ett särskilt problem vid förtätning och 
lokalisering i goda kollektivtrafiklägen.  
 
Konflikter mellan bostadsbyggande och andra allmänna intressen nämns av Sigtuna, 
Stockholm och Upplands Väsby. Stockholms stad och Upplands Väsby kommun pekar också 
på riksintressen som ett hinder, Stockholm pekar främst på riksintressen för kulturmiljö 
medan Upplands Väsby lyfter frågan om att göra bostäder till riksintresse som avvägs på 
samma nivå som andra riksintressen och regionala intressen. 
 
Annat som nämns är att planprocessen är för lång, normer som motverkar byggande av små 
lägenheter, höga krav på student- och specialboenden, differentierade parkeringstal, 
byråkratiska problem för skapandet av ägarlägenheter samt att tillämpningen av regelverket 
eller regelverket i sig behöver förändras.  

Marknadsförutsättningar 

Remissinstanserna anser att god transportinfrastruktur och kollektivtrafik är den viktigaste 
marknadsförutsättningen och flera kommuner, exempelvis Stockholm Nordost, påpekar att 
särskilt spårsatsningar har en kraftig inverkan på marknaden för nybyggda bostäder.  
 
Hälften av kommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nynäshamn, Nacka, Solna, 
Stockholm, Södertälje, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Värmdö) uttrycker att 
dåliga marknadsförutsättningar skapar hinder för en ökad takt i bostadsbyggandet genom att 
marknaden avgör var bostadsbyggandet sker och inte kommunerna själva. Flera av 
kommunerna påpekar att de har en god planberedskap men att marknaden inte alltid 
realiserar planerna, och menar att på en marknadsstyrd bostadsmarknad har kommunen 
mycket begränsade möjligheter att påverka byggnadstakten. Nykvarns kommun och 
Södertälje kommun bedömer till exempel att de har en låg efterfrågan. Huddinge kommun 
menar att marknadsförutsättningarna ser väldigt olika ut även inom kommunen och 
Stockholms stad pekar på att det är olika marknadsförutsättningar i hela länet och att det är 
byggherrarnas bedömningar som avgör i slutändan.  
 
Konjunkturläget är en orsak som tas upp av Järfälla kommun och Värmdö kommun till 
varför inte fler bostäder byggs. Södertälje och Sigtuna kommuner bedömer att det är svårt 
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med höga produktionskostnader, samtidigt som betalningsviljan är lägre än i mer centrala 
delar i regionen. Upplands Väsby kommun påpekar att tidigare kunde de kommunala 
bostadsbolagen bygga då andra byggherrar inte kunde, men att med nya krav på lönsamhet 
har detta försvårats. Länsstyrelsen anser att byggbranschen behöver förbättra sitt 
produktutbud och därmed bli mindre konjunkturkänsliga.  

Rörlighet på bostadsmarknaden och aspekter på bostadsutbudet 

Flera kommuner lyfter att det finns behov av olika bostadstyper och att även andra typer av 
bostäder än nyproduktionen är viktiga för det totala bostadsutbudet. Fem kommuner; 
Huddinge, Sigtuna, Upplands Väsby och Stockholm, påpekar att nyproduktion behövs för att 
flyttkedjor ska komma till stånd och att det är viktigt att kunna matcha efterfrågan och skapa 
ett bredare utbud. Nynäshamns kommun efterfrågar mer kunskap om vilka typer av bostäder 
som behövs för att skapa flyttkedjor. Flera kommuner nämner att de även har en betydande 
permanentning av fritidshus som del av bostadstillskottet. 
 
Flera kommuner, bland annat Järfälla, Sigtuna, Värmdö och Stockholm, nämner 
problematiken kring segregation och Botkyrka kommun framhåller särskilt behovet av 
bostäder för andra än bara de mest betalningsstarka. Även Länsstyrelsen pekar på vikten av 
att inte förstärka segregationen i länet och att det måste finnas bostadsalternativ för 
nyanlända och hemlösa.  
 
Värmdö kommun nämner att det är svårt för vissa grupper att få bostad och Huddinge och 
Nacka kommuner anser att det är svårt för unga att etablera sig på bostadsmarknaden och 
trycker på behovet av ungdoms- och studentbostäder. Även SSCO och StAF lyfter frågan om 
studentbostäder och menar att bostadsbristen för studenter är ett mycket stort problem, och 
att det även måste finnas bostäder att erbjuda studenter och forskare som tillfälligt vistas i 
regionen.  
 
Tio av kommunerna (Sigtuna, Stockholm Nordost, Värmdö, Nynäshamn och Södertälje) 
samt Länsstyrelsen nämner miljö- och/eller klimataspekter. En ökad bostadsbyggnadstakt 
bör inte motverka ett långsiktigt hållbart byggande. Kvalitet och lokalisering nämns som 
viktiga faktorer för att kunna nå klimatmålen.  

Remissinstansernas medskick 

Här sammanställs de synpunkter som remissinstanserna har lämnat som är särskilt kopplade 
till det regionala eller det nationella snarare än till det kommunala mandatet. Flera 
remissinstanser har också lämnat förslag inför en ny regional bedömning och kommande 
uppföljning. 

Det regionala perspektivet 

Flera kommuner lyfter det regionala perspektivet. Stockholms stad liksom Sundbybergs stad 
anser att alla kommuner i länet bör ta sin del av ansvaret för att åstadkomma ett 
bostadsbyggande som säkerställer Stockholmsregionens utveckling. Stockholm stad ser också 
att uppföljningen måste fokusera på det regionala perspektivet, på konsekvenser och åtgärder 
både på kort och lång sikt, samt på kommunal, regional och statlig nivå. Sigtuna kommun 
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framför att alla i regionen måste ta ett solidariskt ansvar eftersom inte lösningen finns hos en 
part. Upplands Väsby kommun anser att alla aktörer i samhället måste ta sitt ansvar. 
 
Solna stad menar också att det behövs en regional instans som hanterar gemensamma 
frågeställningar kring samordning av infrastruktur, bostadsbyggande, miljökrav och andra 
krav. 

Synpunkter och förslag inför nya bedömningar och uppföljning 

Många kommuner har förslag och synpunkter inför de kommande uppdrag som innebär att 
Boverket och Länsstyrelsen ska följa upp bostadsbedömningen, och att landstinget i 
egenskap av regionplaneorgan ska göra en ny bedömning vart fjärde år. Nynäshamns 
kommun ser positivt på en regelbunden regional översyn av bostadsbehovet, och menar att 
det är viktigt att den sker i samråd med kommuner, berörda aktörer och myndigheter för att 
skapa samsyn och ökad förståelse. Botkyrka kommun deltar gärna i ett arbete med att 
utveckla uppföljningen av förutsättningar för ett bostadsbyggande som utnyttjar hela 
Stockholmsregionens potential.  
 
Några synpunkter handlar om att föra in aspekter som inte tidigare har bedömts. Haninge 
kommun önskar till exempel få bättre stöd i bedömningen av hur olika faktorer som leder till 
en ojämn utbyggnad över tid påverkar volymer och bostadstyper. Nacka kommun anser att 
ekonomiska aspekter på bostadsbehovet samt faktiska behov för olika hyresnivåer tydligare 
bör föras in. Upplands-Bro kommun ser också att det vore bra att belysa och undersöka 
ytterligare frågor kring bostadsmarknadens komplexitet, till exempel hur bostadsbehovet ser 
ut med hänsyn till olika bostadstyper, flyttkedjor och delregionala bostadsmarknader. 
Södertälje kommun påpekar att eftersom kommunerna inte har inflytande över alla frågor 
som styr bostadsbyggandet kan uppföljningen behöva beakta frågor utöver påbörjade och 
färdigställda bostäder, exempelvis hur kommunen arbetar med bostadsförsörjning och vilka 
verktyg kommunen använder för att uppnå bostadsmål. Huddinge kommun önskar också en 
komplettering av den regionala analysen av vilka volymer som kan absorberas av 
bostadsmarknaderna i kommunerna, eftersom marknadsförutsättningarna varierar så starkt 
mellan och inom kommunerna. Järfälla kommun anser att antagandena om framtida 
bostadsbyggande måste ställas i relation till kommunens kapacitet att erbjuda kommunal 
service av hög kvalitet till både befintliga och nya invånare. SSCO och StAF framför att även 
studentbostäder bör lyftas in i den regionala bedömningen av bostäder. 
 
Det förs också fram synpunkter om att det behövs samordning mellan olika uppföljningar. 
Huddinge kommun ser till exempel att det vore bra att förtydliga vad Boverkets och 
Länsstyrelsens uppdrag om årlig uppföljning ska innebära utöver det som redan görs i 
samband med den årliga bostadsmarknadsenkäten. Sundbybergs stad påpekar att en 
uppföljning inte får bli för resurskrävande för kommunerna. 
 
Länsstyrelsen föreslår att uppföljningen skulle kunna innehålla tre olika delmoment för att 
tydligare skilja på uppföljning av det som kommunerna kan påverka och på vad som byggs: 
1) Kommunernas planeringsberedskap och verktyg (exempelvis aktuell översiktsplan, 

riktlinjer för bostadsförsörjning, aktiv markpolitik, ägardirektiv till kommunala 
bostadsbolaget) 

2) Antal lagakraftvunna detaljplaner innehållande bostäder 
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3) Antal faktiskt färdigställda bostäder, tillskott genom ombyggnad samt tillskott genom att 
fritidshus har permanentats. 

Punkt 1 och 2 föreslår Länsstyrelsen ska samlas in i samband med den årliga 
bostadsmarknadsenkäten, och kan också ingå som del i den uppföljning som kommunerna 
ska göra av sin översiktsplan. Punkt tre samlas enligt förslaget in via Statistiska Centralbyrån, 
SCB. 

Anspråk på stat och landsting 

Remissinstanserna lyfter en rad åtgärder som skulle underlätta bostadsbyggandet men som 
ligger på en annan nivå än den kommunala. Botkyrka kommun efterfrågar exempelvis en 
mer heltäckande statlig bostadspolitik som stimulerar bostadsbyggande och 
bostadsförsörjning. 
 
Många instanser pekar också på behovet av tillförlitlig statistik och bättre kunskap om 
boendet. Huddinge kommun anser att det behövs insatser för att få fram en mer korrekt 
färdigställandestatistik, i dagsläget har den stor eftersläpning och brister i fullständighet. 
Nynäshamns kommun anser att det är viktigt att klargöra begreppen bostadsefterfrågan och 
bostadsbehov, att det finns fördelar med att skilja mellan dessa begrepp i planeringen för 
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen efterlyser också bättre statistik och menar att en översyn 
behöver göras av vad olika myndigheter samlar in från kommunerna för att skapa en bättre 
samordning och få fram bättre underlag.  
 
Som redan tidigare beskrivits har många kommuner fört fram att transportsystemet och 
kollektivtrafiken är avgörande faktorer för ett ökat bostadsbyggande, likaså är regler, normer 
och lagar faktorer där kommunerna pekar mot staten som aktör. Lidingö stad anser att staten 
måste bidra till finansiering av infrastruktursatsningar i regionen och staten har också en 
viktig roll som överprövande myndighet inom plan-, miljö- och byggområdet – här måste 
regler förenklas och handläggningstider förkortas. Nacka kommun lyfter att eventuella 
förändringar i regelverken eller tillämpningar av dem måste belysas och att det är Boverkets 
och Länsstyrelsens roll. Nynäshamns kommun anser också att lagstiftningen som rör 
byggnation och bostadsförsörjning behöver ses över, samt att demografisk information om 
befolkningsutvecklingen behöver tas fram. De framför också att kommuner, Länsstyrelsen 
och Boverket tillsammans bör fundera på hur användningen av fördjupade översiktsplaner 
kan förkorta detaljplaneprocessen. 
 
KSL påpekar också det avgörande i större statliga investeringar i infrastrukturen för att öka 
bostadsbyggandet. De menar att de politiska överenskommelserna om prioriteringar för 
infrastruktur och trafiksatsningar enligt RUFS 2010, Stockholmsöverenskommelsen och 
länsplanen 2010-2021 måste ligga fast samt ökas med hänsyn till den faktiska 
befolkningsökningen och att satsningar måste göras i enlighet med RUFS 2010.  
 
KSL framför också fem behov av förändringar i regelverket, nämligen: 
• Kortare hantering av överklaganden 
• Mindre kollision mellan PBL och MB 
• Lättnader i strandskyddet 
• Enklare bullerregler 
• Översyn av skatteutjämningssystemet 
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Solna stad påpekar att det är viktigt att bostadsmarknadsaktörernas risker är förutsägbara 
och att förutsättningarna är stabila över tid. Man anser också att Boverket bör titta särskilt på 
hur byggreglerna hindrar nybyggnation som är inriktad på särskilda grupper, till exempel 
studenter, och se över förutsättningarna för att dra ner på standardkraven i vissa fall. 
 
Stockholms stad anser att olika hinder måste identifieras och undanröjas om 
bostadsbyggandet ska kunna öka. Utformningen av lagar och regler för samhällsplanering, 
byggande och boende har stor betydelse för bostadsbyggandet och aktörerna på bostads- och 
fastighetsmarknaden. Staden för fram att det krävs att ett antal åtgärder på framför allt 
statlig nivå ses över; viss lagstiftning måste ändras och anpassas till storstädernas villkor, 
framför allt kring miljökvalitetsnormer, regler för buller, partiklar och riskfrågor. Även krav 
på snödeponier är en konflikt med framtida exploatering i en tät stad. Staden anser också att 
stadsbidrag för marksanering skulle kunna vara ett alternativ för att minska 
markkostnaderna, samt att en översyn behövs av villkoren för byggande av studentbostäder. 
Stockholms stad anser också att det genom att överklaganden av detaljplaner numera går till 
Mark- och miljödomstolen har blivit svårare att få fram planer jämfört med tidigare.  
 
Värmdö kommun framför att stat och landsting måste bidra till ett hållbart resande.  
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Remissvar till ”Regional bedömning av behovet 
av nya bostäder”, remissversionen 2012-09-26 
 
På följande sidor redovisas samtliga digitala inkomna svar under remissperioden 
3 oktober 2012 – 13 november 2012. Totalt har 27 remissvar inkommit. 
Sex kommuner har inkommit med ett gemensamt svar; Stockholm Nordost 
(Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, 
Vaxholms stad och Österåkers kommun). 
 

Förteckning över inkomna remissvar 
 
Kommuner 
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun (se även Stockholm Nordost) 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Nykvarns kommun 
Nynäshamns kommun  
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun (se även Stockholm Nordost) 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Värmdö kommun 
 
Stockholm Nordost 
 
Regionala aktörer 
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
 
Övriga inkomna remisser (ej formella remissinstanser) 
Stockholms Akademiska Forum (StAF) 
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)  
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