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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. 

Sammanfattning 
Förslaget till RUFS 2050 är som ett långt program, med allmänt hållna 
målformuleringar, men där konkretionerna saknas. I någon del framhålls 
att det ska komma förtydliganden i utställningsförslaget. Det är inte rätt 
tänkt.  

Det är ju i samrådet som den stora diskussionen bör föras. Diskussioner 
om allmänna mål i all ära, men det är ju när konkretionerna nalkas som 
diskussionerna kommer. En plan av denna typ bör ha geografiskt mycket 
konkreta förslag på var och hur behoven under perioden skall kunna reali-
seras.  

Befolkningsutveckling och sysselsättningsutveckling 
Rufs behandlar Stockholmsregionens långsiktiga utveckling. Rufs borde 
handla om att lösa försörjningen av bostäder, arbetsplatser och service för 
en miljon(?) nya Stockholmare, en ökning med 45 procent(?) till år 2050. 

Dock verkar det saknas prognoser eller scenarier för befolkningsutveckling 
och sysselsättningsutveckling i regionen i RUFS-förslaget. Det är en brist. 
Det är ändå den typen av prognoser/bedömningar som bör vara grunden 
för den fortsatta planeringen. Finns någon grundläggande tanke bakom att 
inte ha med dessa bedömningar? Med tanke på den höga tillväxttakten för 
regionen torde konkreta prognoser och siffror vara nödvändiga, som sätter 
förslag och frågeställningar i sina rätta perspektiv, ger avstämningsmöjlig-
het.   
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Det är exempelvis kapacitet, turtäthet, täckningsgrad och volym som är de 
konkreta frågor för såväl befolkning, bostäder, sysselsättning och infra-
struktur. 

En väsentlig fråga är regionens utveckling visavi övriga Sverige. Är den 
självklar? Kan och bör den påverkas? I så fall av vem? Enligt vår uppfatt-
ning ska regeringen använda alla styrmedel för en bättre fördelning av 
befolkning och sysselsättning över hela landet. 

Stockholmsregionen domineras idag av ”mellanhänder” som kapital, för-
säkring, marknadsföring, media, handel och förhandlingssverige. Vad 
händer vid en utveckling som betonar andra delar av produktionskedjorna? 
Kan detta påverkas av statlig politik? Exempel finns ju i världen, t.ex. i 
Sydkorea där det statliga inflytandet är stort och där ”marknadsandelar” är 
viktigare än ”vinst per investerad krona”. En RUFS som har ambitionen att 
sträcka sig till 2050 bör kunna ställa dylika långsiktiga frågor. 

Bostadsförsörjning 
Kapitlet om bostadsförsörjning är för tunt, här behövs konkretioner.  

”Planera för ett bostadsbyggande som svarar mot såväl hushållens sam-
mansättning och det regionala behovet som de marknadsmässiga förutsätt-
ningarna” och några liknande allmänt hållna formuleringar plus lite all-
mänt om problemen är vad som framförs i RUFS.  

Samhällsansvaret för bostadsförsörjning för alla nämns inte.  

Den enda konkretionen anger att det bör tillkomma 9-16.000 bostäder om 
året. 

RUFS 2050 borde innehålla väsentligt mer när det gäller konkreta åtgärder 
såväl för kommunal, regional som statlig nivå. 

Om nu bostadstillskotten sedan lång tid är för låga, krävs en diskussion om 
vilka åtgärder som behövs för att justera detta i Stockholmsregionen. 

Och det borde tas fram konkreta bedömningar/förslag kring i vilka kom-
muner i regionen dessa bostäder kan/bör komma till. 

Det borde tas fram mer kunskap om antalet hushåll, hushåll av olika stor-
lek, hushåll med olika åldersstruktur och olika ekonomi. Det borde tas 
fram mer kunskap om hur dessa grupper utvecklas och hur deras bostads-
behov respektive bostadsefterfrågan kan se ut och kan lösas.  

Det borde tas fram mer kunskap om hur bostadsbeståndets olika typer har 
utvecklats och hur utvecklingen ser ut nu. Samt en problematisering av hur 
bostadsutveckling (olika typer) ser ut jämfört med hushållsutveckling (oli-
ka grupper).  
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Det borde finnas en ordentlig åtgärdsdiskussion, som går väsentligt längre 
än allmänt tal om blandning, kollektivtrafiknärhet, täthet och omflyttning. 
Sådana åtgärdsdiskussioner borde också innehålla en diskussion av den 
statliga bostadspolitiken utifrån en regional synvinkel.  

Vår problemuppfattning kring bostadsförsörjning 
Det låga bostadsbyggandet beror enligt vår uppfattning främst på 

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 rän-
teavdrag och ROT), jämställdhet av subventioner till upplåtelsefor-
merna, utveckling av upplåtelseformerna, priskontroll (av bostadsrätt 
och äganderätt), rimliga kalkylsystem (hyresrätt) och styrning av 
byggbranschen. Skattesystemen ska ses över och användas som styr-
instrument.. 

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 inte vara kommersiella aktörer utan tillhandahålla mark och 
verka för en bra bostadsförsörjning för alla.  De allmännyttiga bo-
stadsbolagen 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 produk-
tions- och vidareförsäljningsskedet. 
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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-
gästers små rättigheter. Det behöver skapas system för att bevaka andra-
handshyresgästernas rättigheter och hyror. 

Regional struktur 
I RUFS 2050 förs en allmänt hållen diskussion om en tätare eller en glesa-
re region. Om man får tolka de kartor som redovisas på sidan 92-93 inne-
bär bägge alternativen en förtätning av regionen. Enligt kartbilderna inne-
bär den tätare varianten en kraftig förtätning av Stockholms innerstad och 
områdena närmast innerstaden för såväl bostäder som sysselsättning. Detta 
ser vi som helt orimligt. Innerstaden är i allt väsentligt färdigbyggd, om 
man inte vill ge sig på omfattande rivning och byggande av högre hus. Ett 
sådant förhållningssätt skulle vara oerhört kostsamt, leda till kraftig för-
sämring av utemiljöer och en förstärkning av trafikinfarkten. Plus en stor 
folkomflyttning. Men också ge magra resultat.  

Detsamma gäller i huvudsak områdena strax utanför innerstaden, där det 
finns pågående förtätningsprojekt men där förutsättningarna utöver detta är 
begränsade. 

När vi nu har ett för lågt byggande är det lite naivt att tro att detta ska kun-
na lösas genom att koncentrera byggandet till de mest centrala delarna där 
det redan är svårast och dyrast att bygga. Investeringar i spår och kollek-
tivtrafik är låga jämfört med investeringarna i bostäder och sysselsättning. 

En förtätning med sysselsättning i de mest centrala delarna, tvärtemot den 
utveckling som gällt de senaste 50 åren, kan bara förstärka tendenserna till 
trafikinfarkt och hindra utvecklingen av nya regionala kärnor. 

I innerstaden finns konkreta betydande buller och PM10 partikelhälsopro-
blem i luften i gaturummen. Vilket gör att höjda fastigheter längs genom-
fartsgator är direkt hälsofarliga och i direkt strid med lag och direktiven. 
Vi skall inte bygga nytt där det omöjligen går att skapa en god boendemil-
jö. 

Stockholms stad har en allt större brist på naturområden varför förtät-
ningsbyggen är en dålig idé och storstaden bör låta breda ut sig längre ut i 
regionen. 
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Det makabra är att de totala volymerna för behoven omöjligtvis ens till en 
liten del kan lösas genom förtätningar. Regionen kan inte förtätas 45%. 
Dvs man måste bygga nya förortsamhällen oavsett synsätt i frågan och då 
kan man ställa sig frågan vad är nyttan av förtätningstanken, när den ändå 
inte löser något problem? Vi ser bara förstörelse av god samhällsplanering.  

Förtätningsidén är ett konkret hot mot vår natur och kulturarv.  

Enligt vår uppfattning är det av alla skäl bättre att satsa på en utbyggnad av 
de yttre delarna av regionen (också med bra kollektivtrafik) och en utvidg-
ning förstärkning av alla de yttre regionala kärnorna. Goda barnvänliga 
bostadsmiljöer är som vi framfört ovan ett krav. Liksom både regional och 
lokal grönstruktur.  

När det gäller täthet och omflyttning är för övrigt RUFS 2050  uttalanden 
förvånande. Likaväl som täthet måste krav ställas på goda boendemiljöer 
och bland annat barnvänliga utemiljöer.  

När det gäller omflyttning upprepar RUFS 2050  vad en del andra påstår. 
För vår del kan vi konstatera att ökad omflyttning knappast är önskvärt. 
Stabilitet och social trygghet är väsentligt mera önskvärt. 

Socioekonomisk struktur 
Kartorna över socioekonomisk struktur som redovisas i förslaget är intres-
santa. (Om än svårlästa, antagligen skulle de vara mer lättlästa om inte alla 
spår redovisas och om endast områden som ingår i tätorter redovisas).  

Även om redovisningen är genomsnitt per område verkar finnas tre områ-
den med den lägsta socioekonomiska klassen och ett stort antal områden 
med den högsta klassen 10-20 kilometer från centrum. Dock saknas vad vi 
kan finna någon idé om och hur detta kan påverkas. 

Dagens socioekonomiska strukturer styrs i hög grad av upplåtelseformer-
na, där inkomsterna i hyresrätt är väsentlig lägre än i bostadsrätt och in-
komsterna i äganderätt väsentligt högre än bostadsrätt. Inom respektive 
upplåtelseform är inkomsterna tämligen lika i regionens olika delar.  

Vi ser de stora skillnaderna över regionen när det gäller åldersstruktur och 
hushållsstorleksstruktur som viktiga att både belysa och diskutera. Stock-
holms innestad domineras numera i hög grad av invånare runt 30 år och 
som i stor utsträckning flyttar innan deras barn börjar skolan. På samma 
sätt finns andra delar av regionen där barnhushållen dominerar. Det finns 
all anledning att diskutera om detta är lämpligt och om det kan påverkas. 

Det finns betydande skäl att starkt motverka den sk gentrifieringen genom 
att utarma de olika stadsdelarnas/bostadsområdenas blandade struktur. Vi 
behöver ett samhälle med alla samhällsgrupper i alla delar av regionen.  
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Det finns stora skäl att som före 70-talet bygga nya kvalitativa stadsdelar 
även långt ut i regionen. Det är av stor vikt att man socialt skapar väl blan-
dade samhällen.  

Stora skillnader mellan regionens olika delar ger underlag för starka mot-
sättningar. 

Vi kan också notera en allt svagare arbetsmarknad för intellektuella arbe-
ten söder om innerstaden jämfört med norr om den och det är en mycket 
oroande utveckling. Ericsson och Telia har exempelvis flyttat norröver de 
senaste åren.  

Infrastruktur 
RUFS 2050 innehåller vad vi kan finna inget nytt tänkande när det gäller 
kollektivtrafiken jämfört med vad som fanns med i Stockholmsförhand-
lingen 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 kapacitet, 
funktion och miljö.  

Vad vi kan se saknas ett tänkande för effektiv spårförsörjning av de regi-
ondelar som saknar detta, främst Norrtälje, Värmdö, Ekerö och Tyresö och 
bättre system för nordostsektorn. Det handlar ju både om att lägga lämpli-
ga markreservat för behoven och att anpassa bebyggelseutvecklingen till 
detta. Vi har sett den motsatta utvecklingen de senaste åren där man byg-
ger på markreserverna för infrastrukturen. Vilket kommer leda till nödvän-
diga rivningar enbart pga. bristande övergripande planer. Tänkande för 
dessa områden bör tillföras.  

Vidare verkar utvecklade tvärförbindelserna med kollektivtrafik mellan de 
yttre kärnorna/regiondelarna saknas. Det bör tillföras. 

Regionen behöver en arbetsplatsplan så att inte arbetsresor skall dominera 
livet för allt för stora grupper i samhället.  

För att klara trafiksituationen torde nolltaxa på kollektivtrafiken vara helt 
nödvändig i en nära framtid. Något som också i sig ökar betydligt kollek-
tivtrafikkapaciteten och besparar samhället kostanden för debiteringssy-
stemet. 

Service 
Servicefrågorna saknas i förslaget till RUFS. Det är en brist som bör åt-
gärdas. 
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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 ex relativt sett underförsörjt med ungdoms-, fritids- och sport-
anläggningar. 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. 

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 konkret på rätt plats och att 
natur- och kulturarvet är tillgängligt. Gör Riddarfjärden till stadsnational-
park och säkra att Kungliga nationalstadsparken förblir skyddad och all-
mänt tillgänglig.  

 

Hyresgästernas Boendetrygghet, styrelsen  
 

Ragnar von Malmborg 
ordförande 
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