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Yttrande över samrådsförslaget om nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Visionen att utveckla Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregion är en vision som 
SSCO ställer sig bakom och vill bidra till att förverkliga. Som ett led i det vill vi framföra 
följande synpunkter på samrådsförslaget till RUFS 2050.  
 
Ärendet        



 
 

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) har av Stockholms läns landstings Tillväxt- och 
regionplaneförvaltning anmodats att inkomma med yttrande över samrådsförslaget om nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen är regionens gemensamma kontrakt och pekar ut riktningen för vår region. 
Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.    
 
Syftet:  
Samrådet syftar till att få svar på frågorna: 
    
Mål och delmål 
- Bidrar målen till att regionen får tydligt fokus i arbetet framåt? 
- Anger målen rätt ambitionsnivå?        
 
Prioriterade åtgärder 
- Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
- Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?   
 
Den rumsliga strukturen 
- Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
- Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen 
region? 
- Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen?  
 
RUFS 2050 som gemensamt kontrakt 
- Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
- Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande 
arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?   
- Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?  
  
Bakgrund 
Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är regionens 
gemensamma kontrakt och pekar ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl 
den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.  
  
Den slutliga planen ska finnas för beslut i landstingsfullmäktige under 2018. 
  
 
Om avsändarna 
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) 
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) grundades år 1896 och är en påverkans- och 
samarbetsorganisation i Stockholmsregionen. Inom påverkansfrågor arbetar SSCO främst med 
bostadspolitik, infrastruktur, studenters ekonomi och studenters hälsa. SSCO har i dagsläget cirka 35 
medlemskårer. Medlemskårerna representerar studenter inom eftergymnasial utbildningsnivå så som 
akademiska utbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och konstnärliga utbildningar. Genom våra 
medlemskårer representerar SSCO Stockholms cirka 85 000 studenter. 
  
 



 
 

SSCO och regionen      
SSCO:s vision 
Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en kunskapsregion i 
världsklass. Studenter ska tas tillvara som en självklar del av regionens kunskapskapital och 
de erkänns som en avgörande del för Stockholms utveckling och tillväxt. Stockholm ska vara 
en attraktiv stad för studenter att söka sig till oavsett om de kommer från Stockholm, Sverige 
eller världen. SSCO ska vara den självklara rösten för Stockholms studenter gentemot 
beslutsfattare och andra intresseorganisationer i regionen.  
     
 
Synpunkter på visionen    
Vision för RUFS 2050 
SSCO ställer sig bakom visionen för RUFS 2050 som lyder: “Stockholmsregionen ska vara Europas mest 
attraktiva storstadsregion.” RUFS:en syftar till att fylla funktionen av ett regionalt kontrakt om den 
långsiktiga regionala inriktningen. Den ska också anses vara en del av en kontinuerlig process som ska 
vägleda arbetet framåt. För att nå dit tar RUFS:en avstamp inom fyra områden: en region som är hållbar, 
en resilient region, en region med människan i fokus och en region utan klimatpåverkande utsläpp. 
 
Visionen om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion kräver att större 
vikt läggas vid kunskaps- och utbildningssamhället. Utbildningarnas kvalitet och särart, samt goda och 
variationsrika förutsättningar för studier, lockar nationella och internationella studenter såväl som forskare 
till kunskapsregionen Stockholm. Högkvalitativa utbildningar och goda förutsättningar för studier är 
nödvändiga för regionens konkurrenskraft och långsiktiga tillväxt. En storstadsregion med 
konkurrenskraftiga utbildningar, ett attraktivt och varierat bostadsbestånd i balans och väl utbyggd 
infrastruktur är några av grundpelarna för att nå visionen, vilka vi ser bör lyftas fram ytterligare.  
 
SSCO anser även att det är positivt att RUFS 2050 tar avstamp från RUFS 2010. Vid längre 
utvecklingsprocesser är det av vikt att målbilden inte fluktuerar i för hög utsträckning. Förutsägbarhet är 
en förutsättning för att regionens aktörer ska kunna planera arbetet för att nå målbilden.  
 
 
Synpunkter på mål och delmål  
RUFS:en mål och delmål 
För att kunna bedöma om utvecklingen går i visionens riktning har planen fyra övergripande mål som 
ytterligare definierar regionens attraktivitet; en tillgänglig region med god livsmiljö, en öppen, jämställd, 
jämlik och inkluderande region, en ledande tillväxt- och kunskapsregion, en resurseffektiv och resilient 
region.  
 
De övergripande målen sträcker sig fram till år 2050 och är formulerade på så vis att de kan behålla 
aktualiteten. Målen är övergripande, faller in väl under visionen och inrymmer flera viktiga delmål vilket är 
positivt. Målen är minskade mot RUFS:en 2010 och skapar således en tydligare riktning för regionens 
aktörer att förhålla sig till. Den samlade målbilden blir således skarpare och enklare att planera arbetet 
mot.  
 
Arbetet med delmålen ämnar pågå fram till år 2030 och är formulerade utifrån regionens dagsfärska 
behov. Här saknas högre ambitioner och delar av delmålen utelämnar viktiga värden. För att arbetet med 
delmålen ska vara långsiktigt behöver vissa av delmålen omarbetas. Positivt är att delmålen är mätbara 



 
 

vilket på ett konkret sätt tydliggör regionens ambitioner och möjliggör för olika aktörer att arbeta för och 
bidra till måluppfyllelse.  
 
Synpunkter på mål 1: “En tillgänglig  region med god livsmiljö” 
SSCO anser att det saknas delmål och tydliga prioriteringar för hälso- och sjukvård fram till år 2030. 
Friska invånare med god kännedom om och tillgång till hälso- och sjukvårdsinstitutioner är av central 
betydelse för att regionen ska nå målet om att vara en tillgänglig region med god livsmiljö. Ett sådant mål 
samspelar även väl med visionen om att vara Europas attraktivaste storstadsregion. Samrådsförslaget 
synliggör landstingets övergripande mål om hälso- och sjukvård vilka syftar till att förbättra tillgänglighet 
och kvalitet, arbeta för en ekonomi i balans, strategiska satsningar och satsningar på 
kompetensförsörjningen. Det är således anmärkningsvärt att hälso- och sjukvård inte utgör en naturlig 
och integrerad del av RUFS:ens delmål. I SSCO:s undersökning Student i Stockholm som riktar sig mot 
de fyra största lärosätenas studenter uppger en tredjedel av Stockholms studenter att deras hälsa 
försämrats sedan de började studera. Symptom som uppges ha förvärrats sedan de börjat studera är stress, 
oro/ångest, smärta i kroppen och sömnproblem. Vidare uppger studenterna i undersökningen att mindre 
än hälften varit i kontakt med primärvården och en femtedel anger att deras ekonomi inte tillåtit besök 
hos primärvården. Studenter lever i en prestationsbaserad tillvaro som ställer höga krav på att klara 
studiepoäng för att få bo kvar i studentbostaden och/eller behålla studiemedlet. För att nå målet om en 
tillgänglig region med god livsmiljö behöver studenters situation värnas, såväl som resterande invånares. 
Vi ser därför att RUFS 2050 arbetar fram delmål för att främja invånarnas hälsa i regionen, inklusive 
studenternas. 
 
 
Synpunkter på delmål: “Minst 9 000 och upp till 16 000 bostäder ska färdigställas varje år fram till 
2030.” 
Stockholmsregionen har en för liten kostym som blir allt trängre för de grupper som inte tar sig in på 
bostadsmarknaden idag. Ett konkret och mätbart delmål om att bygga tusentals nya bostäder är i sig 
positivt men riskerar tyvärr att slå fel. Vid bostadsbyggande är det viktigt med såväl kvantitativa som 
kvalitativa mål och värden. Kommunerna ansvarar för bostadsförsörjningen och behöver i det regionala 
kontraktet arbeta mot delmål som uppmuntrar till planerandet och byggandet av ett varierat 
bostadsbestånd och inte endast ett bestånd. I Bostadsmarknadsenkäten uppger kommunerna själva att det 
främst råder brist på små yteffektiva hyresrätter samt studentbostäder i den egna kommunen. För att 
kommunerna ska axla ansvaret över bostadsförsörjningen och planera för större detaljplaner med varierat 
bostadsbestånd som tillgodoser olika samhällsgruppers behov behöver delmålet för byggandet framhäva 
att det gäller varierade upplåtelseformer. Stadsplaneringen bör också få ett större utrymme i delmålet. 
Studenter och andra grupper vill bo i kvalitativa och attraktiva bostäder och områden med god 
infrastruktur, tillgänglighet till samhällsinstitutioner, handel och sysselsättning. För att 
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion behöver också bostäderna i sig vara 
attraktiva och områdena runtomkring bostäderna behöver vara attraktiva. Vidare anser SSCO att det 
kvantitativa målet om att bygga mellan 9 000 - 16 000 nya bostäder i regionen är lågt satt. Länsstyrelsens 
rapport “Uppföljning av bostadsbyggande” från år 2015 visar att länets kraftiga befolkningsökning 
tillsammans med ett uppdämt behov av bostäder bedöms vara mellan 9 000 - 16 000 bostäder årligen 
fram till år 2030. Men med dagens födelseöverskott och inflyttningsnetto till regionen konstaterar 
länsstyrelsen att prognosen (framtagen år 2012) inte är tillräcklig utan att behovet idag snarare ligger på ett 
tillskott av 16 000 bostäder per år.  
 
SSCO menar att:  

● 16 000 kvalitativa bostäder i varierande upplåtelseformer ska färdigställas varje år i attraktiva områden fram till 
2030.  



 
 

 
Synpunkter på delmål: “Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av länets 
arbetsmarknad inom 45 minuter med kollektivtrafik.” 
En tillgänglig region ska vara en tillgänglig region för alla. Stockholmsregionen består idag av ca 85 000 
studenter vilka bor i alla kommuner och bedriver studier i flertalet av Stockholms läns tjugosex 
kommuner. Studenter utgör en betydande grupp för regionen både idag och i framtiden. I en rapport från 
Studentbostadsföretagen och Stiftelsen Stockholms studentbostäder framgår att studenter årligen bidrar 
med 6,1-6,9 miljarder till Stockholmsregionens bruttoregionalprodukt. Studenters närvaro i regionen 
skapar ca 18 000 arbetstillfällen, förutom de 32 000 arbetstillfällen studenter själva bemannar. Studenter 
använder i lägre utsträckning än arbetstagare bil och pendlar i högre grad kollektivt mellan exempelvis 
studier, hem, arbete och fritid. När studenter rankar de viktigaste faktorerna vid val av bostad kommer 
närhet till kollektivtrafik på första plats och en stor del av studenterna anser det rimligt att resa i mer än 
en halvtimme från bostaden till lärosätet. För att Stockholmsregionen ska vara Europas attraktivaste 
storstadsregion krävs att alla samhällsgrupper inkluderas i regionens planering och utveckling. Det är 
viktigt att delmål formuleras utifrån olika samhällsgrupper. Delmålet så som det är formulerat idag 
antyder att arbetsmarknaden, och inte studier (som också är en sysselsättning), är högst prioriterad för 
regionen. 
 
SSCO menar att:  

● Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av länets sysselsättning (så som arbetsmarknad, studier 
eller annat) inom 45 minuter från bostaden med kollektivtrafik.  

 
Synpunkter på delmål: “Minst 70 procent av nya bostäder ska tillkomma inom gångavstånd till 
kollektivtrafikens stomnät.” 
Dagens befintliga bebyggelse motsvarar 50 procent med gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät. 
Stockholmsregionens utökning till åtta regionala stadskärnor, då en monocentrisk stadskärna inte längre 
kan tillgodose regionens fulla potential och utveckling, förutsätter bebyggelse i nära anslutning till 
stadskärnorna. Studenter efterfrågar närhet till kollektivtrafik med en resväg från bostaden till 
sysselsättningen om upp till 45 minuter. På ett flertal platser runt om i regionen har detaljplaner antagits, 
nyproduktion kommit igång och i nuläget planeras spadtag. Stockholmsförhandlingen som är ett avtal 
mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad ska 
generera 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde. Delmålet är beroende av hur många bostäder som 
byggs (9 000 - 16 000) per år samt om regionen efterfrågar den rumsliga strukturen A eller B där B i högre 
grad tillgodoser närhet till kollektivtrafik vid byggande. Om beslut fattas om att regionen ska ta riktning 
mot den rumsliga strukturen B samt att kommunerna producerar i genomsnitt ca 9 000 bostäder per år, 
anses detta delmål då verkligen bidra till högre ambitioner än vad som redan är planerat för idag? Som 
SSCO redan framfört anser vi också att dagens ambitioner för bostadsbyggandet (9 000 - 16 000)  är lågt 
satt utifrån länsstyrelsens rapport. Delmålen utgör en del av den samlade regionens kontrakt, ska vara 
mätbara och ska också i någon mån tillförse regionen med ambitioner högre än det vi redan beslutat om 
idag. Procentsatsen bör således beslutas om utifrån regionens rumsliga struktur, ambitionen för ökat 
bostadsbyggande och ett utgångsläge där majoriteten av kommunerna bidrar till en bebyggelse inom 
gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät. Ett mål om att 70 procent av nyproduktionen ska tillkomma 
inom gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät kan inte anses vara tillräckligt ambitiöst, då många av 
besluten redan fattats.  
 
SSCO menar att:  

● Delmålet behöver ses över utifrån vilken rumslig struktur regionen slutligen antar samt vilka ambitioner regionen 
har för antal nyproducerade bostäder.  

 



 
 

Synpunkter på delmål: “Hälften av regionens invånare har högst 1000 meter till tätortsnära natur 
i grön kil.” 
År 2010 hade 48 procent av regionens invånare högst 1000 meter till tätortsnära natur i grön kil. En 
tillgänglig region med god livsmiljö fordrar fler parametrar än tätortsnära natur med grön kil. Åtta 
stadskärnor utvecklas, tunnelbanan och citybanan byggs ut och behovet av ett rikt, attraktivt och utvecklat 
stadsliv även utanför den tidigare monocentriska stadskärnan ökar således. Studenter efterfrågar främst 
närhet till kollektivtrafik, campusnära miljöer och stadsmiljön i de centrala delarna av Stockholm vid val 
av boende. Närheten till en rik och levande stadsmiljö med fullgott utbud av samhällsinstitutioner, varor, 
tjänster och upplevelser saknas i samtliga av delmålen. För att nå visionen om att Stockholm ska vara 
Europas attraktivaste storstadsregion och målet om en tillgänglig region med god livsmiljö behöver 
delmålet ovan utvecklas alternativt fler delmål tillkomma som tar sikte mot ett attraktivare, rikare och 
tillgängligare stadsliv.  
 
SSCO menar att:  

● Delmålet behöver utvecklas, alternativt behöver fler delmål tillkomma som tar fäste vid stadsvärden utöver 
naturvärden.  

 
Synpunkter på mål 2: “En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region.”  
Delmålen under det övergripande målet tar sikte mot grundskolan och arbetslivet och bortser från 
eftergymnasiala utbildningar så som akademien. Delmålen förutsätter även en könsbinär population. Som 
en av Sveriges största studentorganisationer har SSCO ett ansvar att vara en jämlikhetsintegrerad 
organisation. Jämlikhetsarbetet ska aldrig vara valbart och isolerat inom SSCO utan genomsyra hela 
organisationens verksamhet. Genom att synliggöra existerande normer, samt vilka privilegier och 
problematiker de för med sig, kan de också problematiseras, förändras och skapa ett klimat utifrån lika 
villkor. SSCO arbetar för att inga studenter i Stockholm diskrimineras eller särbehandlas enligt 
diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder) i samband med sin utbildning 
eller kåraktiviteter. För att Stockholmsregionen ska vara Europas attraktivaste storstadsregion behöver 
regionen bättre inkludera alla studenter i målbilden genom delmål. Studenter i Stockholm ska ges samma 
förutsättningar att klara sig igenom sin utbildning oavsett bakgrund, tillhörighet eller identitet. För att 
måluppfyllelse ska ske behöver regionen således förhålla sig till alla diskrimineringsgrunder samt 
konkretisera hur arbetet för att motverka diskriminering inom alla nivåer av utbildning samt de orsakande 
strukturerna. 
 
SSCO menar att:  

● Delmål behöver utvecklas, alternativt fler delmål behöver tillkomma som bättre når målet om en öppen, jämställd, 
jämlik och inkluderande region för alla inom utbildningar på eftergymnasial nivå.  

 
 
Synpunkter på mål 3: “En ledande tillväxt- och kunskapsregion.”  
SSCO anser att det saknas delmål för att nå målet om att Stockholm ska vara en ledande tillväxt- och 
kunskapsregion. För att nå målet krävs att studentbostadsbeståndet är i balans. Redan idag saknas ca 10 
000 studentbostäder i Stockholmsregionen. Regeringens utbyggnad av yrkeshögskolan och satsningar på 
kunskapslyftet kommer att generera fler utbildningsplatser i regionen och efterfrågan på studentbostäder 
växer således. SSCO anser att delmålen saknar ett kvalitetsorienterat utbildningsfokus, ambitioner utifrån 
kunskapslyftet och inte minst prioriteringar för att skapa förutsättningar för regionens studenter att 
bedriva studier. Studenter är en heterogen grupp som efterfrågar alla boendeformer så som 
studentbostad, hyresrätt, bostadsrätt, kompiskontrakt eller att vara inneboende. Tyvärr uppger ca fyrtio 
procent av Stockholms studenter att studierna påverkas negativt av bostadssituationen. Att utbildningarna 



 
 

som ges i Stockholm ska hålla hög kvalitet är ett grundläggande kriterium för att locka studenter till 
utbildningarna. Studentbostaden är en förutsättning för studier, en etableringsmöjlighet i regionen och en 
hygienfaktor för att kunna bedriva studier. För att attrahera kompetens till regionen behöver därför 
studenter ges plats under studietiden. För att undvika snedrekrytering och för att växa som 
kunskapsregion behöver Stockholm således tillgodose behovet av bostäder för studenter.  
 
SSCO menar att:  

● Delmål läggs till. Studentbostadsbeståndet är i balans. Studenter erbjuds studentbostad under första terminen vid 
utbildningen.  

 
 
Synpunkter på prioriterade åtgärder 
RUFS:en prioriterade åtgärder 
De prioriterade åtgärdernas giltighetstid sträcker sig mellan åren 2018 - 2026. Ambitionsnivån för dessa 
och genomförbarheten anser SSCO generellt vara god. Vi ställer oss mycket positiva till att 
stadsutveckling och ökat attraktivt byggande får stort fokus i RUFS 2050:s prioriterade åtgärder. SSCO 
anser att RUFS 2050 ytterligare behöver tillgodose behovet av bostäder för studenter. Majoriteten av 
studenterna tillhör gruppen unga under 35 år och många studenter har antingen för få ködagar för att ta 
sig in på den ordinarie hyresrättsmarknaden eller beviljas inte bolån på studiemedlet (9904 kr/månad) 
samtidigt som andrahandsmarknaden är både ockerprisad och otrygg. Många studenter i Stockholm har 
därför svårt att ta sig in på bostadsmarknaden annat än genom en studentbostad, alternativt bo i 
kapsäcken på andrahandsmarknaden. I Bostadsmarknadsenkäten uppger flera kommuner att det råder 
brist på studentbostäder och små yteffektiva ettor i den egna kommunen. För att tillgodose behovet av 
studentbostäder och prisvärda bostäder som studenter efterfrågar behöver regionen ta ett gemensamt 
ansvar för att studentbostadsbristen byggs bort. Alla kommuner har inte lärosäten men alla kommuner 
har studenter.  
 
Vidare anser SSCO att ambitionerna om att öka antalet utbildningsplatser och forskningsmedel så att 
regionen blir en världsledande forskningregion är lovvärda men förutsätter också motsvarande satsningar 
på utbildningskvalité samt förutsättningarna för studier.. Har regionen som strävan att nå delmålet om en 
ledande tillväxt- och kunskapsregion krävs också att utbildningarna som ges håller hög kvalitet och är 
attraktiva. För att Stockholmsregionen ska vara en konkurrenskraftig kunskapsregion i världsklass 
behöver regionen erkänna studenter som en avgörande del för Stockholms utveckling och tillväxt. 
Studenter, utbildning och förutsättningar för studier så som bostad behöver därför vävas in i de 
prioriterade åtgärderna.  
 
Synpunkter på den rumsliga strukturen 
RUFS 2050 och den rumsliga strukturen 
RUFS 2050 presenterar två olika rumsliga strukturer att arbeta mot. Alternativ A går mer i linje med 
RUFS 2010 och alternativ B speglar mer den faktiska utvecklingen i Stockholmsregionen.  
 
Samrådsförslaget presenterar infrastruktursatsningar och kollektivtrafiksatsningar som inryms inom både 
alternativ A och B där alternativ B innehåller något högre satsning på kollektivtrafik och i något lägre grad 
satsning på utbyggnad av vägar. Vidare innefattar RUFS 2050 en målsättning om att Stockholmsregionen 
år 2050 inte ska ha några klimatpåverkande utsläpp. För att minska utsläppen i regionen krävs att en stor 
andel av nyproduktionen av bostäder sker i nära anslutning till kollektivtrafikens stomnät. Studenter reser 
i hög grad med hjälp av kollektiva färdmedel och vid val av boende är närhet till kollektivtrafik högst 
rankat bland Stockholms studenter. Att planera för och bygga bostäder i nära anslutning till 



 
 

kollektivtrafikens stomnät skapar även positiva synergieffekter så som att efterfrågan på bostadens läge 
tillgodoses och mål om restid mellan bostad och sysselsättning uppfylls i högre grad.  
 
För att Stockholmsregionen ska vara en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region krävs 
att den regionala planeringen tillgodoser regionens behov av förtätning, sammanlänkningar av olika 
stadsdelar, planering av blandade upplåtelse- och boendeformer, närhet till kollektivtrafikens stomnät 
samt utbyggnad av tvär- och diagonalledsförbindelser. Studenter efterfrågar i huvudsak närhet till 
kollektivtrafik, campusnära och centrala delar av Stockholmsregionen vid val av bostad. Majoriteten av 
studenter nyttjar kollektiva färdmedel vid resor inom regionen. Studiemedlet ligger för närvarande på 9 
904 kronor per månad, vilket ställer höga krav på att bostäder för studenter håller rimliga hyror (max 50 
procent av studiemedlet) samt att kollektivtrafiknätet är väl fungerande och utbyggt. För att möjliggöra en 
utveckling i linje med vad studenterna efterfrågar behöver regionen sätta bostadens intresse högt på 
agendan. Gröna värden är centrala för en attraktiv och välmående region men andra värden så som en 
levande region med stadsmässiga kvaliteter med närhet till såväl kollektivtrafik, samhällsinstitutioner, 
handel och kulturella värden får inte underskattas.  
 
Vägvalen i samrådsförslaget presenterar olika fördelningar av flerbostadshus och småhus. Alternativ A 
innehåller markant fler småbostadshus än alternativ B som innehåller fler flerbostadshus. Studenter som 
grupp är en ekonomiskt utsatt grupp i samhället. Samtidigt är studenter en heterogen grupp med olika 
livssituationer och behov, vilka efterfrågar alla boendeformer. Majoriteten av studenterna i Stockholm har 
en ekonomi som tyvärr inte tillåter en hyressättning över 50 procent av studiemedlet. Alternativ B 
innefattar också ett antagande om att Bromma flygplats läggs ned år 2038 och har därför planerats utifrån 
detta antagande. SSCO anser att alternativ A med en något mer otillgänglig kollektivtrafik, satsningar på 
vägbyggen och småbostadshus inte är ett studentinkluderande alternativ. Vidare anser vi att alternativ B är 
den riktning regionen bör röra sig mot (utan att SSCO för den skull tar ställning varken för eller emot 
Bromma flygplats vara eller icke vara) med satsningar på utbyggnad av kollektivtrafik, förtätning inom 
och mellan stadskärnorna samt flerbostadshus som inkluderar studenter i stadsbilden. I båda alternativen 
avlastas regionens stadskärna och kraftsamlingar görs kring regionkärnorna, vilket är satsningar i positiv 
riktning. Stockholm behöver växa på höjden, på längden och på bredden för att alla ska få plats.  
 
          
Synpunkter på RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
Alla kommuner i Stockholms län behöver ta ansvar för bostadsförsörjningen. För att planen ska 
förverkligas behöver mål, delmål och prioriterade åtgärder vara väl förankrade, mätbara och möjliga att nå 
bland regionens aktörer. RUFS 2050 är en kraftsamling i regionen som erbjuder en möjlig väg framåt. För 
att kommunerna ska bidra till regionens gynnsamma plan för utveckling behöver det införas incitament 
för att det gemensamma kontraktet ska efterföljas. Statens förlängda arm, länsstyrelsen, har potential att 
på ett effektivare sätt följa upp kommunernas arbete med bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen har 
möjlighet att utgöra en tydligare roll och vara den instans som följer upp arbetet med det gemensamma 
kontraktet bland kommunerna  genom morötter eller bestämmelser. 
 
SSCO representerar Stockholms 85 000 studenter och värnar om och verkar för studenternas intressen i 
regionen. För att RUFS 2050 ska fungera som en utgångspunkt i organisationen behöver studenter ges en 
tydligare roll i delmål såväl som prioriterade åtgärder. Samrådsförslaget är näringslivs- såväl som 
forskningsorienterat och försummar olyckligtvis utbildningarnas och studenternas roller i en attraktiv 
kunskapsregion. Studenter är en avgörande del för Stockholms utveckling och satsningar på 
förutsättningar för studier är väsentligt för att locka och behålla studenter till och i regionen. 
Studentbostaden har inget självändamål i sig men den är en förutsättning, en etableringsmöjlighet och en 



 
 

hygienfaktor för att kunna bedriva studier. SSCO kommer fortsatt verka för att studenters intressen 
tillgodoses i regionen och för att Stockholm ska vara en internationellt sett konkurrenskraftig 
kunskapsregion i världsklass.  
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