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HÅLLBAR BOSTADSPOLITIK I TÄBY 

 

Läget i Länet – Länsstyrelsens rapport om dåligt fungerande bostadsmarknad  

 

Enligt Länsstyrelsens rapport “Läget i Länet” (Rapport 2019:13) om bostadsmarknaden 

har länets befolkning ökat med över 110 000 personer under de senaste tre åren och 

förväntas bli 2,8 miljoner invånare år 2030.  

Rapporten skriver att bostäderna är så dyra att köpa eller att hyra att många stockholmare 

inte har råd eller möjligheter att flytta in i de nya bostäderna, vilket resulterade i att många 

bostäder i länet trots bostadsbrist står tomma. Det är speciellt personer och hushåll som 

inte har lång kötid eller stora besparingar, som har det extra svårt att etablera sig på 

bostadsmarknaden, vilket är ett tecken för en dåligt fungerande bostadsmarknad och 

-politik. Dessa medborgare tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad. 

Den nya politiken med bolånetak och amorteringskrav och en bostadsmarknad med ett 

otillräckligt utbud av hyresrätter med rimlig hyra är bakgrunden till denna dåliga situation. 

Mer än en fjärdedel av befolkningen i åldersgruppen 18 – 30 år upplever sig trångbodda. 

Stockholm är den storstadsregion där andelen unga vuxna med egen bostad är lägst. 

Länsstyrelsens bedömer att de satsningarna på såväl som nationell som lokal nivå för att få 

fram billigare bostäder inte är tillräckliga och marknadsorienterat byggande inte klarar av 

att lösa bostadsförsörjningsfrågorna för hushåll och individer med lägre inkomster. 

Kommuner och branschen klarar av att planera och bygga bostäder för hushåll med stabila 

inkomster, men de verktyg som kommunen har till förfogande räcker inte för att lösa allas 

inträde på bostadsmarknaden. Rättigheter för boende är ett av FNs globala mål i Agenda 

2030. Många med lägre inkomster behöver mer hjälp på bostadsmarknaden.  

 

Läget i Täby 

I “Täby kommuns övergripande vision och utvecklingsmål” på sidan 14 av dokumentet 

Täby stadskärna 2050 (FÖP), tydliggör kommunstyrelsen att “Täby kommuns 

övergripande vision är att utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid” samt 

att “Täby ska vara en kommun där det är tryggt och attraktivt att leva och verka, som är 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.” 

 

 

Enligt samma dokument förväntas stadskärnans befolkning bli 55 000 invånare år 2050 

från dagens 13 500 invånare, vilket innebär en årlig tillväxt på 4,3 procent. Det är 

 



jämförbart med SCB:s statistik att Täbys befolkning vuxit med 1,03 procent per år från 

2002 till 2017.  

På sidan 48 i samma dokumentet, under rubriken “bostadsutveckling” uppger 

kommunstyrelsen att “det saknas små bostäder till en kostnad som unga vuxna klarar av 

att betala” samt att “en variation av boendeformer, bostadsstorlekar och upplåtelseformer 

ska eftersträvas för att attrahera och behålla olika åldersgrupper och hushållstyper. Den 

politiska inriktningen anger att andelen hyresrätter i det som planeras bör/ska vara 10 – 15 

procent.” 

Enligt SCB:s statistik är andel av unga vuxna (åldersgrupp 20 - 29 år) i Täby endast 9,44 

procent i genomsnitt mellan 2002 - 2017. Detta är jämförbart med Stockholms län (13,27 

procent) och riket (12,72%) under samma period.  

Det råder brist på bostäder som unga vuxna har råd till, precis som kommunstyrelsen 

uppgett i dokumentet, men Täby ligger på 289:e plats i andel av hyresrätter (ca 10%), efter 

Vallentuna som har ochså en låg andel av åldersgruppen 20 - 29 år (9,73 procent).  

 

Därför yrkar vi de gröna: 

 

            att kommunstyrelsen lägger fram en övergripande plan för en hållbar bostadspolitik 

som tillfredsställer målet att bygga kommunen attraktivt att leva i och socialt 

hållbart, med en tyngdpunkt på byggnation av bostäder för unga vuxna och 

ekonomiskt svaga. 

 

            att kommunstyrelsen utreder möjligheten av att bilda ett kommunalt bostadsbolag. 

 

 

För Miljöpartiet de gröna i Täby kommun 

 

 

 

Didi Shin (MP) 
 

 


