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Agenda

▪ Vilka vi är och vad vi gör

▪ Nya befolkningsframskrivningar…

▪ … som leder till ett nytt beräknad regionalt 

demografiskt bostadsbehov



Stockholms läns landsting

43 000 anställda

Budgetomslutning: 90 mdkr

SLL:s kärnverksamhet

– Hälsa och vård

– Kollektivtrafik

– Kultur

– Regionplanering 



Det svenska plansystemet

Varför regionplanering?

▪ Mellankommunal samordning inom 

ett administrativt splittrat område, 

som utgör en ekonomisk eller 

geografisk enhet, regionen

▪ Innehållslig planering av fysiska, 

ekonomiska och sociala frågor inom 

en funktionell enhet, regionen 



För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns 

landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan 

utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala 

frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 §PBL.

1971 + 1987:114

Regionplaneorganets två uppgifter:

1.Ska bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande 

lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna

2.Får anta en regionplan enligt plan- och bygglagen för regionen 

eller del av den.

Lag om regionplanering för kommunerna i Stockholms 
län



Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen

▪ Regional utvecklingsplanering

– Upprätta regionplan för 

Stockholmsregionen

– SLL:s arbete med regional utveckling

▪ Demografiska prognoser

▪ Internationellt och EU:s strukturfonder

▪ Landsbygds- och skärgårdspolitiskt arbete

▪ Miljö-, skärgårds- och fraktbidrag



2017-03-24

Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF)
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Stockholms läns landsting som 
regionplaneorgan



Nya befolknings- och 
sysselsättningsframskrivningar



Förutsättningar och metod

▪ Ekonomin utvecklas enligt antaganden från LU 2015

▪ Befolkning i riket enligt prognos från SCB

▪ Tre scenarier: Låg, Bas och Hög

– Låg: LU 2015 med SCB:s befolkningsprognos för riket från 2014. 

Följer Trafikverkets nationella underlag

– Bas: LU2015 med SCB:s befolkningsprognos för riket från 2016

– Hög: LU 2015 med SCB:s befolkningsprognos för riket 2015 

alternativ högt migrationsnetto



Beräknad befolkningsutveckling
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Beräknad åldersfördelning
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Stockholmsregionen växer mycket i 
förhållande till övriga län i ÖMS



Användning inom och utanför TRF

▪ RUFS2050

▪ Strukturanalyser

▪ Regionalt bostadsbehov

▪ Regionalt kompetensbehov

▪ Regionalt gods- och logistikbehov

▪ Regionalt  behov av tekniska 

försörjningssystem

▪ Trafikförvaltningen

▪ ÖMS

▪ Trafikverket

▪ Länsstyrelsen

▪ Kommunerna

http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Verksamhet/bostader/Rapporten_Regional_bedomning_av_nya_bostader.pdf


Nytt beräknat demografiskt 
bostadsbehov

▪ Bostadsbehovet har beräknats i alla regionplaner

▪ Regeringsuppdrag 2012 – Utrednings- och samordningsverksamhet 

bostadsbyggande i Stockholms län 

▪ Boverkets uppdrag 2017 - Förslag till hur bedömningar av 

bostadsbyggnadsbehovet ska göras

▪ Regeringsuppdrag 2017 - Kommunal bostadsplanering 

Särskild utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef för Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting.



Jämförelse av regionplanernas 
beräknade bostadsbehov och det 
faktiska bostadsbeståndet



Metod för beräkning av bostadsbehov

▪ Hushållskvot

1 nytt hushåll = en ny bostad

▪ Osäkerheter i statistik

▪ Beslut som påverkar demografisk utveckling och 

hushållsutveckling påverkar bostadsbehovet



Beräkning av demografiskt bostadsbehov

▪ Hushållsmodell

▪ Bostadsmodell



Demografiskt bostadsbehov i Stockholms län

▪ Bostadsbehovet beräknas på regional nivå

▪ Nedbrytning på kommunalnivå utifrån mål och inriktningar i RUFS 

samt med hänsyn till kommunernas bostadsbyggnadsplaner.

▪ Resultatet är ett genomsnittlig årligt bostadstillskott som 

kommunerna behöver ha planberedskap för 

om det totala regionala behovet ska uppfyllas.



Summering

▪ Långsiktig strategisk planering kräver kunskap om 

den beräknade befolkningsökningen

▪ Långsiktighet i bostadsplaneringen för att klara 

länets befolkningsökning kräver bättre 

beslutsunderlag

▪ Smart att alla aktörer använder samma underlag 

och siffror



www.rufs.se
helena.nasstrom@sll.se
matilda.rehn@sll.se
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