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Stockholm står just nu inför ett av sina mest dramatiska skeden när det handlar om stadens
framtida gestaltning och uttryck. Det är en utveckling som under de närmsta åren kommer att
vara fullt jämförbar med andra omfattande förändringar i Stockholms historia. Stockholm har
under sina dryga 750 år genomgått många utbyggnadsperioder, men ingen som kan mäta sig
med den vi nu är mitt i. I närtid ska 40 000 nya bostäder fram, men vi vet redan att behoven
av bostäder ingalunda kommer att täckas av detta, utan stadens utbyggnad kommer att
fortsätta.
Redan för 100 år sedan var bostadssituationen i Sverige svår, en tredjedel av svenskarna var
trångbodda. Det berodde framför allt på att familjerna hade många barn, men också att många
familjer hade inneboende. Samtidigt var standarden i bostäderna mycket låg. Urbaniseringen
var stor, i Stockholm ökade till exempel befolkningen under 1910-talet med drygt 20 procent,
samtidigt som antalet äktenskap ökade med en tredjedel.
Samtidigt har nyligen rapporter kommit om att trångboddheten i storstäderna ökar igen.
Mellan 1990 och 2015 ökade antalet personer per rumsenhet mest i Stockholm i relation till
jämförbara städer i Sverige. Omkring var femte hushåll landets storstäder är idag trångbott. I
Stockholm gäller detta inte enbart för ytterstadsområdena, ett nytt fenomen är att
trångboddheten även ökar i innerstaden. Även om alla bostäder som planeras i Stockholm till
2020 skulle realiseras, så innebär det att trångboddheten enbart minskar på marginalen. En
slutsats av detta är att bostadsbyggandet behöver ökas ytterligare, och att även andra åtgärder
behöver sättas in.
Trångboddhet är nog så besvärligt för de människor som drabbas av det. Men det ger även
andra problem. I utanförskapsområden riskerar det att leda till att sociala problem ökar, att
integrationen tar längre tid och att folkhälsan blir försämrad. Det blir svårare att få studiero
för våra barn och unga, vilket gör det svårare att klara av skolan.
Stockholm ska bygga mest i Sverige och bäst i Sverige. I vår tid är det vår förmåga att bygga
en välfungerande, levande och hållbar stad som kommer att avgöra om vår stad även i
framtiden är en av världens bästa platser att bo på, växa upp i och arbeta och verka i.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Vilka åtgärder, förutom bostadsbyggande, ser ansvarigt borgarråd som nödvändiga
åtgärder för att minska trångboddheten i Stockholm?
2. Ser ansvarigt borgarråd att det krävs olika åtgärder i ytterstaden kontra innerstaden
för att minska trångboddheten, och i så fall vilka?
3. På vilket sätt arbetar den styrande majoriteten med lösningar på trångboddhet som ett
resultat av EBO?
4. Vilka konsekvenserfår den ökande trångboddheten för individen och för samhället?
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