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MOTION 

 

Handlingsplan för att bryta segregationen och rusta upp 

miljonprogramsområden i Huddinge 

 

Miljonprogrammet kom till kom till som en följd av den socialdemokratiska 

regeringspolitiken efter en partikongress i Socialdemokraterna 1964. Mellan 1965 

och 1975 var miljonprogrammet regeringspolitik och syftade till att bygga en miljon 

bostäder på 10 år för att minska bostadsbristen. I Huddinge finns ett flertal sådana 

miljonprogramsområden, bland annat i Flemingsberg och Vårby Gård och Skogås. 

Miljonprogrammet var lyckat på så vis att det fyllde syftet att minska bostadsbristen 

och de billigare sätten att bygga som man använde gjorde att hyrorna kunde bli 

lägre. Nu har det gått 44 år sedan miljonprogramsprojektet avslutades. Bostäderna 

finns kvar.  

 

Segregation och fattigdom skapar utanförskap och kriminalitet. Huddinges 

miljonprogramsområden är segregerade områden. Där arbetslösheten är låg och 

inkomsterna höga är medellivslängden högre. I Danderyd är medellivslängden 

exempelvis 83,7 år. I Vårby gård är arbetslösheten högre och inkomsterna lägre. Där 

är medellivslängden 79,5 år (SVT 2015). Där är medellivslängden lägre, där är 

skolresultaten sämre och där är arbetslösheten högre. Segregationen måste brytas 

för att öka jämlikheten i vår kommun. Miljonprogramsområdena måste rustas upp 

såväl socialt som standardmässigt, ekonomiskt och ekologiskt.  

 

Många fastigheter i Huddinges miljonprogramsområden har ett gravt eftersatt 

underhåll. Detta gäller såväl de fastigheter som ägs av privata hyresvärdar som de 

fastigheter som ägs av Huge Bostäder AB. Fastigheterna är i stort behov av 

upprustning. En inventering bör också göras av eventuell trångboddhet i dessa 

områden för att undvika trångboddhet som är ett problem såväl för de personer som 

bor trångt som medför ökat slitage på lägenheterna. 

 

Utemiljöerna i Huddinges miljonprogramsområden måste också rustas upp. Det 

handlar dels om att öka tryggheten i dessa områden, framförallt kvälls- och nattetid 

och dels om att öka trivseln. Slitna miljöer med mörka utrymmen, tunnlar, buskage 

och liknande bör undvikas till förmån för öppna och upplysta områden. 

Kollektivtrafiken till Vårby Gård och Visättra måste förtätas för att det ska bli lättare 

att ta sig dit och därifrån. Sociala projekt för att sysselsätta ungdomar och få vuxna ut 



på arbetsmarknaden är också viktigt.  

 

Att bygga eller utveckla ett samhälle kan aldrig göras genom enskilda punktinsatser. 

Vad som behövs är ett väl genomtänkt helhetsgrepp som tar fasta på områdets 

kvaliteter och brister, tar vara på kvaliteterna och vänder den negativa trenden på de 

områden där det finns brister.   

 

Med hänvisning till ovan yrkar vi: 

att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att upprätta ett förslag till kriterier för 

en handlingsplan för upprustning av Huddinges miljonprogramsområden samt 

att en handlingsplan för upprustning av Huddinges miljonprogramsområden utgår 

ifrån principen om en feministisk stadsplanering. 
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