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Lena Friborg
Regionala utvecklingsförvaltningen
Näringsliv och samhällsbyggnad

Remiss: Sänk tröskeln till en god bostad, ett betänkande av utredningen om en
socialt hållbar bostadsförsörjning
RUN 161-2022

Ärendebeskrivning
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Sänk tröskeln till en
god bostad.
Uppdraget till utredningen var att utreda ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och att
föreslå effektiviseringar i de befintliga bostadspolitiska verktygen. Bakgrunden till uppdraget
handlar om svårigheterna på bostadsmarknaden att hitta en bostad och om ojämlikhet mellan
insiders och outsiders på bostadsmarknaden.
Utredningens förslag i korthet
Utredningens huvudförslag är att skapa en ny lag, en bostadsförsörjningslag med gemensamma
mål för stat och kommun. Utredningen förslår också att en nationell handlingsplan ska tas fram
varje mandatperiod. Utredningen förslår vidare en rad åtgärder som rör kommunal
bostadsförsörjning, markanvisningar, att hyresvärdar bara ska få ställa motiverade tillträdeskrav,
kommunala hyresgarantier, tydligare ramar för kommunala bostadsförmedlingar och ett stöd till den
idéburna bostadssektorn.
Vad tycker andra?
Ett stort antal remissinstanser har redan lämnat in sina remissvar. Åsikterna om utredningens
förslag är mycket varierande, men de flesta är positiva till förslaget om en bostadsförsörjningslag.
Regionerna pekar på att regionens roll saknas i utredningen. Flera kommuner oroas av att en
nationell handlingsplan kan få för starkt storstadsperspektiv.
Inriktning på förslaget till remissvar från Region Västerbotten
Förslaget till remissvar är kortfattat och allmänt hållet. Vi ser positivt på förslaget om en
bostadsförsörjningslag, men pekar på att regionens roll saknas i utredningen och att den nationella
planen behöver ta in fler perspektiv än storstadsperspektiven.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden avger yttrande över remiss Sänk tröskeln till en god bostad SOU
(2022:14) enligt upprättat förslag.
Bedömda resultat och konsekvenser
Beslutet har inte några direkta omedelbara konsekvenser för Region Västerbottens verksamhet. På
sikt har den nationella bostadspolitiken en mycket stor betydelse för den regionala utvecklingen
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej
Resurser och finansiering
Beslutet innebär inte att Region Västerbotten behöver avsätta några medel i dagsläget.
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Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till remissvar
Förvaltningens sammanfattning av bakgrund och utredningens förslag
Beslut expedieras till
Finansdepartementet senast den 22 september.

