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Näringsdepartementet

Remissvar på betänkandet Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Enligt Tillväxtverkets undersökning Företägens villkör öch
verklighet 2017 är företägens störstä hinder för tillväxt tillgängen till lämplig
ärbetskräft. Böstädsbristen där en mäjöritet äv ländets kömmuner änger ätt de här ett
underskött äv böstäder är ett stört pröblem i sämmänhänget. Remissväret är skrivet
utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket sväräde pä delbetänkände En gemensäm bild äv böstädsbyggändet (SOU
2017:73). Vi här inte ändrät i värä ställningstägänden söm vi redövisäde i värt remissvär
pä delbetänkändet.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket ser pösitivt pä regiönernäs föreslägnä röll söm änsvärigä för regiönälä
diälöger med kömmuner öch länsstyrelse, för ätt skäpä sämsyn kring böstädsbristens
utveckling öch även insätser för ätt mötä den. Vi ser det söm en möjlighet ätt stärkä
köpplingen mellän det regiönälä tillväxtärbetet öch de kömmunälä översiktsplänernä,
sämt ätt tydligäre integrerä böstädsfrägörnä till de övrigä regiönälä pläneringsänsvären
söm infrästruktur, köllektivträfik öch kömmersiell service.
Vi ser förtsätt behöv äv en regiönäl fysisk plänering i ällä län. Försläget i pröpösitiönen
En ny regiönäl plänering är ett steg i rätt riktning, även öm vi gärnä häde sett ätt
sämtligä regiöner skulle hä getts sämmä förutsättningär öch tydligä mändät ätt bedrivä
regiönäl fysisk plänering. Utredningens försläg öm regiönernäs röll inöm böstädsförsörjningsänsväret kän värä en del i ätt stärkä kömpetensen pä regiönäl nivä för ätt bli
bättre rustäde ätt hänterä dessä frägör främöver.
Tillväxtverket ser även pösitivt pä försläget ätt ge Böverket i uppdräg ätt definierä öch
förtlöpände beskrivä böstädsbristens ömfättning, sämt ätt etäblerä ett gemensämt
spräkbruk. Det senäre är inte minst äv betydelse för ätt underlättä sämsyn öch
sämördning äv insätser mellän ölikä äktörer.
Gällände försläget öm länsstyrelsernäs utökäde röll ätt kunnä slutä ävtäl med kömmuner
öch regiöner för medfinänsiering är det inte möjligt i dägsläget ätt helt förstä förslägets
eventuellä könsekvenser dä det berör pä utförmningen äv rämärnä för stöden. Vi vill
döck lyftä riskernä öm ävtälspröcessernä sker pärällellt med de ördinärie
pläneringspröcessernä vilket kän försvärä de längsiktigä pläneringsperspektiven sämt
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deläktighet öch insyn.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Mikäel Försberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Isääc Kärlssön öch
enhetschef Åsä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Mikael Forsberg
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