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tillstyrker att Boverket ska definiera och fortlöpande beskriva omfattningen av
bostadsbristen på nationell nivå och länsnivå. Boverket bör även ges i
uppdrag att årligen beräkna behovet av bostäder på tio års sikt samt göra
resultatet och gjorda antaganden tillgängliga för statliga myndigheter, regioner
och kommuner.
ser att det finns anledning att regionerna genomför analyser av Boverkets
bedömningar av bostadsförsörjningsläget
anser att Regionerna skulle kunna överta uppgiften att uppmärksamma
kommunerna på behovet av samordning i frågor om bostadsförsörjning och att
verka för att sådan samordning kommer till stånd. Region Halland avvisar alla
förslag om att staten i detalj ska reglera hur denna regionala samrodning bäst
sker inom ett län då varje region ska få arbeta upp sina egna metoder.
tillstyrker att kommunen fortlöpande ska bedöma behovet av tillskott av
bostäder i kommunen, bedöma hur många och vilka typer av hushåll som inte
utan samhällets stöd kommer att lösa sina bostadsbehov, genomföra insatser
för att möta dessa behov och följa upp enomförda insatser.
förutsätter att erforderliga medel tillförs regionen för genomförande av de
uppgifter som utredningen föreslår ska hanteras av regionen.
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Överväganden i yttrandet
I utredningens nu presenterade slutbetänkande lämnas förslag till ett nytt arbetssätt
som är tänkt att bidra till att staten och kommunerna tar ett gemensamt ansvar och
att en samsyn skapas om vad bostadsbristen består i och hur den ska lösas. Region
Halland anser att det är kommunerna som fortsatt bör ha ansvar för
bostadsförsörjningen. Staten eller Regionerna ska inte ta över delar av ansvaret utan
i stället skapa goda förutsättningar för kommunerna att kunna ta ansvar, i vilket ingår
att Boverket, Regionerna och länsstyrelserna ska stötta kommunerna med råd,
erfarenhetsöverföring, analyser, bedömningar och uppföljning. Att Boverket ges i
uppdrag att årligen beräkna behovet av bostäder på tio års sikt och presentera
resultatet är en del i att ge kommuner goda förutsättningar att kunna ta ansvar.
Det är kommunerna som med sin kännedom om lokala förhållanden och lokal
bostadsmarknad samt närhet till invånarna har de bästa förutsättningarna att ta
ansvar för bostadsförsörjningsuppgiften. Dock finns det anledning att Regionerna tar
över uppgiften från länsstyrelserna att informera om behovet av samordning i
bostadsförsörjningsfrågan och då inte minst eftersom regionerna idag dels ansvarar
för det regionala utvecklingsuppdraget men även är kollektivtrafikmyndighet.
Eftersom dessa båda områden vilka är starkt är kopplade till bostadsförsörjningen så
finns det anledning att flytta över samordningen till regionerna.
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