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Yttrande över remiss, Betänkandet "Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar" (SOU 2018:35)
Region Västernorrland tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på betänkandet.
Region Västernorrland lämnade remissvar även över delbetänkandet En gemensam bild
av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73). Vi tillstyrkte delbetänkandets förslag
under förutsättning att regionerna tillförs erforderliga medel till den kompetens som
krävs för regionala analyser och samverkan. Vi kan konstatera att utredningen tillmötesgått våra synpunkter och i slutbetänkandet föreslår ett tillskott till regionerna som
motsvarar åtminstone en kvalificerad medarbetare. För att kunna analysera och
komplettera den nationella beräkningen med uppgifter och förhållanden på regional och
lokal nivå krävs resurser och kompetens.
Likaså har utredningen tillmötesgått våra synpunkter om att även länsstyrelsen ska delta
i den regionala dialogen. Region Västernorrland anser att rollerna och ansvaret på den
regionala nivån tydliggörs med slutbetänkandets förslag som innebär att länsstyrelserna
behåller sin roll som rådgivare och kontrollfunktion, medan regionerna får uppgifterna
att analysera bostadsmarknaden och samordna kommunerna.
Utredningens förslag innebär att den regionala nivån tydliggörs i frågor om bostadsförsörjning och att frågor om bostadsförsörjning förs in i de regionala sammanhang där
även frågor om regional utveckling, tillväxt, infrastruktur och kollektivtrafik hanteras.
Sambanden mellan bostadsförsörjningsfrågor och regionalt utvecklings- och tillväxtarbetet stärks genom att regionerna får detta nya uppdrag. Människor befinner sig i
regionala sammanhang vad gäller bostäder, arbete, offentlig service och handel. Frågor
om hur man underlättar för unga, nya på arbetsmarknaden, personer med små
ekonomiska resurser, med flera, att etablera sig på bostadsmarknaden, behöver
diskuteras även i ett regionalt sammanhang. En regional dimension behövs i de lokala
sammanhang där bostadsbehoven analyseras och bedöms.
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Förslagen innebär att kommunerna via regionerna får tillgång till regionala analyser och
möjligheter till erfarenhetsutbyte och samverkan. Något som kan vara till stöd i deras
arbete med bostadsförsörjningen och underlätta då de ska skapa sig en uppfattning av
bostadsbristen i den egna kommunen.
Region Västernorrland vill återigen trycka på vikten av att dialog även bör genomföras
mellan Boverket och företrädare från regionerna, något vi framförde redan i vårt
yttrande över delbetänkandet. Denna dialog behövs för att eftersträvad samsyn ska
kunna uppnås, som ett komplement till länsstyrelsens uppföljning, exempelvis för att
direkt kunna återkoppla och diskutera eventuella skillnader i analyserna på nationell och
regional nivå och skillnader i synen på effekter av genomförda insatser. Detta finns
dock tyvärr inte med bland utredningens förslag.
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