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YTTRANDE ÖVER REMISS SLUTBETÄNKANDET: ETT GEMENSAMT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR
(SOU 2018:35)
Region Västmanland tackar för inbjudan att lämna synpunkter på ovan rubricerade
slutbetänkande.
Utredningen föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta
ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den
ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige.
Region Västmanland bedömer att förslaget till ny bostadsförsörjningslag, där
Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna tilldelas tydliga ansvar och
uppgifter, kommer att leda till förbättrad samsyn och samverkan. En god
bostadsförsörjning är en central faktor för en stark regional utveckling och social
sammanhållning. Det är därför positivt att regionerna ges ett formaliserat uppdrag
kring detta. Regionerna är en naturlig part att fungera som sammankallande för
årliga regionala möten och lämpliga att hålla ihop arbetet med att skapa och löpande
uppdatera den gemensamma bilden av bostadssituationen, för att dra lärdom av
genomförda insatser och för att koordinera nya insatser.
Enligt förslaget ska Boverket årligen beskriva omfattningen av bostadsbristen på
nationell nivå och på länsnivå. Bostadsbristen ska dessutom kvantifieras i ekonomiska
termer och Boverket ska genomföra utvärderingar och insatser mot bostadsbristen.
Regionerna ska utifrån Boverkets bedömningar göra en analys av bostadsbristen i
respektive län. Kommuner och länsstyrelse ska ges möjlighet att bidra till analysen
och nationella och regionala planer ska vägas in. Kostnaden för nationella och
regionala analyser bedöms uppgå till 40-45 miljoner kronor årligen och bör enligt
slutbetänkandet finansieras ur anslagen för stöd till bostadsbyggande. Region
Västmanland anser att det är viktigt att kostnaderna för det utökade uppdraget
tillförs regionerna genom en permanent ökning av anslaget i utgiftsområde 19
Regional tillväxt.
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