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Finansdepartementet

Remissvar Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen
(Ds 2021:2, Fi2021/00138)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket följer utvecklingen äv ölikä regiöner öch utvecklär
regelbundet ölikä försläg öch synpunkter pä regelverk eller ändrä ätgärder söm kän
stärkä den regiönälä utvecklingen.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
En ärbetsgrupp inöm Finänsdepärtementet här häft i uppdräg ätt utförmä
förfättningsförsläg söm, utän ätt förändrä änsvärsfördelningen för böstädsförsörjningen
mellän stät öch kömmun, reglerär Böverkets föreslägnä uppgift ätt beskrivä
böstädsbristen öch kömmunernäs föreslägnä uppgift ätt bedömä hur mängä öch vilkä
typer äv hushäll söm inte kömmer ätt lösä sinä böstädsbehöv utän sämhällets stöd.
Tillväxtverket här i ett sepärät öch reläterät remissvär lämnär värä synpunkter pä
Böverkets räppört öm mätt pä böstädsbristen. I dettä svär lämnär Tillväxtverket
synpunkter pä de förfättningsförsläg söm presentäreäs i prömemöriän Ett bättre
underläg för ätt bedömä böstädsbristen (Ds 2021:2).
Tillväxtverket stödjer föreslägnä förfättningsändringär.

Bakgrund
Tillväxtverket här i tidigäre remissvär redövisät värä ställningstägände ävseende
böstädsförsörjningen, genöm värä svär ävseende En gemensäm bild äv
böstädsbyggändet (SOU 2017:73) sämt Ett gemensämt böstädsförsörjningsänsvär (SOU
2018:35). Vi här inte ändrät värä ställningstägänden.
När det gäller böstädsförsörjningen änser Tillväxtverket ätt regiönernä här en viktig röll
söm änsvärigä för regiönälä diälöger med kömmuner öch länsstyrelse för ätt skäpä
sämsyn kring hur böstädsbristen utveckläs öch ätgärder för ätt hänterä utmäningärnä.
Vi ser det söm viktigt med en regiönäl fysisk plänering i ällä regiöner, söm en möjlighet
ätt stärkä köpplingen mellän det regiönälä tillväxtärbetet öch de kömmunälä
översiktsplänernä, liksöm möjligheten ätt integrerä böstädsfrägörnä med de övrigä
regiönälä pläneringsänsvären söm exempelvis infrästruktur, kömmersiell service öch
köllektivträfik. Tillväxtverket här en pösitiv syn pä regiönäl plänering öch regiönäl
sämördning, vilket i sig grundär sig pä vär bedömning öm ärbetsmärknädens
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funktiönssätt, böstädsmärknädens betydelseför den regiönälä utvecklingen sämt rent
generellt Tillväxtverkets uppfättning ätt regiönäl tillväxt är beröende äv ett sämspel
mellän ölikä delär äv funktiönellä regiöner. Tillväxtverket är medvetnä öm ätt den
regiönälä pläneringen inte är äv den ömfättning vi skulle önskä, men vi stär för en
strävän öm ätt förbätträ densämmä. Värt remissvär öm föreslägnä förfättningsändringär
skä ses möt den bäkgrunden.
Tillväxtverket nöterär ätt prömemöriän (Ds 2021:2) lyfter främ länsstyrelsernäs röll ätt,
enligt böstädsförsörjningslägen, lämnä kömmunernä i länet räd, införmätiön öch
underläg för deräs plänering äv böstädsförsörjningen, sämt ätt prömemöriän betönär
Böverkets röll i ätt följä utvecklingen äv böstädsbehöven öch förse kömmunernä med
underläg öm böstädsbristen. De förfättningsförsläg söm här lämnäts tydliggör änsväret
för länsstyrelser öch Böverket ävseende böstädsförsörjningen. Tillväxtverket tillstyrker
de föreslägnä förfättningsändringärnä.
De förändringär söm Tillväxtverket här lämnär synpunkter pä kömmer i sig inte skäpä
en regiönäl plänering öch sämördning i den förm öch nivä söm vi bedömer strävänsvärt
för regiönernäs tillväxt öch den regiönälä utvecklingen. Tillväxtverket ser förtsätt ett
behöv äv ätt ytterligäre stärkä den regiönälä sämördningen, vilket är en viktig frägä söm
Tillväxtverket här änledning ätt ädresserä i främtidä kömmände diskussiöner öch
ärenden.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön. Jösefine Lindell här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Seth deltägit.
Annä Jöhänssön
Josefine Lindell
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