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Förslag till beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
I början av 2018 lades ett delbetänkande fram gällande ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar som Region Norrbotten i stort var positiv till. Nu har
utredningen lagt fram ett slutbetänkande utifrån inkomna synpunkter. Slutbetänkandet skiljer sig inte så mycket åt från delbetänkandet, den största förändringen är att regionen förutom att vara samordnande i bostadsförsörjningsarbetet också ska ta fram en regional analys tillsammans med kommuner och länsstyrelsen.

Sammanfattning
Regeringens utredning SOU 2018:35 har tagit fram ett förslag på ny bostadsförsörjningslag. För regionernas del innebär det ett nytt ansvar att i nära dialog med länsstyrelsen och kommunerna ta fram en regional analys som visar
på vårt läns specifika förutsättningar för att klara bostadsbristen. Utredningen pekar på att det saknas två förutsättningar i dagens lag som man försökt
lösa med lagt förslag. Den första förutsättningen är en tydligare beskrivning
för staten och kommunerna om deras uppgift i arbetet och den andra är att
det behövs bättre förutsättningar att samordna de insatser som görs på kommunal och statlig nivå. Mer konkret innebär det att kommunerna behöver få
en analys av hur bostadsbristen ser ut och kan förväntas utvecklas, och i
vissa kommuner behövs statligt finansiellt stöd för att klara bostadsbristen.

Ärendet
Utredningen föreslår ett samlat arbetssätt där Boverket, länsstyrelsen, regionerna och kommunerna har viktiga roller. Regionens roll i arbetet blir att
utifrån en nationell analys som Boverket tar fram utforma en regional analys
av bostadsbristen i varje län. I analysen ska relevanta nationella och regionala planer vägas in. Regionerna ska årligen bjuda in kommuner och länsstyrelsen för dialogmöte där regionens analys, kommunernas bedömningar och
insatser och länsstyrelsens prioriteringar diskuteras.
För det utökade ansvaret har utredningen lagt fram en schablonmässig resursfördelning över landet där varje region tillför en kvalificerad resurs och
verksamhetskostnader som motsvarar 2 mnkr per år. Finansieringen av
denna förstärkning ges genom ett ökat stadsbidrag som tas från anslagen för
statliga stöd för bostadsbyggande.
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