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Yttrande slutbetänkande om
gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Bakgrund
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.
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.

Synpunkter
Region Norrbotten är fortsatt positiv till att regionerna får en roll i arbetet
med bostadsförsörjningen i landet. Utmaningen för Norrbotten är att göra en
analys i ett län med väldigt stora skillnader av bostadsförsörjningsbehovet
och med långa avstånd mellan kommunerna, 25 procent av Sveriges yta.
Mandatet som tilldelas regionerna är relativt svagt och det blir då viktigt att
kommunerna och länsstyrelserna ser värdet av det nya arbetssättet och gemensamt bygger upp ett arbetssätt som gynnar alla, annars riskerar den nya
lagen bli verkningslös.
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