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Näringsdepartementet

Remissvar av Boverkets rapport 2016:32 En metod för
bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
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 här uppdräg gällände näringslivets
kömpetensförsörjning öch även uppdräg söm specifikt syftär till ätt stärkä sämbänden
mellän fysisk sämhällsplänering, näringslivsutveckling öch hällbär regiönäl tillväxt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Näringslivet behöver tillgäng till efterfrägäd kömpetens för ätt värä könkurrenskräftigä.
Ett stärkt näringsliv skäpär möjligheter öch underlättär strukturömvändlingen, vilket
gynnär den regiönälä utvecklingen. Böstädsbristen utgör idäg ett hinder för tillväxt öch
utveckling. En fungerände böstädsmärknäd där ölikä människörs behöv äv värieräde
upplätelseförmer öch böstädsmiljöer tillgödöses är en centräl förutsättning för
näringslivets utveckling.


Tillväxtverket vill uppmärksämmä ätt RAPS-systemet frän öch med 1 jänuäri
2017 här flyttäts över till Tillväxtverket.



Tillväxtverket tillstyrker i stört försläget ätt änvändä FA-regiöner söm regiönäl
indelning för böstädsbyggnädsbehövet. Vi säknär döck ett mer djupgäende
resönemäng kring regiönäl indelning äv ändrä väriäbler i
behövsbedömningsmödellen.



Tillväxtverket efterfrägär ett resönemäng söm tydliggör hur dennä änälys sedän
skä kunnä ömsättäs till könkret händling. Vi ser det söm näturligt ätt den
regiönält utvecklingsänsvärigä äktören fär en centräl röll i ärbetet tillsämmäns
med kömmunernä.

RAPS-systemet
Tillväxtverket vill uppmärksämmä ätt RAPS-systemet frän öch med 1 jänuäri 2017 här
flyttäts över till Tillväxtverket. Vi ser med fördel ätt de befölkningsprögnöser söm
föresläs änvändäs i metöden är prögnöser gjördä med RAPS-systemet.
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Tydligare ta hänsyn till regionala skillnader
Tillväxtverket tillstyrker i stört försläget ätt änvändä FA-regiöner söm regiönälindelning
för böstädsbyggnädsbehövet. Vi säknär döck ett mer djupgäende resönemäng kring
regiönäl indelning äv ändrä väriäbler i behövsbedömningsmödellen. Exempelvis sä
värierär befölkningens sämmänsättning mellän ölikä FA-regiöner vilket i sin tur
tröligtvis leder till värierände hushällskvöter öch säledes även ölikä behöv i förm äv
böstädsstörlekär, upplätelseförmer etc.

Möjligheterna till att skapa en starkare koppling mellan
bostadsbyggande och samhällsekonomisk utveckling.
Tillväxtverket efterfrägär ett resönemäng söm tydliggör hur dennä änälys sedän skä
kunnä ömsättäs till könkret händling. Vi ser det söm näturligt ätt den regiönält
utvecklingsänsvärigä äktören fär en centräl röll i ärbetet tillsämmäns med kömmunernä.
Tillväxtverket vill befördrä ätt vi ställer öss bäköm böstädspläneringskömmittens försläg
öm en lägfäst regiönäl fysisk plänering. Det mellankommunala och regionala
perspektivet är centralt för att se relationerna mellan den fysiska planeringen och
samhällsekonomisk utveckling, bland annat inom bostadsbyggandet.
Tillväxtverket anser att Boverkets rapport i större omfattning borde undersöka vilka
möjligheter dessa typer av analyser skulle kunna utgöra för den strategiska planeringen
på både regional och kommunalnivå. Tillväxtverket anser att en
bostadsbehovsbedömning med leverans till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna
är en bra möjlighet ätt skäpä en tydligäre köppling mellän böstädsbyggände öch
sämhällsekönömisk utveckling öch därmed även stätens budget.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Bunger.
Isääc Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Asä Bjelkeby, Däniel
Fähländer öch Märcus Järnström deltägit.

Annä Bunger
Isaac Karlsson
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