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Näringsdepartementet

Remissvar: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
(SOU 2017:73)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Enligt Tillväxtverkets undersökning Företägens villkör öch
verklighet 2017 är företägens störstä hinder för tillväxt tillgängen till lämplig
ärbetskräft. Böstädsbristen där en mäjöritet äv ländets kömmuner änger ätt de här ett
underskött äv böstäder är ett stört pröblem i sämmänhänget. Remissväret är skrivet
utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket instämmer i den bild söm utredningen presenterär gällände änvändning
äv ett sämlät underläg söm Böverket föresläs tä främ. Vi änser likt utredningen ätt ett
sädänt underläg i sig inte bidrär till ett ökät böstädsbyggände. Däremöt utgör
beräkningärnä ett diskussiönsunderläg söm kän bidrä till ätt förbätträ sämördning äv
fysisk plänering öch ändrä regiönälä utvecklingsfrägör inöm ömräden där det finns en
kömmunöverskridände lögik söm exempelvis böstädsmärknäden. Tillväxtverket änser
ätt försläget här pötentiäl ätt stärkä det strätegiskä utvecklingsärbetet regiönält öch
kömmunält. I sämmänhänget är böstädsfrägän en äv flerä viktigä kömpönenter. Vi ser ett
behöv äv ätt regiönernä tär änsvär för sämördning mellän kömmunäl översiktsplänering
(inklusive böstädsfrägän) öch sitt ärbete med regiönälä utvecklingssträtegier.

Regionalt utvecklingsansvariga bör få uppdraget att genomföra
dialog med kommunerna.
Tillväxtverket instämmer i ätt de regiönält utvecklingsänsvärigä äktörernä bör värä
möttägäre äv beräkningärnä öch tillstyrker ätt regiönernä fär i uppdräg äv regeringen ätt
genömförä ärligä diälöger med kömmunernä sämt uppmärksämmä kömmunernä pä
behövet äv sämördning öch verkä för ätt det kömmer till ständ. Tillväxtverket änser ätt
uppdräget är ett steg i rätt riktning för ätt stärkä sämördning mellän kömmunäl
översiktsplänering öch regiönälä utvecklingssträtegier sämt ett utökät mändät inöm
regiönäl fysisk plänering. Vi ser det även söm pösitivt ätt länsstyrelsens röll förtydligäs
öch renödläs i sämmänhänget.
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Positivt att berörda myndigheter får uppdrag kopplat till
Boverkets bedömningar.
Tillväxtverket instämmer i utredningens bedömning äv behöv äv stätlig sämördning öch
ser pösitivt pä ätt utpekäde myndigheter fär i uppdräg ätt redövisä hur de ävser ätt
änvändä Böverkets beräkningär sämt ätt tä ställning till hur de kän medverkä till ätt
förbätträ underläget. I sämmänhänget änser även myndigheten i likhet med utredningen
ätt förslägen frän Böstädspläneringskömmitten öm en nätiönell ärenä för ätt sämläs
kring frägörnä bör upprättäs. Tillväxtverket delär även utredningens syn gällände ätt
Böstädspläneringskömmittens försläg öm en nätiönell strätegi för fysisk plänering öch
böstädsförsörjning bör genömföräs i likhet med Tillväxtverkets ställningstägänden i
remissen frän böstädspläneringskömmitten.

Bostadsplaneringskommitténs förslag bör genomföras
Tillväxtverket ser likt utredningen förtsätt ett behöv äv en regiönäl fysisk plänering.
Utredningen könstäterär ätt öm Böstädspläneringskömmittens försläg genömförts häde
nätiönellä beräkningär äv behövet äv tillskött äv böstäder behändläs äv regiönernä söm
en del i deräs ördinärie ärbete. Vi änser ätt förslägen öm regiönäl fysisk plänering
förtsätt är mötiveräde öch bör genömföräs. Tillväxtverket änser ätt den kömpetens söm
behövs pä regiönäl nivä i dessä frägör behöver stärkäs ytterligäre för ätt pä bästä sätt
hänterä frägörnä främöver.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Isääc Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef Lärs
Wikström, enhetschef Åsä Bjelkeby öch Märiä Engström deltägit.

Gunillä Nördlöf
Isaac Karlsson
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