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Yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport
om mark, bostadsbyggande och konkurrens
Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag till yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt
avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens.
Landstingsrådsberedningens motivering
Socialdepartementet har remitterat Boverkets översyn av Bostadsförsörjningslagen. Den nu gällande Bostadsförsörjningslagen (2000:1383) föreslås
upphävas och ersättas av en ny. Den nya lagen ska tydligare uttrycka och
precisera ansvaret för kommuner och länsstyrelser, men den varken utökar
deras ansvar eller förändrar ansvarsfördelningen.
Bostadsfrågan är en viktig regional utvecklingsfråga. Stockholms läns
landsting bejakar därför generellt ett förtydligat regionalt perspektiv i lagen
och noterar att Boverket uppmärksammat hur nära bostadsbyggandet är
kopplat till ny infrastruktur och kollektivtrafik.
Det är positivt att kommunerna ska visa på vilket sätt relevanta nationella
och regionala mål, planer och program har beaktats och samråda med berörda grannkommuner.
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I Stockholmsregionen pågår sedan lång tid tillbaka en dialog mellan Tillväxt- och regionplaneutskottet och kommunerna om bostadsfrågor och
Boendeprogram kan vara ett viktigt inslag i detta arbete.
Boverket vill ge kommunerna utökade verktyg för att uppfylla sitt ansvar
inom boendeområdet. Det framgår emellertid inte av Boverkets översyn på
vilket sätt, och under vilka omständigheter, detta verktyg kan användas.
Sannolikheten att problem uppstår om endast vissa kommuner i en gemensam funktionell bostadsmarknad skulle använda detta nya verktyg bör belysas. Förslaget bör i sin helhet utvecklas och konkretiseras samt även inkludera jämförelser från andra länder.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 november 2012
Förslag till yttrande den 12 november 2012
Sammanfattning av Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen
Tillväxt- och regionplaneringsutskottets protokollsutdrag den 27 november
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Yttrande över Boverkets översyn av
bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i
Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och
konkurrens
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting
att lämna synpunkter på Boverkets översyn av Bostadsförsörjningslagen.
Översynen syftar till att förtydliga det kommunala ansvaret och att
tydliggöra det regionala perspektivet. Den nu gällande lagen (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Bostadsförsörjningslagen)
föreslås upphävas och ersättas av en ny. Den nya lagen ska tydligare
uttrycka och precisera ansvaret för kommuner och länsstyrelser, men den
varken utökar deras ansvar eller förändrar ansvarsfördelningen. I förslaget
till ny lag föreslås ett förtydligande av det regionala perspektivet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 november 2012
Förslag till yttrande
Sammanfattning av översyn av bostadsförsörjningslagen
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet över Boverkets översyn av
bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om
mark, bostadsbyggande och konkurrens i enlighet med bilagt förslag.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning

Socialdepartementet har remitterat Boverkets översyn av
Bostadsförsörjningslagen. Översynen syftar till att förtydliga det
kommunala ansvaret och att tydliggöra det regionala perspektivet. Den nu
gällande Bostadsförsörjningslagen (2000:1383) föreslås upphävas och
ersättas av en ny. Den nya lagen ska tydligare uttrycka och precisera
ansvaret för kommuner och länsstyrelser, men den varken utökar deras
ansvar eller förändrar ansvarsfördelningen.
Förslaget innehåller en modernisering av språket där begreppet
"bostadsförsörjningsplanering" ersätts av "boendeplanermg" och "riktlinjer
för bostadsförsörjningen" ersätts av "boendeprogram". Den nya lagen
föreslås tydligare knyta an till Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), dels
genom att lagens portalparagraf får en likadan lydelse som PBL (att främja
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden),
dels genom att boendeprogrammet ska utgöra underlag för planläggning
enligt PBL. Boverket föreslår att kommunen minst en gång per
mandatperiod ska ta fram ett boendeprogram. Boendeprogrammets
omfattning detaljregleras inte, men ett förtydligande görs om att den ska
baseras på en behovs- och marknadsanalys. Därtill anser Boverket att det är
nödvändigt att ta fram ett åtgärdsprogram eller en genomförandestrategi,
där utbyggnadsplaner och andra mark- och bostadspolitiska åtgärder
tydliggörs.
Boverket föreslår också ett förtydligande av det regionala perspektivet. För
det första genom att boendeprogrammen ska visa på vilket sätt relevanta
nationella och regionala mål, planer och program har beaktats. För det
andra genom att kommunen, vid upprättande av boendeprogrammet, ska
samråda med andra berörda kommuner. För det tredje genom att
länsstyrelsen, regionplaneorgan samt kommunala organ med ansvar för
regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering ska ges tillfälle
att yttra sig över förslag till program. Boverket anser också att det bör
övervägas att införa en möjlighet för regeringen att förelägga två eller flera
kommuner att ta fram en gemensam strategi för att tillgodose behovet av
bostäder i ett regionalt perspektiv.
Avregleringen av bostadsmarknaden har minskat kommunernas
möjligheter att styra utvecklingen på bostadsmarknaden och många
kommuner upplever en brist på styrmedel för att uppfylla sitt ansvar i
boendefrågor. Boverket förslår därför en ny bestämmelse som ger
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kommunerna möjlighet att tilldela ett kommunalt eller privat
bostadsföretag uppdrag att till exempel tillhandahålla hyresbostäder där
detta inte kan erbjudas på marknadens villkor. Förslaget tar utgångspunkt i
det instrument som erbjuds genom EU:s statsstödsregler för "tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse". Avsikten är att skapa en rambestämmelse för
att under vissa förutsättningar kunna ge ekonomiskt stöd till åtgärder som
krävs för att tillgodose behovet av hyresbostäder och vissa andra
bostadsmarknadsåtgärder som har ett starkt allmänintresse. Det blir sedan
respektive kommun som (själv) får avgöra om och hur man vill utnyttja
denna möjlighet.
Boverket föreslår att länsstyrelsens ansvar att uppmärksamma
kommunerna på eventuella behov av samordning kring boendefrågor ska
tydliggöras i den nya lagen.
Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens, avsnitt
7.3 ingår i remissen. Kapitlet innehåller ett förslag att förtydliga i
bostadsförsörjningslagen att det i kommunen ska finnas en policy för
markanvisningar i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen
(boendeprogram i förslaget till ny lag).
Bakgrund

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att göra en översyn av lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med
uppdraget är att förtydliga det kommunala ansvaret för
bostadsförsörjningen och att tydliggöra det regionala perspektivet vid
planering av bostadsförsörjningen ur ett hållbart perspektiv.
Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting
att lämna synpunkter på förslaget till ny lag (rapport 2012:2 och tillägg Dnr
2102-3290/2012). Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast fredagen den 18 januari 2013.
Överväganden

Förvaltningen konstaterar att bostadsfrågan är en viktig regional
utvecklingsfråga och bejakar därför ett generellt förtydligat regionalt
perspektiv i lagen och noterar att har Boverket uppmärksammat hur nära
bostadsbyggandet är kopplat till ny infrastruktur och kollektivtrafik. Det är
positivt att kommunerna ska visa på vilket sätt relevanta nationella och
regionala mål, planer och program har beaktats och samråda med berörda
grannkommuner. Det är också en relevant iakttagelse att
bostadsmarknaderna i högre grad samvarierar med "FA-regionerna", d.v.s.
de funktionella arbetsmarknadsregionerna, än med det kommunala
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territoriet. I Stockholmsregionen är kommunerna i allt väsentligt en
gemensam bostadsmarknad, särskilt tydligt sektorsvis längs radiella
kommunikationsstråk.
Det är vidare positivt att Stockholms läns landsting ges tillfälle att yttra sig
över förslag till boendeprogram. Boendeprogrammet anges vara underlag
för planläggning enligt PBL "för översiktsplanen och i förekommande fall
regionplanen". I Stockholmsregionen pågår sedan lång tid tillbaka en dialog
mellan regionplaneorganet och kommunerna om bostadsfrågor och
Boendeprogram kan vara ett viktigt inslag i detta arbete.
Boendeprogrammets omfattning detaljregleras inte, men ett förtydligande
görs att den ska baseras på en behovs- och marknadsanalys och att en
genomförandestrategi ska följa Boendeprogrammet.
Genomförandestrategin ska innehålla konkreta mark- och bostadspolitiska
insatser. Det framgår av Boverkets förslag att behovs- och
marknadsanalysen kan göras på olika sätt och att andra kommunala
analyser som förskolebehov m.m. bör användas som underlag. Boverket
hänvisar också till att när lägenhetsregistret finns tillgängligt kan den
informationen komplettera underlaget. Förvaltningen anser att det är
positivt med denna typ av analyser och att det ligger väl i linje med andra
liknande analyser som landstinget medverkar till i sin roll som
regionplaneorgan.
Boverkets förslag att det bör övervägas att införa en möjlighet för
regeringen att förelägga två eller flera kommuner att ta fram en gemensam
strategi för att tillgodose behovet av bostäder i ett regionalt perspektiv, kan
i Stockholmsregionen ske i samverkan med regionplaneorganet.
Boverket vill ge kommunerna utökade verktyg för att uppfylla sitt ansvar
inom boendeområdet. I många länder i EU använder man redan idag EU:s
statsstödsregler för "tjänster av allmänt ekonomiskt intresse", för att bygga
bostäder. Det framgår emellertid inte av Boverkets översyn på vilket sätt
och, under vilka omständigheter, detta verktyg kan användas. Det behöver
utvecklas, och erfarenheter från andra länder behöver beaktas.
Förvaltningen förutser också problem om endast vissa kommuner i en
gemensam funktionell bostadsmarknad skulle använda detta nya verktyg.
Då kan segregationen påverkas negativt genom att gamla boendemönster
befästs.
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Det finns heller inga förslag till sanktioner eller exempel på konsekvenser
för de kommuner som väljer att använda eller avstå från att använda dessa
verktyg. Även dessa områden bör utvecklas.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget innehåller flera obligatoriska moment som gör anspråk på
handläggarresurser såväl hos regionplaneorganet som hos kommuner.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Peter Haglund
Direktör SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering

LS 1210-1317

JIL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Tillväxt- och regionpfanértngsutskoUet

1(2}
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
2Öi2-ll-12

LS 1210-1317

Yttrande over Boverkets översyn av
bostadsforsörjningslagén samt avsnitt 7*3 i
Statskontorets rapport ö m märk* bostadsbyggande och
konkurrens
Stockholms läns landsting konstaterar att bostadsfrågan är en viktig
regional utvecHingsfråga oeh bejakar därför generellt ett förtydligat
regionalt perspektiv i lägen och noterar att Boverket uppmärksammat hur.
nära bostadsbyggandet är kopplat till ny infrastruktur och kollektivtrafik.
Det är positivt att kommunerna ska visa på vilket sättrelevanta nationella
och regionåla mål^ planer ooh program har beaktats och samråda med
berörda grannkommuner. Det är också en relevant iakttagelse att
bostadsmarknaderna ! högre grad samvarierar med '^A-regiQnerna" d.v.s.
defunMönélla arbetsmärknadsregionerna än med det kommunala
territoriet. I StocMiolmsregionen är kommunerna i allt väsentligt en
gemensam bostadsmarknad, särsMlt tydligt sektorsvis längs radiefla
kommmiikationsstråk.
Det är vidare positivt att Stockholms läns landsting ges tillfälle att yttra sig
över. förslag till boendeprogram. Boendeprogrammetanges vara underlag
for planläggning enligt PBL "for översiktsplanen oehi förekommande fåll
regiönplanéri . I Stockholmsregionen pågår sedan lång tid tillbaka en diälög
mellan regionplaneorganet och kommunerna om bostadsfrågor och
Boendeprogram kan vara ett viktigt inslag i detta arbete.
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Boendeprogrammets omfattning detaljregleras inte, men ett.förtydligahde
görs att det ska baseras på en behovs- och marknadsanalys och. att én
genomförandestrategi ska följa Boendeprogrammet, Landstinget anser att
det är positivt med denna typ av analyser och att det ligger väl i linje med
andra, liknande analyser söm landstinget medverkar till i sin roll som
regionplaneorgan.
Boverkets förslag är att dét.bör övervägas ätt införa en möjlighétför
regeringen att förelägga två eller flerakommuner att ta fram én gemensam
strategi för att tillgodose behovet av bostäder i ett regionalt perspektiv.
Landstinget ansér :att detta är ett bra förslag.och yill peka pa.mojligheteniatt
en sådan strategi! Stockholmsregionen kan ske i samverkan med
regionplaneorganet
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Boverket vil! ge kommunerna utökade verktyg för att uppfylla sitt ansvar
inom boéndéområdet I många länder i EU använder man redån idag ElT:s
statsstödsregler för "tjänster av allmänt ekonomiskt intresse* för att bygga
bostäder. Det framgår emellertid inte av Boverkets översyn på vilket sätt,
och under vilka omständigheter, déftä verktyg kan användas. Det behöver
utvecklas, och erfarenheter från andra länder behöver beäktas.
Landstinget förutser också problem om endast vissä .kommmier i én
gemensam åmktionell bostadsmarknad skulle använda detta nya verktyg.
Då kan segregationen påverkas negativt genom att gamla boendemönster
befästs. i>etfinnsheller inga förslag till sanktioner eller exempel på
konsekvenser för de kommuner som väljer att använda eller avstå från att
använda dessa verktyg. Även dessa, områden bör utvécidäs.
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Sammanfattning
Boverket presenterar här resultatet av en översyn av bostadsförsörjningslagen i syfte att förtydliga det kommunala ansvaret och atf
tydliggöra det regionala perspektivetNy lag och nya begrepp..
Som ett led i en anpassning tillförändradeförutsättningarpå bostadsmarknadenföreslårBoverket en modernisering ay begreppen Hagen.
^sföds^j:siör|^gspiahéj^g föreslås ersattas med "boendeplanermg"
och i ställetför"riktlinjerförbostadsförsörjningen*'föreslåsbegreppet
"boendeprogram"fördet dokument som. ska visa kommunens bostads-*
politiska mål och planerade msatser för att nå dessa mål.
Boverketföreslårattrtuvarandejag om komtrmnernäs bostadsförsörjnmgsansvar upphävs och ersätts med eri ny lag om kommunernas
ansvar för boendeplanermg. Skillnaderna mellan nu gällande lag och den
förslagna nya lagen gäller i. huvudsak hur ansvaretförkommuner och
länsstyrelser uttrycks och.preciseras. Det är principiellt sett inte fråga om
ett utökat-ansvar eller en ändrad ansvarsfördelning»
,

w

Anknytning tiU PBL
Boverket anser ätt lagen öm kommunernas ansvar.för pöendeplanering.
behöver eft inledning om lagens syöe och innéhålL Det.bör tydligt framgå
att boendefrågorna är. en kommunal angelägenhet och i övergripande
ordalag vad som förväntas av kommunerna. Härigenom knyter man också
an till plan- och bygglagen* som har en liknande upptakt. Det behöver
uttryckas att när det gäller kommunernas ansvar ligger fokus på planering
och på att skapaförutsättningarförönskad utveckling, samt att ansvaret
omfattår. såv$ nyproduktion som utveckling och anpassning av' befintliga
boendemiljöer. Boverket menar att det.är. logiskt att åtgärder enligt denna
lag bidrar till samma övergripande mål som åtgärder enligt plan- och
bygglagen: en samhällsutveckling medjämlika och goda sociala
levnadsförhållanden.
Ett boendeprogram varje mandatperiod
Bovérkéiföreslår att kommunen minst en gång per mandatperiod ska-ta
tram ett boendeprogram. Boverket har inte bedömt det som lämpligt att
detaljreglera vad detta program ska omfatta.. Men av lagtexten'bör det
framgå att programmet ska ange mål för bostadsutveckjingen i alla delar
av kommunen och beskriva kommunens planerade insatserförätt "så.
dessa mål samt att programmet ska baseras på en. analys, av efterfrågan,
behov och aktuella marlmadsförute^
Boverket bedömer att dessa
preciseringar överensstämmer val-med intentionerna i den nuvarande'
lagen.
Som ytterligare vägledning bör anges att programmet'ska iitgöra
underlag:förplanläggning enligt PBL öch andraförkommunen
strategiska beslut samt'ge inforrnatipn till.berörda aktörer om
koimnunehs tilltänkta boendeplanering.

Boverkefs översyn av bostadsförsörjningslagen

Dei regionalaperspeUivei lyfts fram*
Behovet av ettrégiohatf perspektiv understryks på tre sätt: För det första
ska kommunen i boendeprogrammet visa på vilket satt relevanta
nationella och regionala mål, planer och program åar beaktats. Detta
innebär att kommunen måste .förhålla sig till det regionala tillyäxt- och
utvecklingsarbetet och tä hänsyn till regionala program .som RUP och
RtJFS. För det andra ska kommunen i samband med att
boendeprögrammet upprättas samråda med andra kommuner som berörs
av planeringen. För det tredje ska länsstyrelsen, regionplaneorgan sarnt
kommunala organ som har ansvar för regionalt till växtarbeté öch
transportirm-astrukturplanering gés iljfälle att yttra.sig överförslagtill.
program.
Härutöver menar Boverket ättdet.bör övervägas att införa en
möjlighet för regeringen att.föreläggatvå ellerflerakommuner att ta fram
:en gemensam strategiföratt tillgodose behovet av bostäder i ett regionalt
perspektiv.
Ett nytt verktyg
Boverket ser det söm angeläget att i detta sammanhangförsökaförstärka
kommunernas verktyg. Av^gieringen äv bostadsmarknaden har minskat
kommunernas rnöjligheter att styra utvecklingen på bostadsmarknaden
och många kommuner upplever en brist på. styrmedelföratt uppfylla sitt
ansvar i boendefrågor. Boverket,föreslårdärför en ny bestämmelse söm
ger kommunema möjlighet att tilldela ett kommunalt eller privat bostadsföretag ett uppdrag att till exempel tillhandahålla hyresbostäder där d.etta
inte kan erbjudas på marknadens villkor»
Förslaget tar utgångspunkt i det instrument som erbjuds genom EUis
statsstödsregler .för "tjänster av allmänt ekonomiskt intresse*'. Avsikten är
att skapa en.rambestämmelseföratt under vissa förutsättningar kunna geekonomisktstöd till åtgärder, somkrävsföratt tillgodose behovet av
hyresbostäder och vissa andra böstadsmarknädsitgäfder som har ett starkt
allmänintresse. Det blir sedan respektive kommun som självfåravgöra
om och burman yill utnyttja denna möjlighet
Länsstyrelsens mil förtydligas
När det gäller länsstyrelsernas rollföreslårBoverket att det skrivs in i
lagen att länsstyrelsen, ska uppmärksamma, kommunerna på eventuella
béhov av samordning kommuner emellan kring boendefrågor .och verka
for att sådan samordning, kommer till stånd.
Att länsstyrelserna ges möjlighet att yttra sig överförslagtill boendeprogram kan, beroende på hur man tidigare har arbetat, innépäjra en ny
eller én förstärkt roll.
Effekter på annan lagstiftning
Boverkets lagförslag innebär att boendeprogrammet ska utgöra underlag
vad planläggning enligt PBL. På motsvarande sätt borde det göras ett förtydligande i PBL om att kommunen ska beakta boendeprogrammet yid.
•planläggning. För. att stärka kopplingen mellan de båda lagarna bör
behovet av ändringar i PBL utredas närmare»
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Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Yttrande över Boverkets översyn av
bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i
Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och
konkurrens
Stockholms läns landsting konstaterar att bostadsfrågan är en viktig
regional utvecklingsfråga och bejakar därför generellt ett förtydligat
regionalt perspektiv i lagen och noterar att Boverket uppmärksammat hur
nära bostadsbyggandet är kopplat till ny infrastruktur och kollektivtrafik.
Det är positivt att kommunerna ska visa på vilket sätt relevanta nationella
och regionala mål, planer och program har beaktats och samråda med
berörda grannkommuner. Det är också en relevant iakttagelse att
bostadsmarknaderna i högre grad samvarierar med "FA-regionerna" d.v.s.
de funktionella arbetsmarknadsregionerna än med det kommunala
territoriet. I Stockholmsregionen är kommunerna i allt väsentligt en
gemensam bostadsmarknad, särskilt tydligt sektorsvis längs radiella
kommunikationsstråk.
Det är vidare positivt att Stockholms läns landsting ges tillfälle att yttra sig
över förslag till boendeprogram. Boendeprogrammet anges vara underlag
för planläggning enligt PBL "för översiktsplanen och i förekommande fall
regionplanen". I Stockholmsregionen pågår sedan lång tid tillbaka en dialog
mellan regionplaneorganet och kommunerna om bostadsfrågor och
Boendeprogram kan vara ett viktigt inslag i detta arbete.
Boendeprogrammets omfattning detalj regleras inte, men ett förtydligande
görs att det ska baseras på en behovs- och marknadsanalys och att en
genomförandestrategi ska följa Boendeprogrammet. Landstinget anser att
det är positivt med denna typ av analyser och att det ligger väl i linje med
andra liknande analyser som landstinget medverkar till i sin roll som
regionplaneorgan.
Boverkets förslag är att det bör övervägas att införa en möjlighet för
regeringen att förelägga två eller flera kommuner att ta fram en gemensam
strategi för att tillgodose behovet av bostäder i ett regionalt perspektiv.
Landstinget anser att detta är ett bra förslag och vill peka på möjligheten att
en sådan strategi i Stockholmsregionen kan ske i samverkan med
regionplaneorganet.
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Boverket vill ge kommunerna utökade verktyg för att uppfylla sitt ansvar
inom boendeområdet. I många länder i EU använder man redan idag EU:s
statsstödsregler för "tjänster av allmänt ekonomiskt intresse", för att bygga
bostäder. Det framgår emellertid inte av Boverkets översyn på vilket sätt,
och under vilka omständigheter, detta verktyg kan användas. Det behöver
utvecklas, och erfarenheter från andra länder behöver beaktas.
Landstinget förutser också problem om endast vissa kommuner i en
gemensam funktionell bostadsmarknad skulle använda detta nya verktyg.
Då kan segregationen påverkas negativt genom att gamla boendemönster
befästs. Det finns heller inga förslag till sanktioner eller exempel på
konsekvenser för de kommuner som väljer att använda eller avstå från att
använda dessa verktyg. Även dessa områden bör utvecklas.
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