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Länsstyrelsen i Västmanlands läns yttrande över 
betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad 
(SOU 2022:14)
Er beteckning: Fi2022/01157

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Västmanlands län, härefter Länsstyrelsen, har av 
Finansdepartementet beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
rubricerad remiss.

Länsstyrelsens synpunkter

Övergripande ställningstagande
Länsstyrelsen ser positivt på den genomförda utredningen och dess syfte. 
Övergripande tillstyrker Länsstyrelsen de förslag som presenteras i 
betänkandet. Länsstyrelsen anser dock att vissa förslag behöver 
utvecklas och förstärkas enligt nedan.

Synpunkter på författningsförslag

Förslag till bostadsförsörjningslag

2 § 

I betänkandet beskrivs att Sverige genom internationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter har förbundit sig att säkerställa människors rätt till 
bostad och enligt regeringsformen ska det allmänna trygga rätten till 
bostad. Länsstyrelsen anser därför att rätten till bostad kan nämnas i 
målet för bostadsförsörjningen enligt följande; Målet för 
bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för att trygga allas 
rätt att leva i goda bostäder.
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3 §

Länsstyrelsen välkomnar förslaget att staten ska ha en tydligare roll i 
bostadsförsörjningen med framtagandet av nationella handlingsplaner. 
En särskilt angelägen fråga att hantera på nationell nivå är 
förutsättningarna för våldsutsatta att kunna finna stadigvarande boende. I 
nuläget finns det inte någon aktör som har ett långsiktigt mandat eller 
ansvar att samordna denna fråga över kommungränser, vilket efterfrågas 
av flera kommuner och andra aktörer.1

5 §

För att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning finns det flera 
aspekter som behöver beaktas i de kommunala handlingsplanerna men 
som inte nämns i författningsförslaget. Listan över vad de kommunala 
handlingsplanerna ska innehålla bör kompletteras gällande jämställdhet, 
barnrätt, funktionsrätt och folkhälsa samt hur kommunerna motverkar 
hemlöshet och arbetar vräkningsförebyggande.

11 §

Länsstyrelsen ser positivt på förslaget att tydliggöra kommunernas 
möjligheter att förmedla bostäder efter behov samt det större utrymmet 
att använda förturer inom kommunala bostadsförmedlingar. För att 
förturer ska vara ett fungerande verktyg för personer som utsätts för våld 
vill Länsstyrelsen poängtera vikten av att de inte är förenade med allt för 
höga krav gällande exempelvis vistelsetid i kommunen.

20 §

Länsstyrelsen välkomnar förslaget att hyresgarantier fokuseras på 
barnfamiljer. Enligt förslaget gäller garantin endast för en bostad 
belägen i den egna kommunen vilket innebär att våldsutsatta personer 
med barn som behöver en bostad utanför den egna kommunen inte kan 
ta del av detta. Problemet hade kunnat avhjälpas om 2a 8 § (2) i 
socialtjänstlagen, som reglerar möjligheten att ansöka om insatser i 
annan kommun, hade fungerat på ett tillfredsställande sätt. 
Länsstyrelsernas kartläggning av kommuners insatser kring 
stadigvarande boende för våldsutsatta visar dock att så inte är fallet.2 Om 
hyresgarantin ska vara verkningsfull även för våldsutsatta med barn som 
behöver flytta till en annan kommun behöver den kombineras med ett 
förtydligande av kommunernas ansvar enligt 2a 8 § (2) socialtjänstlagen.

1 Länsstyrelsen i Västerbottens län (2022), Till stadigvarande boende
2 Länsstyrelsen i Västerbottens län (2022), Till stadigvarande boende

https://catalog.lansstyrelsen.se/store/34/resource/85
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/34/resource/85
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Ulrica Gradin med 
plan- och bostadshandläggare Simon Eriksson som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också vikarierande länsråd Åsa Halldorf, 
tillförordnad avdelningschef Anna Onsten-Molander samt särskilt 
sakkunnig inom jämställdhet och mänskliga rättigheter Torbjörn 
Messing medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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