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Remissvar;  
SOU 2022:14 - Sänk tröskeln till en god bostad  
 

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsom-

råden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur 

och bildning. Region Blekinge har i egenskap av regionalt utvecklingsansvar tagit del av ovan 

rubricerad remiss. Region Blekinge är inte formell remissinstans, men skulle utifrån det region-

ala utvecklingsansvaret i Blekinge och mångårigt arbete inom strategisk samhällsplanering vilja 

skicka med några synpunkter.  

 

Alla måste göra mer 

Betänkandet pekar på det gemensamma ansvaret som staten och kommunerna delar på vad 

gäller bostadsförsörjningen och lyfter även behovet av att staten tydligare ska ta ledning och 

visa den bostadspolitiska viljeinriktningen. Region Blekinge delar denna syn, men vill även 

skicka med att regioner är en viktig aktör kopplat till det regionala utvecklingsansvaret och har 

i vissa fall även ansvar för regional fysisk planering. Enligt plan- och bygglagen ska regioner 

med uppdrag inom regional fysisk planering verka för att insatser som kan bidra till att det 

långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses. 

 

Region Blekinge har inget formellt uppdrag enligt plan- och bygglagen att arbeta med regional 

fysisk planeringen, vilket Region Stockholm och Region Skåne har, men har sedan 2014 bedri-

vit ett arbete inom strategisk samhällsplanering i länet, även kallat Strukturbild Blekinge. Arbe-

tet har fokuserat på en ökad dialog mellan offentliga aktörer inom samhällsplanering samt 

framtagande av gemensamma regionala kunskaps- och planeringsunderlag, i syfte att bättre 

koppla samman kommunal fysisk planering med regional utvecklingsplanering och regionala 

utvecklingsfrågor.  

 

Samordning mellan kommuner  

Vidare föreslår betänkandet att kommuner ska beakta behovet av samordning i frågor som bo-

stadsförsörjning. Region Blekinge håller med om vikten av samordning mellan kommuner, 

men vill framhålla att detta inte nödvändigtvis görs bäst genom att länsstyrelsernas samord-

ningsuppgift förs över till en förordning. Återigen vill Region Blekinge belysa regionernas an-

svar för regionens utveckling och på sina håll även ansvar för regional fysisk planering. Men 

oavsett formellt uppdrag om regional fysisk planering genom plan- och bygglagen eller eget fri-

villigt arbete med strategisk samhällsplanering eller strukturbildsarbete utanför plan- och bygg-

lagen (vilket många regioner gör), så är det regionala perspektivet viktigt för att bidra till att det 

långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, såväl som andra regionala frågor av betydelse 

för länets fysiska miljö.  
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Under 2020 och 2021 gjorde Region Blekinge tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge län en 

gemensam insats för att stärka bostadsmarknaden i länet, på initiativ av Region Blekinge. Ge-

nom konsultstöd gjordes en regional analys och beräkning av demografiskt drivet bostadsbe-

hov i länet, samt beräknad efterfrågan av nyproduktion. Dessutom anordnades ett utbildnings-

tillfälle för två tjänstepersoner från respektive Blekingekommun, för att lära dem att själva an-

vända beräkningsmodellen i arbetet med kommunal fysisk planering och framtagande av kom-

munala riktlinjer för bostadsförsörjning.  

 

Inrättande av råd  

Betänkandet föreslår att ett råd för socialt hållbar bostadsförsörjning inrättas där regeringen 

årligen samlar representanter från kommuner, myndigheter och andra verksamma aktörer på 

bostadsmarknaden. Syftet uppges vara att skapa ett forum där bostadsförsörjning diskuteras 

och åtgärder utvecklas. Region Blekinge vill här påtala att om ett sådant råd inrättas så behöver 

regionerna vara representerade där, med tanke på regionernas ansvar för den regionala utveckl-

ingen och i vissa fall även för den regionala fysiska planeringen.  
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Detta remissvar har sammanställts av;  

 

Jenny Rydquist      
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