
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om  
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Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017  

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att lämna förslag på hur bedömningar av bo-

stadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på 

kommunerna (dir. 2017:12). I uppdraget ingår att säkerställa att 

bostadsbyggnadsbehovet för en kommun ska ligga till grund för 

kommunens bostadsförsörjningsplanering och att det av kommu-

nens översiktsplan framgår hur kommunen avser att tillgodose 

det bedömda bostadsbyggnadsbehovet. 

Utredaren får därutöver i uppdrag att 

 kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera 

och hantera efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper 

med svag ställning på bostadsmarknaden ur ett lokalt 

och regionalt perspektiv,  

 kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och 

belysa vilka avvägningar kommunerna gör vid beslut 

om åtgärder för bostadsförsörjning i syfte att tillgodose 

dessa behov, 

 analysera om det finns behov av vägledning eller kom-

pletterande kommunala verktyg i syfte att underlätta arbe-

tet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med svag 

ställning på bostadsmarknaden, och lämna de förslag 

som analysen ger upphov till, och 
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 vid behov föreslå förändringar i lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar och angränsande lagstiftning, 

som kan leda till att efterfrågan och bostadsbehovet hos 

grupper med svag ställning på bostadsmarknaden till-

godoses på ett ändamålsenligt sätt. 

Utredningstiden förlängs. Det ursprungliga uppdraget ska fort-

farande redovisas senast den 29 september 2017 medan uppdraget 

i övrigt ska redovisas senast den 30 april 2018. 

Det ursprungliga uppdraget 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 sin avsikt 

att presentera förslag om krav på kommunal planering för bo-

stadsbyggande. Bakgrunden var att bostadsbyggandet i Sverige 

under lång tid inte har hållit jämna steg med befolkningsut-

vecklingen. En särskild utredare fick i uppdrag att lämna förslag 

på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av 

Boverket ska fördelas på kommunerna. Utredaren ska också 

överväga ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bo-

stadsförsörjningsansvar, förkortad BFL, och plan- och bygglagen 

(2010:900) för att säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för en 

kommun, som det bestäms genom utredarens förslag, ska ligga 

till grund för kommunens bostadsförsörjningsplanering och att 

det av kommunens översiktplan framgår hur kommunen avser 

att tillgodose det bedömda bostadsbyggnadsbehovet. Syftet är 

att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet 

av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom 

att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som mot-

svarar behoven.  

Behov av ytterligare utredning 

Enligt BFL ska varje kommun med riktlinjer planera för bostads-

försörjningen och skapa förutsättningar för alla i kommunen att 

leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
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Som framgår av de ursprungliga direktiven är en del av utred-

arens uppdrag att bl.a. säkerställa att bostadsbyggnadsbehovet för 

en kommun ska ligga till grund för kommunens bostadsförsörj-

ningsplanering. För att kunna möta behovet är det samtidigt 

viktigt att kommunen bedriver en ändamålsenlig planering för 

bostadsförsörjningen. Det handlar bl.a. om att aktivt arbeta med 

underlag och analyser, riktlinjer för bostadsförsörjning, genom-

förande, uppföljning och de verktyg som finns till förfogande i 

arbetet, t.ex. bostadsförmedlingar, hyresgarantier, planmonopolet, 

markinnehav och en aktiv markpolitik samt allmännyttiga bo-

stadsföretag, bostadsstiftelser och samarbete med andra aktörer.  

Befolkningen växer snabbt och situationen för grupper som 

står långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden har under lång 

tid varit ansträngd. Det är oroande att det finns indikationer på 

att vissa grupper på bostadsmarknaden är trångbodda, att den 

sekundära bostadsmarknaden växer och att socialtjänsten vittnar 

om att de i dag möter personer vars avgörande problem är att de 

inte får tag i en bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Det 

behövs en fördjupad kunskap om hur kommunerna arbetar med 

efterfrågan och bostadsbehoven bland grupper som har svag 

ställning på bostadsmarknaden men som inte behöver, eller vid 

bättre balans på bostadsmarknaden inte skulle behöva, sam-

hällets stöd. Det kan t.ex. handla om enskilda och hushåll som 

har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden eller svårt att 

hitta en bostad som motsvarar livssituationen, vilken i förläng-

ningen kan påverka barns uppväxtvillkor. Det behövs även kun-

skap om hur kommunernas arbete förhåller sig till olika områ-

den inom kommunen samt till det regionala perspektivet. Situa-

tionen på bostadsmarknaden påverkar rörligheten på arbets-

marknaden, sysselsättningen och tillväxten.  

Utan ett aktivt arbete med bostadsförsörjningsfrågor finns en 

risk att kommunerna saknar en sammanhängande bild av efterfrå-

gan och bostadsbehoven i kommunen och regionen och att nöd-

vändiga åtgärder därför inte kommer till stånd. 

Sammantaget finns det behov av ytterligare utredning.  
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Tilläggsuppdrag 

Utredaren ska mot denna bakgrund 

 kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera 

och hantera efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper 

med svag ställning på bostadsmarknaden ur ett lokalt 

och regionalt perspektiv,  

 kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och 

belysa vilka avvägningar kommunerna gör vid beslut 

om åtgärder för bostadsförsörjning i syfte att tillgodose 

dessa behov, 

 analysera om det finns behov av vägledning eller kom-

pletterande kommunala verktyg i syfte att underlätta ar-

betet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med 

svag ställning på bostadsmarknaden, och lämna de för-

slag som analysen ger upphov till, och 

 vid behov föreslå förändringar i BFL och angränsande 

lagstiftning, som kan leda till att efterfrågan och bo-

stadsbehovet hos grupper med svag ställning på bo-

stadsmarknaden tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.  

Förslagen ska utöver vad som framgår av de ursprungliga di-

rektiven ta hänsyn till de skiftande förutsättningar som finns i 

delar av landet samt behovet av att minska och motverka socio-

ekonomisk boendesegregation. De förslag som utredaren läm-

nar ska stå i överensstämmelse med det handlingsutrymme som 

följer av EU-rätten inklusive statsstödsreglerna. 

Samråd och redovisning av uppdraget  

Utöver vad som redan gäller enligt det urspungliga uppdraget i 

frågan om konsekvensbeskrivningar, samråd och arbetsformer 

ska uredaren på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den 

erfarenhet som finns hos länsstyrelserna, bl.a. genom bostads-

marknadsanalyserna och det arbete som bedrivits i samband 

med uppdraget om kommunernas riktlinjer för bostadsförsörj-

ning (Fi2016/04376/SFÖ m.fl.) och om att stödja kommuner 

och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bo-

stadsmarknaden m.m. (N2016/00696/PUB). 
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Utredningstiden förlängs. Det ursprungliga uppdraget ska fort-

farande redovisas senast den 29 september 2017 medan uppdra-

get i övrigt enligt dessa tilläggsdirektiv ska redovisas senast den 

30 april 2018. 

 

 (Näringsdepartementet) 


