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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-12-01 

Närvarande: F.d. justitieråden Martin Borgeke och Mari Andersson 

samt justitierådet Petter Asp 

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden 

Enligt en lagrådsremiss den 3 november 2021 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande         

över förslag till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Lisa Sundin, 

biträdd av ämnesrådet Lars Arell.  

Förslaget föranleder följande yttrande.  

Förslagen i remissen innebär att när kommunerna planerar för 

bostadsförsörjningen ska den analys som ska ligga till grund för 

planeringen få en tydligare inriktning mot bostadsbristen i 

kommunen. I syfte att uppnå detta mål föreslås vissa ändringar i 2 § i 
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lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I stället för att 

enligt den nuvarande lydelsen av paragrafen grunda planläggningen 

på en analys av bl.a. bostadsbehovet för särskilda grupper ska 

analysen göras mot bakgrund av, förutom den demografiska 

utvecklingen och marknadsförutsättningarna, ”vilka bostadsbehov 

som inte tillgodoses på bostadsmarknaden”. Skälet för denna 

förändring anges vara att kravet på en analys av bostadsbehovet  

hos särskilda grupper har visat sig vara inte helt ändamålsenligt, bl.a. 

eftersom det finns hushåll som inte ingår i någon särskild grupp men 

som ändå inte får sina bostadsbehov tillgodosedda. En analys av 

vilka bostadsbehov som inte blir tillgodosedda på den lokala 

bostadsmarknaden anses leda till en mera heltäckande bedömning 

av de behov som finns. 

Lagrådet har inga invändningar mot förslaget i sak, men anser att 

den nya punkten 3 har fått en mindre lyckad utformning. Som 

punkten är skriven ger den närmast ett intryck av att vissa bostads-

behov över huvud taget inte tillgodoses och inte heller kommer att 

tillgodoses inom överskådlig framtid. Lagrådet föreslår att lagtexten i 

stället formuleras på följande vis. 

3. vilka bostadsbehov som behöver prioriteras på den lokala 
bostadsmarknaden. 

I förslaget har det tagits in en övergångsbestämmelse enligt vilken 

äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för riktlinjer för bostads-

försörjningen som har antagits före ikraftträdandedagen den             

1 oktober 2022. Det kan diskuteras om denna bestämmelse 

verkligen behövs. Men om den ska finnas med bör den enligt 

Lagrådets uppfattning ges följande lydelse. 

2. Lagen tillämpas första gången när kommunen, efter ikraftträdandet, 
ska anta nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
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Lagrådet vill som ytterligare förklaring till detta förslag tillägga, att 

eftersom föreskrifterna tar sikte på vad som ska iakttas när riktlinjer 

för bostadsförsörjningen antas blir det – låt vara att de kan ha 

betydelse för tillsynsfrågor – mindre träffande att föreskriva att de 

gäller även sedan riktlinjerna har antagits. 

 

 

 

 

 


