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                            2019-08-30 
Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

fi.registrator@regeringskansliet.se 
 
Kopia till:  

Bostadsminister Per Bolund 
Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande Anders Knape och vice ordförande Lena 

Micko  
 
Yttrande: SOU 2019 17 - Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling  

 
I betänkandet föreslås att ändringar görs i Plan- och bygglagen (PBL) som innebär krav på 
kommuner att upprätta transportplaner i samband med planarbetet.  
 
Småkom avstyrker en ändring med ett sådant ovillkorligt krav - i likhet med samtliga 
övriga deltagande på remissmötet den 27 augusti. 

I direktiven till betänkandet skriver regeringen, att utredningen ska 
”analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering 
för nyetablering av bostäder.  

I uppdragsbeskrivningen skriver utredningen, att den ska analysera för- och nackdelar med en 
lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder 
enligt plan- och bygglagen 

En icke tvingande möjlighet för kommuner att ställa krav på transportplaner till andra aktörer i 
samband med bostadsbyggande tillstyrker vi; det föreslås dock inte i utredningen så vitt vi kan 
förstå. Utredningen föreslår i stället att kommuner ska förpliktigas till att upprätta transportplaner 
i planarbetet, vilket vi erfarit att större kommuner redan gör, och i mindre kommuner är det 
sällan relevant. Bostadsbrist finns i hög utsträckning, men någon marknad tar hand om bristen 
finns oftast inte. De kommunala bostadsbolagen bygger i våra kommuner. Det innebär att små 
kommuner oftast inte har externa aktörer att samverka med, till skillnad från större, som skulle 
gagnas av denna möjlighet.   

I övrigt vill SmåKom framföra följande: 
Finansdepartementet tog kontakt med SmåKom den 21 augusti. för att departementet önskade 
också representation från små kommuner vid remissmöte den 27 augusti.  
 
Det är av yttersta vikt att Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting i det 
fortsatta arbetet säkerställer en representation som speglar hela Sverige i utredningar, som kan 
leda till förslag i lagstiftningen som berör alla Sveriges kommuner. Alla perspektiv måste lyftas för 
att inte orsaka en lagstiftning som inte är relevant för mindre kommuner.  Förutsättningarna är 
mycket olika i Sveriges kommuner.  
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Ni är välkomna att kontakta SmåKom om ni behöver lämplig expertis. Med bättre 
framförhållning från er sida kan vi erbjuda rätt kompetens från våra medlemmar.   
 
Vi tackar slutligen för att vi trots allt blivit kallade till remissmötet, och vi ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete.  
 
Detta yttrande har antagits av SmåKoms styrelse.  
 
 
Peter Lindroth   Hilkka Eskelinen 
Ordförande    Sekreterare 
 
 


