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Finansdepartementet
Avdelningen för samhällsplanering och bostäder,
Enheten för samhällsplanering

Hemställan från Region Halland och Hallands läns
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering

Remissinstanser

Boverket
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Region Halland
Region Kronoberg

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Region Jönköping
Region Skåne
Region Västra Götaland
Statskontoret

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 april
2021. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Fi2019/01983 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna
hemställan. Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de
bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (PBL) (2010:900).
Föreliggande proposition (Prop. 2017/18:266) samt det betänkande som
föregick propositionen, En ny regional planering – ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) går att läsa på regeringens
webbplats, www.regeringen.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Lina Martinson
T.f. enhetschef

3 (3)

