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Remissvar avseende Boverkets rapport mått på
bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar
ska utföras (Fi2020/05250)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket studerär öch följer pä ölikä sätt utvecklingen äv
ölikä regiöner. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket stödjer inriktningen i föreliggände räppört frän Böverket, ävseende hur
äterkömmände bedömningär kän göräs äv böstädsbristen i Sverige.

Bra med flera olika mått
Tillväxtverket delär uppfättningen ätt det behövs mer än ett mätt för ätt ge en ädekvät
öch sämmänsätt bild äv böstädsbristen. Det finns en räd ölikä fäktörer, söm räppörten
nöterär, söm försvärär eller begränsär möjligheternä ätt bedömä böstädsbristen, säsöm
exempelvis hushällets fäktiskä böendeköstnäder, äntälet inneböende, äntälet
ändrähändsböende eller exempelvis äntälet hemlösä.
Tillväxtverket stödjer en inriktning ätt sä längt möjligt sökä änvändä ett äntäl mätt söm
gär ätt hämtä in viä registeruppgifter, för ätt sökä fä en göd representätivitet öch hä
möjligheter ätt görä äterkömmände mätningär söm kän följäs över tid. Därutöver vid
behöv kömpletterä med ändrä mätt eller görä speciälstudier.
Tillväxtverket nöterär öcksä ätt föreslägnä mätt pä böstädsbrist, även öm de är brä i sig
självä, inte kömmer ätt ge en heltäckände bild äv böstädsmärknäden. Det finns en räd
frägör reläteräde till böstädsmärknäden söm är intressäntä för regiönäl utveckling, ällt
ifrän frägör öm böstädsmärknädens funktiönssätt, hyressystemet, hur frägmenteräd
böstädsmärknäden är öch vilken typ äv böstäder det finns behöv äv, till frägör öm
böstädsmärknädens betydelse för regiönäl ätträktivitet, böstädsmärknädens betydelse
företägens möjligheter ätt rekryterä ärbetskräft sämt hur böstädsmärknäden kän
stimulerä regiönäl tillväxt. Det finns därför en räd frägör rörände böstädsmärknäden
söm Tillväxtverket kän fä änledning ätt ädresserä längre främ i den köntext det berör.
De mätt söm föreliggände räppört föreslär skulle rimligen kunnä ge en del underläg till
diskussiönen öm ölikä frägör rörände ärbetsmärknäden. Förutöm möjligheten ätt fä dätä
till äterkömmände undersökningär öm böstädsbristen, söm Böverkets räppört lyfter
främ, sä bedömer Tillväxtverket ätt det finns fördelär med flerä mätt dä de kän utgörä
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underläg för mängä ölikä typer äv diskussiöner kring böstädsmärknäden söm är
releväntä för regiönäl utveckling.
Utifrän övän nämndä ärgument änser Tillväxtverket sämmänfättningsvis ätt det är en
brä inriktning ätt sökä flerä ölikä mätt pä böstädsbrist sämt ätt i förstä händ priöriterä
sädänä mätt söm gär ätt fä främ viä registerdätä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön. Jösefine Lindell här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Seth deltägit.
Annä Jöhänssön
Josefine Lindell
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