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Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 

2022:14) 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker, med en kommentar, samtliga förslag i 

utredningen.  

Bostadspolitiken har nära kopplingar till det folkhälsopolitiska målområdet Boende 

och närmiljö. Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område 

som är socialt hållbart och ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap 

bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. En sund boendemiljö 

utomhus och inne, som främjar en god luftkvalitet och motverkar buller, är andra 

faktorer som kan ha betydelse för en god och jämlik hälsa. Den som inte har goda 

boendeförhållanden har svårare att klara övriga delar av livet, såsom utbildning och 

arbete; något som i sin tur har stor betydelse för hälsan. Detta tydliggör också 

kopplingen mellan bostadspolitiken och välfärdspolitiken – något som också 

utredningen konstaterar. Folkhälsomyndigheten delar utredningens slutsats om att 

det behövs skapas en förståelse för att en socialt hållbar bostadsförsörjning inte kan 

uppnås enbart genom ökad produktion av bostäder utan att bostadsförsörjningen 

behöver hanteras som den tvärsektoriella fråga det faktiskt är. Vi ser också positivt 

på att utredaren har beaktat konsekvenserna för olika diskrimineringsgrunder. 

Boende & närmiljö utgör ett av folkhälsopolitikens åtta målområden och är därmed 

centralt i arbetet med att uppnå det övergripande folkhälsomålet med att sluta de 

påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation. Utifrån relevans av boende och 

närmiljö för folkhälsoarbetet, önskar Folkhälsomyndigheten vara delaktiga i råd för 

socialt hållbar bostadsförsörjning om regeringen beslutar att inrätta ett sådant.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschefen Lisa Brouwers, avdelningschefen 

Britta Björkholm och enhetschefen Nina Lindqvist deltagit. 

Utredaren Annika Ersson har varit föredragande. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Enligt Folkhälsomyndighetens beslut. 

Annika Ersson 
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