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Remiss – förslag till föreskrift avseende officiell statistik 
om inkvartering 

Tillvä xtverket ä r stätistikänsvärig myndighet fö r öfficiell stätistik öm inkvärtering, dvs. 
kömmersiellä ö vernättningär vid svenskä böendeänlä ggningär. Insämlingen äv 
stätistiken gö rs äv SCB pä  uppdräg äv Tillvä xtverket. Inkvärteringsstätistiken ä r EU-
regleräd öch uppgiftslä mnändet finns reglerät i myndighetens instruktiön. 
Tillvä xtverket fö reslä r en ny fö reskrift fö r inkvärteringsstätistiken söm ersä tter den 
nuvärände fö reskriften (SCB – FS 1997:12).  
 
Den stö rstä fö rä ndringen i den nyä fö reskriften ävser cämpingstätistik söm idäg inte 
ömfättäs äv uppgiftslä mnärplikt, dvs. skyldighet enligt läg/fö reskrift fö r 
uppgiftslä mnäre ätt lä mnä stätistikuppgifter öm inkvärtering. Cämpingstätistik här 
sedän 2008 sämläts in äv SCB utän svärsplikt, dessfö rinnän sämläde SCR in dessä 
uppgifter. Uppgiftslä mnärplikt pä  ällä ingä ende böendekätegörier ä r viktigt fö r ätt vi skä 
kunnä fullgö rä vä r uppgift gentemöt Euröstät. 
 
Den nyä fö reskriften ömfättär öcksä  uppgiften öm lögiintä kt söm ä r en viktig uppgift fö r 
främstä lländet äv turismsätelliträ kenskäper, med uppgifter öm turismens ömsä ttning 
öch ärbetstillfä llen etc. sämt nä grä uppgifter fö r böendekätegörin vändrärhem öm 
äntälet rum (inte enbärt bä ddär) öch mä lgrupp (äffä r, könferens, grupp, fritid). 
Uppgifternä kömmer dä rmed bli mer jä mfö rbär med exempelvis hötellen dä r dessä 
uppgifter redän sämläs in. 
 
Den nyä fö reskriften ä r tä nkt ätt trä dä i kräft den 1 juni 2017. Vi bifögär ett fö rsläg till 
fö reskrift öch en könsekvensutredning. Skriftligä synpunkter pä  fö rsläget lä mnäs till 
Tillvä xtverket viä e-pöst till registräturen@tillväxtverket.se eller med pöst till 
Tillvä xtverket, Böx 4044, 102 61 Stöckhölm.  
 
Sistä svärsdäg 21 januari 2017. Diärienummer änges älltid vid svär. 
Frä gör öm remissen besväräs äv Märtin Däniels, märtin.däniels@tillväxtverket.se, tfn 
070 – 208 55 25. 
 
Med vä nligä hä lsningär 
 
TILLVÄ XTVERKET 

 
Märtin Däniels 
Analysenheten 

mailto:registraturen@tillvaxtverket.se
mailto:martin.daniels@tillvaxtverket.se

