
 

 

Boverket om byggandet - föreskrifter, prognoser och morgondagens bostäder   

  

Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket  

  

Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för byggande. Grunden för myndighetens arbete 

är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen. De tar även fram 

prognoser för behovet av bostäder som behöver byggas. Hur kommer de fram till dessa 

föreskrifter och prognoser? Byggs det rätt i dagsläget, och hur ska vi bygga i framtiden? Hur 

ser vi till att det byggs energieffektivt?   

I den första av nätverkets fem träffar diskuterar Boverkets generaldirektör 

Anders Sjelvgren med nätverket kring byggande, byggregler, prognoser och finansiering.    

 

Westmanska palatset, Holländargatan 17, torsdagen den 7 november 2019, kl. 09.30-12.30   

   
 

Hur ska fler få bostad i storstadsregionerna?    
 

    

 

Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm  

Bristen på bostäder är som högst i Sveriges storstadsregioner. Det står över 650 000 personer i 

Stockholms bostadskö. Är det ett mått på bostadsbristen i Stockholm? Och krävs det 

verkligen 20 års kötid för att få en lägenhet av Bostadsförmedlingen? Christer Edfeldt, VD för 

Bostadsförmedlingen i Stockholm, där bostadsbristen är som högst - ger sin syn på detta och 

berättar om bostadsmarknaden utifrån Bostadsförmedlingens horisont.   

   

och senare samma träff   
 



 

Bostadsklyftan - De som har, och de som inte har en bostad   
 

  

 

Peter Englund, professor på Handelshögskolan i Stockholm och ledamot av Finanspolitiska 

rådet   

 

Det är ingen hemlighet att bostadspolitiken i Sverige gynnar redan privilegierade grupper - 

den som antingen äger sin bostad, eller som hyr den genom ett förstahandskontrakt. Men för 

de svagaste grupperna är det desto svårare att komma in på bostadsmarknaden. 

Låginkomsttagare, unga och nyanlända har alla idag stora svårigheter att få en egen bostad. 

Peter Englund är professor på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på banker och 

fastigheter. Han har ett antal åtgärder han menar behövs för att skapa en bättre fungerande 

bostadsmarknad. Vid den senare delen av dagens möte berättar han mer om detta, och 

diskuterar med nätverkets deltagare kring insider-outsiderproblematiken på bostadsmarknaden 

idag, och den klyfta som föreligger mellan de som har, respektive inte har en egen bostad.    

 

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 15 januari 2020, kl. 09.30-12.30  
  

 

 

Bortom januariavtalet - breda bostadspolitiska samtal och internationell inspiration   
 

  

Elin S Olsson, statssekreterare hos bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund (Mp)   

Hur ska regeringens bostadspolitik se ut under mandatperioden? Och hur ska vi komma 

tillrätta med den bostadsbrist och de problem som finns? Elin S Olsson är statssekreterare hos 

bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund, med ansvar för bostadsfrågor. Idag 

diskuterar hon med nätverket om bostadspolitiken framöver, bostadsbrist 

och kompetensförsörjning. Hon gör samtidigt en internationell utblick - vad kan vi i Sverige 

lära oss av hur andra europeiska länder har tacklat bostadsbristen?   

 

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 12 februari 2020. OBS: Vi börjar en timme 

senare idag, kl. 10:30-13:30   



Sparringsmöte online - hur hanterar vi den nya verkligheten? 
 

 
 
Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har 
påverkat alla sektorer. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största 
utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet. Vi kommer att dela 
våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och 
nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten.  
 
Fredagen den 24 april 2020, kl. 10.00-11.00  
 
 
 

 
 

 

 


