
Hösten 2020:  

Hur återstartar vi efter corona? - workshop samt gäst från 
Omstartskommissionen  

  

Tor Borg, analytiker på Boverket  

Vid detta tillfälle fokuserar vi endast på nätverkets deltagare, i en workshop 
tillsammans. Vi dryftar utmaningar och möjligheter med den nya situationen 
vi befinner oss i, för bygg- och bostadsaktörer. Vad ser vi för nya 
möjligheter och lösningar? Vad prioriterar vi, och går vi till väga? Deltagarna 
uppmuntras att dela med sig av egna frågor och reflektioner för diskussion 
och utbyte med hela gruppen.  

Gästar gör också Tor Borg, expertanalytiker från Boverket som skrivit 
kapitlet om bostäder i Omstartskommissionen.  
 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 23 september, kl. 09.30-12.30 

 

Kommittén för modernare byggregler - hur behöver byggreglerna 
förändras och uppdateras?  

 

Anna Sander, utredare Kommittén för modernare byggregler och 
enhetschef för Mark och exploatering i Uppsala kommun 

Olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) sker både mellan 
kommuner, inom kommuner och mellan kommuner och byggherrar. Det är 
svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i 

https://www.boverket.se/
https://www.chamber.se/nyheter/nu-lanseras-omstartskommissionen-for-reformer-som.htm
https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/


bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Kommittén 
för modernare byggregler (SOU 2019:68) utsågs i början av 2017 och 
avslutade sitt arbete i december 2019. Deras uppgift har varit att utreda om 
byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat 
byggande och skapa ökad konkurrens inom byggsektorn. Anna Sander är 
en av två utredare som tittat på detta, och gästar idag nätverket för att 
berätta mer om slutsatserna av utredningen. Boverkets byggregler behöver 
reformeras och förtydligas för att möjliggöra byggandet av fler och flexiblare 
bostäder. Moderna byggregler ska bidra till ett samhällsbyggande som 
håller över tid, minskar miljöpåverkan och tillgodoser behovet av bostäder 
med bra kvalitet för olika inkomstgrupper, säger Anna Sander.  
 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 7 okt , kl. 09.30-12.30  

 

Generationssveket - hur ska unga få en chans att ta sig in på 
bostadsmarknaden?  

 

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) 

Den hyrda bostadsmarknaden: 

Bostadsbristen bland unga ökar. Kraven på anställningsform och inkomst 
stänger ute många från att köpa eller hyra en bostad i första hand. Andelen 
unga som tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna eller tvingas till osäkra 
boendeformer i andra eller t.o.m. tredje hand - blir allt högre. Hur ska vi 
säkerställa att den unga generationen har någonstans att bo i framtiden? 
Hur kan vi få en bostadspolitik för alla? Sveriges Allmännyttas vd Anders 
Nordstrand, berättar och diskuterar med nätverket om bostadsbrist, 
hyressättning och byggpriser.    

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är bransch- och intresseorganisation 
för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar 
medlemsföretagen 802 000 bostäder över hela Sverige.  

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201968/
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och senare på samma tema 

  

 

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen  

Den ägda bostadsmarknaden: 

Undersökningar visar att unga, precis som andra grupper, i hög 
utsträckning vill äga sin bostad. För många tycks den drömmen allt svårare 
att uppnå, särskilt i starka arbetsmarknadsregioner. Bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) 
gör årligen en stor undersökning riktad till unga om hur de vill bo, 
kombinerat med hur deras föräldrar ser på sina möjligheter att hjälpa till. 
Hur sänker man trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden? Och hur 
bygger man bäst för unga och studenter, en kanske inte lika köpstark 
kundgrupp? Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, 
berättar och diskuterar med nätverket om konsekvenserna av 
kreditrestriktionerna på bostadsbyggandet och ungas väg in på 
bostadsmarknaden.  

  

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

Bostadspolitik och bostadsförsörjning - ur kommunernas perspektiv  

 

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen Tillväxt och 
samhällsbyggnad, SKR  

https://byggforetagen.se/


Befolkningsökningen i Sverige har lett till en större efterfrågan på bostäder. 
Den förnyade bostadsförsörjningslagen förtydligar kommunernas ansvar för 
bostadsförsörjningen, och ställer krav på att varje kommun utifrån nationella 
och regionala mål ska planera för bostadsförsörjningen. Men samtidigt styr 
inte kommunerna ensidigt över utvecklingen på bostadsmarknaden, utan 
den behöver ske i samverkan med andra aktörer som fastighetsägare och 
byggherrar. Hur går arbetet kring detta för Sveriges kommuner? Vilka 
utmaningar och problem ställs de inför? Får alla en bostad? 

Ann-Sofie Eriksson är sektionschef på avdelningen Tillväxt och 
samhällsbyggnad på SKR. Vid nätverkets femte träff diskuterar Ann-Sofie 
med nätverket kring kommunernas roll och ansvar för 
bostadsförsörjningen.  
 

DIGITALT torsdagen den 5 november 2020, kl. 10.00-12.30  

 

Arbetsmiljö och arbetsvillkor i bygg- och bostadsbranschen  

  

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, och Tomas 
Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, representerar Fair 
Play Bygg  

Byggbranschen har förändrats kraftigt sedan gränserna öppnats upp för 
arbetskraften i Europa. Svart arbetskraft, mutbrott och misskötta 
byggarbetsplatser är tyvärr vanligt idag. Samtidigt går allt fler byggaktörer 
samman för att verka för sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på 
våra byggarbetsplatser. Hur står det till med arbetsmiljö och arbetsvillkor 
inom bostads- och byggbranschen? Arbetsmiljöverkets 
generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem medverkar på dagens 
nätverksmöte, och diskuterar med deltagarna kring detta utifrån 
Arbetsmiljöverkets horisont.  

Deltar gör även Tomas Kullberg, som är ordförande i Byggnads Stockholm-
Gotland. Tomas representerar även Fair Play Bygg, som stödjer 

https://skr.se/
https://www.av.se/
https://fairplaybygg.se/sv/om-fair-play-bygg__4


myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i 
byggbranschen. Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och 
Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga 
arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.  
 

DIGITALT onsdagen den 25 november 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 


