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Arrangeras av:

Utblick:
Äntligen dags för bostadspolitik?
Moderator: Tomas Ernhagen  chefekonom, Fastighetsägarna Sverige 

Bostadspolitiken har länge lyst med sin frånvaro. Istället har Riksbanken och Finansinspektionen satt 
gränserna för bostadsutvecklare och hushåll genom kapitalkrav och amorteringskrav, dessutom på 
helt felaktiga grunder enligt en del bedömare. Men plötsligt händer det. S, MP, C och L enas om en väg 
framåt. Är Januariavtalet lösningen på bostadsmarknadens problem? Går det att jämka ihop höger- och 
vänsterperspektivet till en mittenlösning?  

09.00- 09.50 Äntligen dags för bostadspolitik? Är Januariavtalet lösningen på   
 bostadsmarknadens problem?
 I Januariavtalet anges ramarna för den framtida bostadspolitiken. Fri hyressättning i  
 nyproduktion är det som har diskuterats mest i media. Men det finns mer. 
 Läget ska få större betydelse i hyressättningen och en ny tvistelösning ska införas i 
 de årliga hyresförhandlingarna. Vad kan vi konkret förvänta oss av dessa förslag? 
 Är de tillräckliga för att lösa problemen på bostadsmarknaden? Om inte, vad saknas? 
 Dessa frågor diskuteras av Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsekonomi vid Lunds 
 universitet.

09.50-10.10  Fikapaus och mingel 

10.10- 11.00  Är hushållens skulder det stora problemet?
 Riksbanken och Finansinspektionen har under lång tid varnat för hushållens växande 
 bostadslån. Inte sällan målas de upp som stora hot mot den svenska ekonomin. Av 
 det skälet har en rad åtgärder införts för att dämpa skuldökningen. Är dessa 
 motiverade eller är kanske åtgärderna i sig ett hot mot ekonomin och direkt skadliga 
 för bostadsmarknaden? SBAB:s chefsekonom Robert Boije ger sin syn på detta.

11.00-11.30  Alla ska med på tåget: Är social housing en hållbar lösning?
 Bostadsbrist, svarthandel och ökad segregation plågar den svenska 
 bostadsmarknaden. Allt fler menar att den bostadspolitiska verktygslådan behöver 
 kompletteras för att erbjuda svaga hushåll nya ingångar till bostadsmarknaden. 
 Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, belyser ett 
 tänkbart paradigmskifte för att åstadkomma en långsiktigt hållbar social bostadspolitik.

11.30-12.00  Olika perspektiv på bostadspolitiken
 Januariavtalets förslag avseende bostadsmarknaden kan ses som en mix av 
 olika politiska perspektiv. Men hur skulle politiken se ut om högern och vänstern fick 
 utforma bostadspolitiken utan att behöva ta hänsyn till den politiska vardagen? Linda 
 Jonsson från Veidekke möter Martin Hofverberg från Hyresgästföreningen i en 
 ideologiskt inspirerad diskussion om bostadspolitiken.


