Carin Hjulström

Maria Hjelm

Välkommen till
Bostadskongressen

Marie Linder

Carina Ohlsson

den 8 mars 2018 i Borås
Alla har rätt till ett bra hem
Alla kommuner strävar efter att vara hållbara. Med berikande
mångfald och bostad åt alla – till hyror som människor har
råd med. Och alla människor vill ha ett bra hem med trygghet och inflytande. Men hur rimmar det med ökad otrygghet, bostadsbrist, hemlöshet även för grupper utan missbruksproblem, ökande segregation, renovräkningar och en
verklighet där halva inkomsten går till hyran? Samtidigt som
det ställs affärsmässiga krav på allmännyttan.
Problemen finns i kommunerna.
Men det är också där lösningarna finns.
Hur får vi ekvationen att gå ihop? Hur får vi en kommun som
fungerar för alla? Under dagen varvar vi föreläsningar och
fakta med goda exempel och samtal om nya vägar framåt
för bostadspolitiken.

Martin Grander

Lisa Pelling

Jonas Nygren

Anmälan

Bostadskongressen vänder sig till politiker, kommunala tjänstemän, bostadsbolag samt organisationer. Evenemanget är kostnadsfritt men eftersom vi
bjuder på frukost, lunch och fika behöver du anmäla dig. Det gör du enklast på
Hyresgästföreningen.se (sök på Bostadskongress Borås) eller genom att
kontakta Anna Tokcan (0706-90 12 55, anna.tokcan@hyresgastforeningen.se).

Carina Listerborn

Plats: Sagateatern, Österlånggatan 59, Borås
Tid: Torsdag 8 mars klockan 10-16. Registrering och frukost från klockan 9.
Martin Hofverberg

Program
Samtalsledare: Carin Hjulström

Frukost och registrering från klockan 09.00
10.00 Välkommen

Maria Hjelm, regionchef på Hyresgästföreningen, och Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande

Regeringens delegation mot segregation
Regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation sträcker sig fram till
2025 och fokuserar bland annat på att minska bostadssegregationen.
Jonas Nygren, Hyresgästföreningens förbundschef samt regeringens särskilde utredare med uppdrag att leda
delegationen mot segregation.

Segregation och samhällets roll
Segregering hänger intimt ihop med integration. Lisa Pelling talar bland annat om
hur vi politiskt kan påverka segregationen och ger även ett kvinnoperspektiv på frågan.

Lisa Pelling är statsvetare och utredningsansvarig på tankesmedjan Arena Idé. Lisas intresseområde är rättvisa
ur ett perspektiv som rör sig i gränslandet mellan juridik, sociologi och statsvetenskap.

En ny typ av hemlöshet växer fram
Antalet hemlösa kvinnor ökar, varav majoriteten har barn och är utlandsfödda. Och den
vanligaste bidragande faktorn till att barn är hemlösa är att föräldrarna inte godkänns på
den ordinarie bostadsmarknaden.
Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande

Berättelser ur verkligheten
Vilka uttryck tar sig bostadslösheten? Hur drabbas den som har svårt att få tillgång till
ett eget boende? Carina Listerborn berättar om en studie där man undersökt vilka strategier bostadslösa tar sig an för att möta problemet att inte ha en bostad.
Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad

Alla har rätt till ett bra hem
Panelsamtal om hur vi hittar nya vägar framåt samt möjlighet att ställa frågor till panelen.
Lisa Pelling, Jonas Nygren, Carina Listerborn, Marie Linder, samt Carina Ohlsson - riksdagsledamot och vice
ordförande i Europarådets kommitté ”Committee on social affairs, health and sustainable development” och med
bakgrund i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

12.15 Lunch

13.00 Allmännyttan och bostadsojämlikheten – utmaningar och vägar framåt
De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen har sedan efterkrigstiden varit galjonsfiguren i den svenska bostadspolitiska modellen med dess generella målsättning ”goda
bostäder för alla”. Under de senaste decennierna har allmännyttans förutsättningar
emellertid förändrats genom gradvis marknadsanpassning och ökade krav på finansiell
avkastning. Vilken roll spelar de kommunala bostadsbolagen idag när det gäller att skapa en jämlik bostadsmarknad i kommunerna? Vilka utmaningar står allmännyttan för och
vilka är dess framtidsutsikter?
Martin Grander är bostadsforskare på Malmö universitet och disputerar i oktober på en avhandling om den
svenska allmännyttan.

Bostadsbubblan och hyresrätter
Martin pratar om hushållens skulder, höga hyror och hur vi ska klara bostadsmålen.
Martin Hofverberg, Chefsekonom på Hyresgästföreningen

14.15 Fika
Alla har rätt till ett bra hem, fortsättning
Panelsamtal om hur vi hittar nya vägar framåt samt möjlighet att ställa frågor till panelen.
Martin Grander, Carina Listerborn, Carina Ohlsson, Martin Hofverberg samt Marie Linder

Reflektioner

Maria Hjelm, regionchef på Hyresgästföreningen, och Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande

15.40 Förfriskningar
Förfriskningar och take-away kaffe

Anmälan

Bostadskongressen vänder sig till politiker, kommunala tjänstemän, bostadsbolag samt
organisationer. Evenemanget är kostnadsfritt men eftersom vi bjuder på frukost, lunch
och fika behöver du anmäla dig. Det gör du enklast på Hyresgästföreningen.se (sök på
Bostadskongress Borås) eller genom att kontakta Anna Tokcan (0706-90 12 55, anna.
tokcan@hyresgastforeningen.se).

Plats och tid

Plats: Sagateatern, Österlånggatan 59, Borås (vid Södra torget, korsningen Österlånggatan och Färgerigatan)
Tid: Torsdag 8 mars klockan 10-16. Registrering och frukost från klockan 9.

Ta sig hit

Promenad
Borås centralstation – Saga teatern: 850 m, cirka 10 minuter
Buss
Borås resecentrum – Södra torget: buss 2, 3, 6 eller 8, cirka 5 minuter
Parkering
I samtliga kommunala biljettautomater kan man betala med kort (bensinkort eller VISA/
MasterCard). Dessutom kan man betala sin parkering med SMS eller app (Smspark och
Easypark). Tillsammans med din bekräftelse på anmälan får du en karta och förteckning
över parkeringsställen.

Kontakt

Anna Tokcan
0706-90 12 55
anna.tokcan@hyresgastforeningen.se

Bostadskongressen 2018 arrangeras av Hyresgästföreningen. Syftet är att skapa
en gemensam bild av samhällets utmaningar och pröva om det går att bryta
låsningar och hitta nya vägar framåt tillsammans.

