
  
 

Pressinbjudan 2020-10-19 
 

Välkommen till Bostadskongressen Norrland 
 

Imorgon arrangerar Hyresgästföreningen region Norrland en digital bostadskongress. Det 
blir en eftermiddag som kommer att handla om finansialiseringen av bostadsmarknaden, det 
vill säga hur människors hem gått från att vara en social rättighet till att bli en spekulations-
vara. Media är välkomna att delta via Microsoft Teams. 
 
Som värdar står regionstyrelsen för Hyresgästföreningen region Norrland. Ingen föranmälan behövs, 
när kongressen startar klickar du bara på länken nedan för att delta. 

Tid: Tisdag den 20 oktober, kl. 13.00-15.10 
Plats: Digitalt, delta genom att klicka på den här länken, alternativt besök vår hemsida. 
 
Program 
 
13.00-13.10  Introduktion  
 
13.10-13.40  Bostadssubventioners effekt på prisbildningen 
En vanlig invändning mot bostadssubventioner är att dessa anses vara prisdrivande och då motverkar 
sitt syfte. Men går detta att nyansera ytterligare? Spelar det någon roll om subventionerna riktas mot 
utbuds- eller efterfrågesidan? Och spelar det någon roll i vilket läge detta sker? 
Deltagare: Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH och Martin Hofverberg, chefse-
konom, Hyresgästföreningen. 
 
13.50-14.20  Markägande och markskatt 
Varför äger vi mark? Genom Sveriges kommuner äger vi tillsammans över 800 000 hektar mark och 
utifrån forskning får vi en inblick i olika typer av markägande. Hur påverkar kommunernas bild av 
markägandets roll hur marken sedan används vid bostadsbebyggelse? Samtidigt finns förslag om 
skatt på mark för att skapa incitament som bland annat gynnar bostadsbyggandet. Vi lyssnar till när 
dessa perspektiv möts. 
Deltagare: Hanna Zetterlund, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet och 
Emma Ringqvist, ordförande, jagvillhabostad.nu 
 
14.30-15.00  Marknadshyror i nyproduktion 
Som en följd av januariavtalet är nu utredningsdirektivet för marknadshyror i nyproduktion överläm-
nat till utsedd utredare. Inom ramen för direktivet ska utredaren redovisa uppdraget den 31 maj 
2021. Vad kommer direktivet mynna ut i? Vilka premisser bygger direktivet på och vilka problem 
adresseras och adresseras inte genom fri hyressättning i nyproduktion? 
Deltagare: Peter Sörman, näringspolitisk chef och vice vd, Fastighetsägarna MittNord och Patrik 
Landin, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Norrland 
 
15.00-15.10 Avrundning 
Moderator är Teo Strömdahl Östberg, pressekreterare, Hyresgästföreningen 
 
För mer information: 
Anders Rubensson, pressansvarig, 070-602 51 58 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAzMDRhZjQtZDlkYS00YTJjLThhMmItZjY1ZmZjZjRhMzcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f246311a-29b1-4d8b-93e1-abe09fbda292%22%2c%22Oid%22%3a%22273c96c5-8cac-41cf-acf5-809b3119141b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.hyresgastforeningen.se/kongressen_norrland/

