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Välkommen till Bostadsutvecklingsdagen

09.00
Välkommen
Konferensen leds av Stefan Attefall. Stefan 
har en gedigen bakgrund i bostadssektorn med 
19 år i riksdag och regering, och var mellan 2010 och 2014 
civil- och bostadsminister med ansvar för bland annat bostads-
frågor,  statsförvaltning och offentlig upphandling. I dag är han 
– bland mycket annat – strategisk rådgivare, bostadspolitisk 
 kommentator och driver eget företag.

09.20–09.50
Så bygger vi bostäder år 2030
Digitalisering, hållbarhet och visioner. De stora entreprenad-
företagen jobbar stenhårt med utveckling. Är det till och med  
så att den konservativa byggbranschen håller på att inta en 
 ledande position inom innovation och hållbar teknik? 
 
Skanskas vice VD låter oss ta en titt in i kristallkulan för hur 
bostäder byggs och ser ut om tio år.

 Mikael Matts
 Vice VD och ansvarig bostäder
 Skanska

09.50–10.20
Aktuellt konjunkturläge inför 2020
Mycket talar nu för sämre ekonomiska tider. Vi får en lägesstatus 
i samhällsekonomin och dess inverkan på bostadsmarknaden.

 Cathrine Danin
 Seniorekonom
 Swedbank

10.20–10.50
Förmiddagskaffe och mingel

10.50–11.10
Marknadskollen
Trender och tendenser på bostadsmarknaden just nu. Läget på 
bostadsmarknaden har gjort det tuffare för mäklare och för 
nyproduktionen har marknaden bromsat in. Vad säljer bäst och 
vem köper? Får kunderna lån?  

 Joakim Lusensky
 Analys- och Kommunikationschef
 Mäklarsamfundet

PROGRAM • 14 EXPERTER OM BOSTADSMARKNADENS FRAMTID • PANELDISKUSSION

Funderar du över hur bostadsmarknaden utvecklas? 
Då ska du komma till Bostadsutvecklingsdagen 
2019 den 3 december! Vi har samlat hela  

14 experter för att ge dig den senaste utvecklingen  
på den svenska bostadsmarknaden.

Vi är nu inne i en period med stor osäkerhet och oklart 
läge hur konjunkturen och bostadspolitiken utvecklas 
det närmaste året. Behovet av bostäder är därför 
svårtolkat och skarpa framtidsanalyser blir allt svårare 
att göra. På Bostadsutvecklingsdagen får du aktuell 
lägesrapport med analys, fakta och nya praktikfall på 
smarta lösningar. Du får en uppdaterad lägesstatus  
och ett bra beslutsunderlag för de kommande åren.
 

P R O G R A M

n   Så utvecklas konjunkturen och  bostadsmarknaden
n   Aktuell status på bostadsbyggandet
n   Social hållbarhet i fokus
n   NY RAPPORT  – Morgondagens  boendekoncept

n   SUPERPANELEN  – Bostadssverige 2020 i fokus 

MODERATOR

Stefan Attefall

Välkommen till konferensen den 3 december 
och träffa kollegor och diskutera framtidens  
bostadsutveckling med oss.
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11.10–11.30
Så kan vi beräkna behovet av bostäder
Ytterst få kommuner har en rättvisande bild av hur behovet ser ut 
för människor med svag ställning på bostadsmarknaden. Tyrens har 
presenterat en ny beräkningsmodell som kopplar samman hushållens 
ekonomiska förutsättningar med det lokala utbudet av bostäder.

 Simon Imner
 Bostadsmarknadsanalytiker
 Tyréns

11.40–12.00
Med luppen på social hållbarhet
Med fokus på social hållbarhet - hur kan vi hantera ungas och äldres växande 
behov bostadsmarknaden? Ungdomsköerna till bostadsförmedlingarna 
blir allt längre och samtidigt har vi också en äldreboom att hantera runt 
om i kommunerna. Är det socialt hållbart att både unga och äldre ska  
”få bo kvar hemma” så länge som möjligt? Vad kan vi göra och hur får vi 
t.ex. snabbt fram fler mindre bostäder anpassade för denna målgrup?

  Maria Pleiborn
 Demograf
 Expert Bostadsmarknad
 WSP

 

13.00–13.25
CASE – Boende för äldre
Både marknadsefterfrågan och utveckling av nya koncept ökar för  
varje år. Genom att se på vilka behov som seniorer, kommunerna  
och samhället i stort har vad gäller boendesituationen utvecklas  
nya konceptboenden för äldre. Hur ser marknaden ut och vad  
är tanken bakom Bovieran?

  Jeanette Öhman
 Affärsutvecklare
 Bovieran

13.25–13.50
CASE – Boende för yngre
HSB har genom tiderna varit pionjärer inom många områden.
Nu lanseras HSB Dela - en ny modell för att äga en bostadsrätt i syfte 
att hjälpa unga vuxna in på bostads- marknaden. Hur fungerar det?
Vem får vara med?

  Pernilla Bonde
 VD
 HSB Riksförbund

13.50–14.15
Framtidens bostadsproduktion
Framtidens bostadsproduktion kan göras inomhus – i december 2017 
– i hamnen i Piteå – invigdes Sveriges största fabrik för produktion av 
flerbostadshus. Men vad är skillnaden gentemot traditionellt byggande 
och kan fabriksbyggnation verkligen ge fler och ”billigare” bostäder? 
Här ges auditoriet en bild av utmaningarna för industriellt bostadsbyggande.

 Stefan Lindbäck
 VD
 Lindbäcks Bygg

14.15–14.40
Eftermiddagskaffe och mingel

14.40–15.05
Ny rapport – Morgondagens boendekoncept
Ökade byggpriser och vårt mer urbana levnadssätt öppnar upp för en 
rad spännande boendetrender. Vad betyder det för bostadsproduktion, 
arkitektur och inredning?

 Erik Bruhn
 VD
 Archus Arkitekter

15.05–15.30
Bostäder för alla
Bostäder för alla en lägesanalys – behövs en ny bostadssocial utredning?

 Martin Grander
 Fil dr i urbana studier
 Malmö Universitet

15.30–16.15  PANELDISKUSSION
Läget i bostadssverige inför år 2020
Parternas syn på bostadssituationen:
1 Social hållbarhet   2 Finansiering och byggande   3 Hyresmodellen.
4 Nytt parlamentariskt läge – vad får det för konsekvenser?

Marie Linder
Förbundsordförande
Hyresgästföreningen

Reinhold Lennebo
VD
Fastighetsägarna

Jörgen Mark-Nielsen
Samhällspolitisk chef
Sveriges Allmännytta

12.00–13.00

LUNCH
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FAKTA 
 
TID OCH PLATS 

3 december kl 09.00–16.20.  Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

PRIS  
Vid bokning senast 3 november 4.495 kr per person och därefter 4.995 kr (exkl moms)

BOKA-TIDIGT RABATT!
Anmäl dig senast den 3 november och få 10% i rabatt på ordinarie pris.

GRUPPRABATT!
Boka 4 personer från samma företag men betala endast för 3!

ÖVRIGT
Öppet köp fram till 3 november, därefter är bokningen bindande. Plats kan vid förhinder 
överlåtas till kollega från samma företag. Lagstadgad moms tillkommer. I priset ingår  
konferens, dokumentation, samt lunch och fika. Vi reserverar oss för mindre  
programändringar.

BOKANU!

Läs mer & boka på www.bostadsforum.nu


