
Verksamhetsplan 2022-2023
År 2022 är det valår i Sverige. E�ersom vi är ett politiskt förbund är det här ett år då vi har stor
chans att synas och höras. Vi storsatsar därför på att nå ut med vår politik och att �å �er att
ansluta sig till vår rörelse för alla ungas rätt till try� bostad.

Påverkan

jagvillhabostad.nu ska ständigt jobba för att �å upp bostadsfrågan för unga på den politiska
agendan. Vår plats i debatten ska vara självklar och alla med intresse för bostadspolitiska frågor
ska veta vilka vi är. För att kunna påverka mer måste vi öka kunskaperna inom förbundet, och
förbättra vår omvärldsbevakning på både nationell och framförallt lokal nivå. Det är också
viktigt att vi utvecklar och håller vår politik uppdaterad.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2022-2023 är:

● Vi ska vara på plats i Almedalen, eller motsvarande forum för nationell samhällsdebatt,
och anordna minst ett seminarium/panelsamtal.

● Vi ska trä�a bostadsministern, relevanta forskare och de bostadspolitiska
talespersonerna för dem relevanta riksdagspartierna.

● Vi ska jobba proaktivt med att �å ut vårt budskap i media.
● Vi ska driva minst en påverkanskampanj som involverar hela förbundet.

Genom att göra det hoppas vi uppnå:

● Att �er känner till oss och vårt arbete.
● Att vi stärker ungas ställning på bostadsmarknaden.
● Att vi stärker förbundets kunskap i dem bostadspolitiska frågorna.
● Att vi stärker vår ställning som etablerade experter på ungas bostadssituation.
● Att vi påverkar Sveriges bostadspolitik i förbundets riktning.

Fokusfråga

Fokusfrågan för året är En social bos�adspolitik NU! En social bostadspolitik är ett begrepp som
sy�ar till att ski�a fokus i bostadsdebatten från marknadskra�er till att handla om allas rätt till
en try� bostad, anpassat till de egna behoven.

I maj 2020 tillsatte regeringen en statlig utredning om social bostadspolitik som ska
redovisas den 31 mars 2022. Utredningen fokuserar på �era frågor som är relevanta för förbundet,



som exempelvis ansvarsfrågan i bostadspolitiken (kommun vs stat) och hur �er grupper som står
långt från bostadsmarknaden ska kunna �å ett try�t boende. Utredningen utvärderar också dem
rådande kreditrestriktionerna som drabbat unga väldigt hårt. Vi föreslår att vår fokusfråga tar
avstamp i vad utredningen kommer fram till.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2022-2023 är:

● Vi håller minst ett seminarium eller arrangerar minst en debatt med fokusfrågan som
tema.

● Vi ska alltid nämna fokusfrågan när vi deltar i media, trä�ar politiker eller uttalar oss på
annat sätt.

● Vi ska samverka med andra aktörer kring fokusfrågan.
● Vi driver en valrörelse med fokusfrågan som tema.

Genom att göra det hoppas vi uppnå:
● Att vi förknippas med fokusfrågan.
● Att vi påverkar Sveriges bostadspolitik i förbundets riktning.
● Att bostadsfrågan seglar upp bland dem viktigaste valfrågorna år 2022.

Projekt

jagvillhabostad.nu har varit med och initierat många projekt som varit viktiga för unga och deras
bostadssituation, det är vi väldigt stolta över. Det här verksamhetsåret ska vi fokusera på att
samla och implementera vår kunskap som genomförandet av tidigare projekt genererat. Högst
prioriterat är sammanställning av projektet Snabba Hus.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2022-2023 är:

● Vi sammanfattar och sammanställer materialet kring projektet Snabba Hus.
● Jobba för att hitta �nansiering för fortsatt arbete med Snabba i Hus i enlighet med

strategin för projektet.
● Vi implementerar den kunskap som våra tidigare projekt genererat, i förbundet.

Genom att göra det hoppas vi uppnå:
● Att vi kan svara på frågor samt föreläsa om Snabba Hus.
● Att vi ökar förbundets kunskaper inom våra projektområden.
● Att våra projekt fortsatt har ett gott rykte och fortsätter att påverka bostadsmarknaden.



Konsumentupplysning

Idag �nns väldigt många unga utsatta på bostadsmarknaden som saknar viktig kunskap om sina
rättigheter och skyldigheter på bostadsmarknaden. Vår uppgi� är att hjälpa dem och bistå med
den kunskap vi har samt att hjälpa unga att hjälpa varandra. Därför ska vi under det här året
fortsätta att utveckla vårt konsumentupplysningsarbete.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2022/2023 är:

● Vi uppdaterar materialet Egenmakt.
● Vi skapar möjligheter för unga att dela bostadssökartips med varandra.

Genom att göra det hoppas vi uppnå:
● Att vi uppfattas som en trovärdig konsumentupplysare på marknaden.
● Att �er unga hittar ett try�t boende trots dagens förutsättningar.
● Att vi utökar våra tips för bostadssökanden.

Organisation
jagvillhabostad.nu måste växa – och vi har stor tillväxtpotential. Cirka 400.000 unga
vuxna står utan try�t boende men endast drygt 1.000 personer har valt att bli1

medlemmar i jagvillhabostad.nu. Det är därför viktigt att våra lokalavdelningar blir
starkare, att vi fortsätter att utveckla vårt medlemserbjudande och att vi �år �er unga att
vilja bli medlemmar i vår rörelse.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2022/2023 är:

● Vi driver minst två medlemsvärvningskampanjer.
● Vi har minst 6 aktiva och välfungerande lokalavdelningar.
● Vi utvecklar vårt medlemserbjudande.

Genom att göra det hoppas vi uppnå:
● Att vi ökar vårt medlemsantal jämfört med föregående år.
● Att vi ökar antalet aktivt engagerade medlemmar.
● Att förbundet stärker sin ekonomi både på kort och lång sikt.

1 Unga vuxnas boende 2021, rapport från Hyresgästföreningen


