
Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsåret 2021-2022 har varit mycket händelserikt. Förbundet har utvecklats organisatoriskt
såväl som verksamhetsmässigt och aktivitetsnivån har varit hög trots att pandemin och andra
omvärldshändelser påverkat planeringen.

Här följer en övergripande redogörelse för de områden som speci�cerats i verksamhetsplanen och
måluppfyllnad för de delmål som ingår i densamma.

Påverkan
Under verksamhetsåret 2021-2022 har Jagvillhabostad.nu jobbat mycket aktivt med påverkansarbete.
Arbetet har främst utgått från två olika fokusfrågor - (1) Nej till marknadshyra och (2) En social
bos�adspolitik nu. Den första fokusfrågan (1) användes under första delen av verksamhetsåret fram till
att förslaget om fri hyressättning i nyproduktion röstats ned. Då bedömdes frågan inte längre vara
aktuell och förbundets medlemmar �ck rösta fram en ny fokusfråga (2) som sedan antogs av
förbundsstyrelsen.

Påverkansarbetet har bedrivits genom olika kampanjer i sociala medier samt i diskussion och debatt
i diverse olika nationella medier. Bland annat har förbundet medverkat i SVT, SvD, BoPol-podden,
på bostadspolitik.se, i Dagens ETC, i Dagens Arena, Fastighetsvärlden och �era andra kanaler.
Totalt medverkade förbundet i nationella medier 23 gånger under verksamhetsåret (211227). I sociala
medier har aktiviteten varit genomgående hög genom hela verksamhetsåret, framförallt i kanalerna
Instagram och Facebook, men även på Twitter. Instagram är den kanal där interaktionen och
räckvidden fungerat som bäst, och antalet följare har under året ökat till över 1000 stycken.

Trots att pandemin fortsatt satt stora begränsningar för fysisk verksamhet under året så har
Jagvillhabostad.nu medverkat i �era bostadspolitiska debatter och panelsamtal, som varit både
digitala och fysiska. Bland annat har förbundet medverkat med egna seminarier på politikerveckan i
Almedalen, under Frihamnsdagarna i Göteborg, Järvaveckan samt på �era event anordnade av våra
mecenater eller andra aktörer som Bofrämjandet eller HSB.

Förbundsstyrelsen har ha� dialog med �era viktiga politiska instanser under verskamhetsåret. Bland
annat har möten ägt rum vid ett eller �er tillfällen mellan förbundet och den bostadssociala
utredningen, startlåns-utredningen, bostadsministerns stab samt bostadspolitiska talespersoner från
Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Övriga
talespersoner har kontaktats men  har inte gått att nå.



Under verksamhetsåret har kontakt med �era forskare och experter inom det bostadspolitiska
området förekommit. Bland annat har förbundet ha� möten och utbildningar med Carina
Listerborn, Robert Boije och Lennart Weiss.

Mål Uppfyllnad

Vi ska vara på plats i Almedalen, eller motsvarande digi�alt forum för
nationell samhällsdebat�, och anordna minst ett seminarium/panelsam�al.

Helt uppfyllt

Vi ska trä�a de bos�adspolitiska �alespersonerna för de relevan�a
riksdagspartierna Delvis uppfyllt

Vi ska e�ablera kon�akt med bos�adspolitiska forskare/experter för att kny�a
dessa närmare till organisationen Helt uppfyllt

Vi ska anordna en bos�adspolitisk debatt/seminarium. Helt uppfyllt

Vi ska vara med i relevan�a medier (nationella kanaler) minst 12 gånger under
verksamhetsåre�. Helt uppfyllt

Vi ska driva minst en påverkanskampanj. Helt uppfyllt

Projektverksamhet
Arbetet med förbundets centrala projekt har fortskridit under året. För Snabba Hus har en ny
strategi tagits fram där tydligare mål och arbetssätt identi�erats för hur konceptet ska kunna �å
större spridning. Förbundet har arrangerat föreläsningar i �era sammanhang, bland annat på Umeå
Universitet, och �ått ekonomisk ersättning för att medverka som experter i relevanta sammanhang.

Mål Uppfyllnad

Vi ska jobba med att sprida Snabba hus till fler kommuner. Helt uppfyllt

Vi ska s�ärka vår försäljningsverksamhet genom att �a fram en föreläsning. Helt uppfyllt

Konsumentupplysning
Arbetet med konsumentupplysning har utvecklats på �era sätt under verksamhetsåret. Ett viktigt
framsteg var att Jagvillhabostad.nu blev medlemmar i Sveriges konsumenter och nu har möjlighet



att bedriva arbete inom den organisationen och verka för att bostaden �år ett större fokus inom hela
konsumentrörelsen. En ansökan om projektbidrag skickades in i slutet av 2021 till Konsumentverket
för att kunna lä�a extra fokus på förbundets konsumentupplysning under 2022. Ett samarbete
inleddes med företaget Orimlig Hyra, som arbetar med att driva in ersättning till personer som
betalt ockerhyra. Förbundets hemsida uppdateras också löpande med bostadssökartips från
relevanta organisationer. Förbundsstyrelsen har dock valt att försöka vara mer no�ranna med vilka
organisationer som �år synas på hemsidan och granska önskemål som inkommit från olika
organisationer. Alla som kontaktat Jagvillhabostad.nu under året har därför inte lagts till på
hemsidan.

Mål Uppfyllnad

Vi ska fortsät�a uppdatera vår hemsida med tips till unga bos�adssökande Helt uppfyllt

Vi ska bedriva en konsumentupplysningskampanj Delvis uppfyllt

Vi ska söka finansiering från konsumentverket för att bedriva ett projek�. Helt uppfyllt

Organisationsutveckling
Organisationen inom Jagvillhabostad.nu har utvecklas mycket under verksamhetsåret. Under våren
anställdes en ny ansvarig för förbundskansliet, som �ck den nya titeln Generalsekreterare (som
ersatte den tidigare titeln Förbundsche�). Kansliets verksamhetsutvecklare som i början av året
arbetade deltid erbjöds en heltidstjänst och förlängd anställningstid. I slutet av 2021 anställdes även
en ny kommunikatör på halvtid. Vid verksamhetsårets slut bestod därför kansliet av tre anställda
varav två heltidstjänster och en deltidstjänst.

Aktiviteten i lokalavdelningarna har varit hög under verksamhetsåret och �era avdelningar har gått
från att bedriva begränsad verksamhet till att ha många aktiva medlemmar och ha en mycket aktiv
verksamhet. Aktiva lokalavdelningar fanns under året i Örebro, Göteborg, Stockholm, Malmö,
Uppsala och Umeå. Den sistnämnda startades under verksamhetsåret och ersatte då den tidigare
inaktiva lokalavdelningen i Luleå. Flera av lokalavdelningarna har aktiva konton i sociala medier
med hög aktivitet. Totalt �ck förbundet hela 33 nya aktiva medlemmar under verksamhetsåret.

I oktober bedrevs en storskalig medlemsvärvningskampanj i förbundet, där samtliga
lokalavdelningar och förbundsstyrelsen deltog. Nytt material togs fram och aktiviteterna varierade
från a�schering till värvningsbesök på universitet och aktivitet i sociala medier. E�er kampanjen
genomfördes justeringar och förbättringar som sedan implementerades i en andra kampanj som
genomfördes i februari 2022.



Under verksamhetsåret har en bostadspolitisk akademi startats. De första aktiviteterna inom
akademin var ett antal bostadspolitiska forum som genomfördes under hösten 2021, där externa
talare bjöds in och medlemmarna �ck ha diskussion kring relevanta bostadspolitiska ämnen.

Samarbetet mellan Jagvillhabostad.nu och förbundets mecenater har också utvecklats under året.
Förbundet har ha� nära kontakt med både Hyresgästföreningen och Riksby�en och bedrivit �era
påverkansaktiviteter i samarbete med dem. Förbundsordförande och vice förbundsordförande
talade på Hyresgästföreningens förbundsstämma. Utöver detta har förbundet påbörjat samarbete
med en ny mecenat - Bosam. Detta har både stärkt organisationens ekonomi och gett möjligheter
till relevanta samarbeten.

Med anledning av att Jagvillhabostad.nu fyllde 20 år anordnades ett jubileum för förbundet. Jubiléet
ägde rum den 26/11 i Stockholm och gästades av såväl aktiva medlemmar som tidigare medarbetare
och förtroendevalda. Jubiléet blev också starten på ett nätverk av alumner som tidigare varit
engagerade i förbundet.

Mål Uppfyllnad

Vi driver minst tre kampanjer med sy�e att värva medlemmar, varav en ska
vara rik�ad mot �mnasieungdomar och en mot studenter. Delvis uppfyllt

Vi erbjuder våra medlemmar att �a del av en bos�adspolitisk akademi Helt uppfyllt

Vi ska utveckla samarbetet med nuvarande mecenater. Helt uppfyllt

Jagvillhabos�ad.nu ska ha minst 5 aktiva lokalavdelningar. Helt uppfyllt

Att vi skapar ett alumninätverk för före det�a ordförande, vice ordförande och
kanslipersonal Helt uppfyllt

Att vi arrangerar ett firande för att uppmärksamma Jagvillhabos�ad.nu:s
20-årsjublieum. Helt uppfyllt


