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Proposition

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
att bifalla förslaget på verksamhetsplan 2023-2024

Verksamhetsplan 2023-2024

Valresultatet 2022 innebar ett regeringsski�e och en ny bostadspolitisk inriktning. Det ställer
höga krav på ett civilsamhälle som är röstbärare och är tydliga med att dagens utmaningar kräver
politiska lösningar, inte marknadslösningar. jagvillhabostad.nu har under året arbetat fram ett
utkast till nationell strategi som sträcker sig från stämman 2023 till stämman 2027, därmed till
nästa riksdagsval. Strategin utgår från en invärlds- och omvärldsanalys som beskriver att
organisationen behöver göra organisatoriska förändringar för att fortsatt vara starka i framtiden.
Den extra förbundsstämman 2022 uppdaterade vårt bostadspolitiska program och nu väntar ett
verksamhetsår med organisatorisk utveckling.

Vår verksamhet är stadgereglerad i ändamålsparagrafen och vilar på tre verksamhetsben. Vi
påverkar genom att kommunicera vår bostadspolitik, vi utbildar inom bostadspolitik och
bostadsmarknaden samt att vi konsumentupplyser med bostadssökartips.

Fokusfråga

Fokusfrågan för året är En social bos�adspolitik NU! Fokusfrågan är densamma som under 2022 och
anledningen är att vi �ått framgång under förra året, att fokusfrågan fortsatt är aktuell och
tillräckligt bred för att snabbt kunna inkludera även politiska bostadsreformer som den nya
regeringen kan införa, exempelvis marknadshyra. 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.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2023-2024 är:

● Vi håller minst ett seminarium eller arrangerar minst en debatt med fokusfrågan som
tema
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● Vi ska när det är möjligt och lämpligt 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

Genom att göra det hoppas vi uppnå:

● Att vi förknippas med fokusfrågan
● Att vi påverkar Sveriges bostadspolitik i enlighet med det bostadspolitiska programmet
● Att vi tydli�ör kon�iktlinjen mellan en bostadsmarknad som styrs genom demokratiska

och politiska beslut eller där marknaden �år ansvaret

Påverkan

Vi påverkar genom att kommunicera vår bostadspolitik och vi ska envist verka 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
lokal nivå. Det är också viktigt att vi utvecklar och håller vår politik uppdaterad.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2023-2024 är:

● Vi ska vara på plats under Almedalsveckan eller motsvarande forum för nationell
samhällsdebatt för att nå ut med vår politik

● Vi ska trä�a nationellt relevanta bostadspolitiker, forskare och övriga relevanta
makthavare

● Vi ska i linje med vår nya kommunikationsstrategi jobba proaktivt med att �å ut vårt
budskap i media

● Vi ska driva minst en påverkanskampanj som involverar hela förbundet.
● Vi ska följa och delta aktivt i den bostadspolitiska debatten.

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
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Utbildning

Vi utbildar inom bostadspolitik och om bostadsmarknaden genom föreläsningar på skolor,
företag och hos andra aktörer. Därutöver genomför vi interna utbildningar genom
bopolakademin samt utbildar via våra kanaler. Utbildningen sker i stor skala och är
målgruppsanpassad.

jagvillhabostad.nu har idag utbildningsmaterial kopplat till bostadspolitiken och det materialet
behöver paketeras för att kunna användas i både kommersiella och civila sammanhang.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2023-2024 är1:

● Vi fortsätter utveckla arbetet med externa utbildningar
● Vi fortsätter arbetet med bopolakademin
● Vi föreläser om bostadspolitik och/eller bostadsmarknaden minst fem (5) gånger för

externa aktörer
● Vi använder våra plattformar på sociala medier för att utbilda unga inom bostadsfrågor
● Vi kartlä�er marknadsförutsättningar för skolpresentationer och även andra

plattformar för att nå ut med vårt budskap om en bättre bostadsmarknad för unga

Genom att göra det hoppas vi uppnå:

● Att �er väljer att bli medlem i jagvillhabostad.nu
● Att vi når ut med vår bostadspolitik för att förändra politiken lokalt och nationellt
● Att vi utbildar �er människor inom bostadspolitik och bostadsmarknaden.

Konsumentupplysning

Vi konsumentupplyser på olika sätt till vår målgrupp. 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.

1 Utgångspunkten för denna del av verksamhetsplanen är den nationella strategin 2023-2026
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Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2023-2024 är:

● Vi utvecklar hur vi arbetar med hemsidans bostadssökartips och undersöker andra
kommunikationsmetoder

● Vi fortsätter upplysa unga om saker som är viktiga att veta på bostadsmarknaden
● Vi uppmärksammar personliga berättelser om ungas situation på bostadsmarknaden
● Vi arbetar utifrån den nationella strategin som innehåller en fördjupad verksamhet i

konsumentupplysning, även i samarbete med andra civilsamhällesorganisationer
● Att vi stärker unga med tips och verktyg för att �å en bostad

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 förstärker vår kommunikation av bostadssökartipsen

Organisation
jagvillhabostad.nu har ett stadigt medlemskapsantal på över tusen medlemmar, men
tillväxtpotential är stor när över 400 000 unga saknar ett eget och try�t boende.
Organisationen står inför interna och externa utmaningar likt en hög omsättning av
aktiva, bidragsberoende och ett okänt varumärke utanför bostadsbubblan. Den nationella
strategi för 2023-2026 tar utgångspunkt i en invärlds- och omvärldsanalys som sträcker sig
genom hela vår över tjugoåriga historia och presenterar beprövade lösningar på våra
största utmaningar kommande fyraårsperiod. Organisationen måste växa i medlemsantal,
i media, bland unga och i politiska mötesrum.

Våra uppsatta mål för verksamhetsåret 2023-2024 är2:

● Vi driver minst två medlemsvärvningskampanjer
● Vi har minst 1000 ungdomsmedlemmar
● Vi tar fram en strategi för att kunna växa ännu mera långsiktigt
● Vi har minst fem (5) lokalavdelningar i fem (5) olika län
● Vi kollar på hur medlemserbjudandet kan utvecklas
● Vi utreder ytterligare �nansieringsmöjligheter
● Vi undersöker förutsättningarna för att vidareutveckla hemsidan eller ta fram en helt ny

2 Utgångspunkten för denna del av verksamhetsplanen är den nationella strategin 2023-2026
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Genom att göra det hoppas vi uppnå:

● Att vi ökar vårt medlemsantal jämfört med föregående år
● Att vi erbjuder olika typer av engagemang
● Att förbundet stärker sin ekonomi både på kort och lång sikt


