
 
 
 
Inbjudan till seminarium den 5 februari 2013 
 

 
Bäste herren på täppan?  

Ett seminarium om kommunalt markägande, 

byggherrar och bostäder 
 
Stora delar av den mark som kan användas för bostadsbebyggelse ägs av 

kommunerna. Hur kommunerna hanterar sina markområden är därför en 

central bostadspolitisk fråga.  

- Finns det brister i kommunernas markhantering som begränsar bostads-

marknadens effektivitet? 

- Vad kan kommunerna göra för att främja konkurrensen bland byggher-

rarna och förbättra bostadsbyggandet?  

 

Dessa frågor diskuteras på ett seminarium som arrangeras av ESO och 

Statskontoret. På seminariet presenteras rapporterna:  

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kom-
munala markanvisningar av Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind 

Mark, bostadsbyggande och konkurrens - En granskning av den kommu-
nala markanvisningsprocessen av Statskontoret.  

 
Medverkar gör bl.a.: 
 
Michael Cocozza VD Botrygg AB  
Yvonne Gustafsson GD Statskontoret  
Emma Jonsteg VD Utopia Arkitekter AB  
Joakim Larsson Borgarråd (M) Stockholms stad  
Ola Månsson VD Sveriges Byggindustrier  
Ulf Perbo Statssekreterare för frågor om boende och byggande  
Jonas Hammarlund  Utredare, Statskontoret  
Carl Ceasar Rapportförfattare, doktorand KTH  
Thomas Kalbro Rapportförfattare, professor KTH  
Hans Lind Rapportförfattare, professor KTH 
 
Seminariet leds av ESO:s ordförande Lars Heikensten  

 
Välkomna! 

  



  
 
 

Program 
 

12.45 Kaffe 
 
13.00 Inledning 
Lars Heikensten 
 
13.10 Mark, bostadsbyggande och konkurrens 
Jonas Hammarlund 
 
13.30 Bäste herren på täppan? 
Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind 
 
13.50 Kommentarer 
Ola Månsson  
Ulf Perbo 
 
14.20 Paneldiskussion 
Michael Cocozza 
Yvonne Gustafsson 
Emma Jonsteg 
Joakim Larsson 
m.fl. 
 
ca 15.10 Slut 
 

 
Tid: Tisdagen den 5 februari  
 kl. 12.45 --- ca 15.10 
 
Plats:  Rosenbads konferenscenter  
          Drottninggatan 5 
 

 

Anmälan  
 

Sista anmälningsdag är den 1 februari  

Anmälan till charlotte.nommera@regeringskansliet.se 

 
Seminariet är kostnadsfritt 
Antalet platser är begränsat  
 

 
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig eko-

nomi på www.eso.expertgrupp.se 

 

Läs mer om Statskontoret på www.statskontoret.se

 
 
Expertgruppen för Studier i Offent-
lig ekonomi är en kommitté vars 
uppdrag är att självständigt bidra 
till att bredda underlaget för fram-
tida samhällsekonomiska och fi-
nanspolitiska avgöranden. 
 
Expertgruppen består av 
 
Ordförande 
Lars Heikensten, ek.dr och vd för 
Nobelstiftelsen 
 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i 
statsvetenskap och verksam som 
universitetslektor vid Statsveten-
skapliga institutionen i Uppsala 
 
Robert Erikson, professor i sociologi 
vid Institutet för social forskning, 
Stockholms universitet 
 
Yvonne Gustafsson, generaldirektör 
för Statskontoret 
 
Lars Hultkrantz, professor i nation-
alekonomi och dekan vid Handels-
högskolan vid Örebro universitet 
 
Sylvia Schwaag Serger, Senior Re-
search Fellow vid Lunds universitet 
och verksam vid VINNOVA 
 
Annika Sundén, docent i national-
ekonomi från Stockholms universi-
tet och verksam vid Pensionsmyn-
digheten 
 
 

 

 
 
Statskontoret förser regeringen och 
departementen med relevant, kon-
kret och användbart beslutsun-
derlag för omprövning och effektivi-
sering. Frågor om statsförvaltning-
ens organisation, styrning och ut-
veckling är en del av Statskontorets 
uppdrag på det förvaltningspolitiska 
området. 
 
Myndigheten leds av generaldirektör 
Yvonne Gustafsson 

 


