Hållbarhetsinitiativ
För bostadsköer

Denna guide är framtagen av dibz.se som ett initiativ att lyfta
fram hållbarhetsfrågan för Sveriges bostadsköer.

Syftet är att koppla bostadsköernas marknadsagerande till de
globala Agenda 2030 målen samt analysera vilka typer av
marknadsförfarande som har positiv inverkan på målen.

10. MINSKAD OJÄMLIKHET

10.2
FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH
POLITISK INKLUDERING

Bostadsköer har stor potential att möjliggöra och verka för att alla människor,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala och ekonomiska
livet. Exempelvis genom att marknadsföra till en bred grupp och jobba för att
synas för hela samhället.

10.3
SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR
ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING

Genom att avskaffa diskriminerande strukturer, politik och praxis samt främja
inkluderande åtgärder kan bostadsköer bidra till delmål 10.3. Exempelvis genom
att släppa in alla intresserade i kön, även de som inte bor i närområdet. Man bör
inte heller ha en maxgräns för antalet köande utan släppa in alla.

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

11.3
INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR
URBANISERING

Bostadsköer har en betydelsefull roll i arbetet för inkluderande och hållbar
urbanisering, samt förbättring av kapaciteten för deltagandebaserad,
integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar. Bostadsköer
och förvaltare kan främja tryggt och trivsamt boende. De kan även bidra till
flexibilitet för hyresgäster genom att erbjuda interna och externa
lägenhetsbyten.

11.B
IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING,
RESURSEFFEKTIVITET OCH KATASTROFRISKREDUCERING

Att öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade
strategier och planer för inkludering är viktigt. Eftersom bostadsköer spelar en
central roll för vem som hamnar i vilken bostad bör de medverka i utformningen
och implementeringen av strategier för att öka inkludering.

16.5

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KORRUPTION OCH MUTOR
Det är en värdefull tillgång att bli erbjuden en lägenhet och det finns alltid en
risk att individers egna intressen spelar in i förmedlingen av bostäder.
Bostadsköer kan jobba aktivt med system för att minimera risken för korruption
och mutor. 


16.10

SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION
OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA

Informationen om bostadsköerna är viktig för konsumenten, det är även viktigt
att medborgare känner till bostadsköerna tidigt då kötiden kan vara lång. Det är
viktigt att denna information når alla delar av samhället och är inkluderande.
Bostadsköer bör jobba aktivt med initiativ som upplyser om köns existens och
informerar om hur systemet fungerar.

Bostadsköerna har stor potential att påverka utvecklingen av dessa
delmål i Sverige. På dibz.se jobbar vi aktivt med att främja hållbarhet på
hyresrättsmarkaden och vi tror på en innovativ och hållbar framtid. 


Vill du ha mer information om partnerskap eller fler tips till bostadsköer?
Kontakta Richard Valleryd på richard@optiqueue.se

