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Verksamhetsberättelse för KSP:s Nätverks- och Arbetsgrupp för BOendeplanering 
(NABO-gruppen) 2011/2012 samt 2012/2013 
 
Gruppens medlemmar: 
Hans Lindberg Haninge/Pensionär (sammankallande) 
Karl Axel Jansson Laholm     
Magnus Ericsson Nyköping 
Vakant  SABO  
Anna-Lena Löfgren  Umeå  
Lars Sundblad  Sigtuna  
Ulrika Hägred  Boverket  
Christina Johannesson Boverket  t.o.m. ht 2012 
Anette Rydqvist Boverket 
Anders Hallberg Statisticon 
Ylva Westlander Hyresgästföreningen t.o.m vt 2012 
Karin Lindberg Hyresgästföreningen fr.o.m. vt 2012 
 
Syfte - Programförklaring  
NABO betyder Nätverks-  och Arbetsgruppen  för BOendeplanering. Gruppen har antagit följande 
program förklaring. NABO skall med avseende på kommunal boendeplanering : 
• Bevaka medlemmarnas intressen vad gäller underlag och förutsättningar för planeringen med 

särskilt fokus på boendeplanering som en del av kommunens strategiska planering  
• Främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna - med särskilt fokus på att 

utveckla metoder och teknik  för nätverksbaserat grupparbete och erfarenhetsutbyte. 
• Främja medlemmarnas kompetensutveckling inom området.  
• Främja metodutveckling inom området  
• Klargöra/stärka medlemmarnas yrkesroll inom boendeplanering för uppdragsgivaren  
• Stärka den sociala gemenskapen  för deltagarna i nätverket  
Programförklaringen preciserar stadgans ändamålsparagraf för ämnesområdet boendeplanering  
 
Aktiviteter verksamhetsåret 2011/12 
Gruppen hade endast ett protokollfört men välbesökt möte vilket ägde rum i maj 2012 hos 
Statisticon i Stockholm. Det ägnades främst åt en dialog med Boverket om hur arbetet med riktlinjer 
för bostadsförsörjning fungerar i kommunerna. Initiativ dialogen togs av Boverket med anledning 
av ett regeringsuppdrag att föreslå ändringar i bostadsförsörjningslagen. I övrigt diskuterade grup-
pen behovet av att rekrytera av nya medlemmar till NABO och att utse ny sammankallande inför 
den förestående pensionen för Hans Lindberg. I övrigt utbyttes som vanligt aktuella erfarenheter av 
boendeplanering.  
 
Aktiviteter verksamhetsåret 2012/13 
Gruppen hade endast ett protokollfört möte vilket ägde rum våren 2012 hemma hos Hans Lindberg i 
Stockholm. Endast tre av gruppens medlemmar då flera hade fått förhinder. På mötet diskuterades 
formerna för fortsatta möten i gruppen och framförallt behovet av att rekrytera nya medlemmar till 
NABO och  utse en ny sammankallande 
 
För NABO gruppen  
 
Hans Lindberg      
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