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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-06-01 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Året som gått 
Året som gått har varit intensivt. Ett stort arbete har lagts ner för att, enligt årskongressens 

beslut, ändra föreningens namn och logga mm. Syftet har varit att ta föreningen in i 

framtiden samtidigt som de värden som föreningen i över hundra år stått för ska bevaras. Så 

här långt är responsen positiv och vi tycker att det nya namnet bättre speglar vad våra 

medlemmar arbetar med i sin yrkesroll. 

Ett av föreningens huvudsakliga verksamhetsområden är vår konferens och kursverksamhet. 

År 2016 har gått bra med avseende på ekonomiskt utfall, antal deltagare och betygsättning. 

Vi har under året inlett samarbeten med andra organisationer för att bättre positionera oss 

mer med våra konferenser och kurser. För framtiden är det viktigt att följa denna utveckling 

noggrant t.ex. avseende webbaserad utbildning, prisutveckling m.m. prisutveckling. 

Även utifrån andra aspekter har året präglats av förändring. Vi har på olika sätt försökt att 

organisera arbetet mera strukturerat. Som en del i detta arbete har vi lagt fast en ny form på 

verksamhetsplanen. Allt för att kunna styra verksamheten bättre och vara tydligare med vad 

vi gör och ska göra inför våra medlemmar. Verksamhetsplanen är uppbyggd enligt en 

styrmodell med de fyra perspektiven KT:s medlemmar, Ekonomi och administration, 

Utveckling och KT:s kommittéer. Under respektive perspektiv återfinns sedan operativa mål 

och handlingsplaner med utpekat ansvar. Utfall med kommentarer återfinns i detalj nedan. 

Det ekonomiska resultatet 2016 är positivt. Se vidare den ekonomiska redovisningen. 

Övergripande kan noteras det ekonomiska utfallet är bra, att kommittéerna är aktiva och 
bidrar väsentligt till att infria föreningens mål, och att kurs- och konferensverkamheten går 
bra. Däremot har inte perspektivet utveckling utvecklats som planerats och uppsatta mål 
om antalet medlemmar har inte infriats. 

Frånsett vissa arvoderade funktionärer och vissa inköpta tjänster genomförs det mesta 
föreningsarbetet ideellt. För många av våra medlemmar som är aktiva i kommittéer och 
styrelse mm är det svårt att vid sidan om ofta krävande arbeten kunna avsätta tid för 
föreningsarbetet. Det påverkar och sätter ramarna för vad som är möjligt att åstadskomma 
och vilka ambitionsnivåer som är rimliga. 

Bilaga 4 Sveriges Stadsbyggares årsmöte 2017-09-18
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Verksamhetens mål 

Mål och aktiviteter för perspektivet KT:s medlemmar. 
 
Inriktnings-
mål 

Operativa 
mål 2016 

Handlingsplan/ 
aktivitet 

Ansvarig Nyckeltal Måluppfyllelse 

Förening-
ens 
medlemmar 
är nöjda 
och 
medlems-
antalet ska 
fördubblas 
på tio år 
 
 

Antalet 
medlemmar i 
föreningen ska 
öka med minst 
200 st. under 
2016. 
 
 

Medlemsvärvning via 
hemsida, 
Stadsbyggnad, i 
samband med 
kursanmälan, på 
konferenser och via 
kommittéerna, mm. 
 

Styrelsen 
 

Antal medlemmar 
uppgick till ca 1700 
inför 2016. 
(Baserat på 
inbetalda 
medlemsavgifter 
2015) 
 

Antalet medlemmar var 
vid årets utgång 1 825. 
Vi har därmed inte 
lyckats att helt nå målet 
då ökningen under året 
var 125 medlemmar. 

Föreningen 
erbjuder kurser 
och konferenser 
med kvalitét 
 
 

1. Kurs och 
konferensprogram 
för 2016 
genomförs. se 
bilaga 2. 

 
2. Utbildningsdag för 

kursansvariga. 
 
3. Kommittéerna ska 

tillfrågas om de kan 
ge förslag på och 
eller genomföra 
kurser. 

 
4. Incitament för 

kommittéerna 
utreds tex i form av 
mera morotspengar 
eller ngt annat. 

 

Kurssam-
ordnare 
Håkan Bergeå 

Nyckeltal för 
respektive 
kurstillfälle: 
1. Betyg vid 

kursutvärdering 
2. Antal deltagare 
3. Överskott totalt 
4. Överskott per 

deltagare 

1. Kurser och 
konferenser har 
genomförts enligt 
plan. 

 
2. Utbildningsdag för 

kursansvariga har 
inte genomförts. 

 
3. Kommittéerna har 

varit aktiva i 
diskussionerna om 
nya kurser.  

 
4. Diskussion om s.k. 

morotspengar har 
inte genomförts i 
styrelsen.  

 
Nyckeltal 
Redovisningen av 
kurserna och 
konferenserna sker 
enligt nyckeltalen. 
Generellt sett ger 
kurserna och 
konferenserna ett 
överskott enligt 
fastställda riktlinjer. 
Antalet deltagare visar 
också en positiv trend. 
Överlag får vi goda betyg 
för såväl innehåll som 
arrangemang. En 
detaljerad redovisning 
finns som bilaga till 
styrelseprotokollet från 
2017-02-06.  

Föreningen 
erbjuder 
publikationer 
med efterfrågat 
och aktuellt 
innehåll med 
hög kvalitet. 
 
 
 
 

1. Stadsbyggnad 
producerad enligt 
fastställd 
utgivningsplan 
2016. 

2. Ökning av antalet 
prenumeranter, 
inkl nya 
medlemmar i 
föreningen som 
samordnas med 
föreningens 
övergripande mål 
och 
marknadsföring av 
föreningen och 

Ansvarig 
utgivare 
Agneta 
Sundberg 

1. Antal 
prenume-
ranter 

2. Annons-
intäkter per 
nummer 

3. Annons-
intäkter totalt 

 

1. Stadsbyggnad 
producerad enligt 
fastställd 
utgivningsplan.  

2. Antalet 
prenumeranter, ca 
2 100, ligger på 
samma nivå som 
förra året.   

3. I samband med 
föreningens 
namnbyte har 
tidskriftens hemsida 
genomgått vissa 
förändringar. 

4. Marknadsföring har 
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STADSBYGGNAD.  

3. Utveckling av 
Stadsbyggnads 
hemsida. 

4. Marknadsföring av 
föreningens  

5. konferenser och 
kurser via 
STADSBYGGNAD, 
TSB, WSB samt 
sociala medier. 
Utveckling av 
rutiner för detta. 
Ökning av antal 
artiklar från 
konferenserna i 
STADSBYGGNAD. 

6. Inköp av externa 
artiklar. 

7. Utveckla 
redaktionsrådets 
mötes- och 
kommunikationsfor
mer för ökad 
effektivitet.  

8. Utveckla 
samverkansformer 
mellan 
STADSBYGGNAD, 
föreningen och 
produktionsbolaget 
Annonssäljarna för 
ökad 
annonsförsäljning. 

9. En utgivningsplan 
för stadsbyggnad 
upprättas där 
manusstopp mm 
finns med. 

 

skett av föreningens 
kurser och 
aktiviteter via 
Stadsbyggnad etc. Vi 
är numera också 
mera aktiva på 
sociala media. Någon 
påtaglig förändring i 
antalet artiklar från 
våra kurser och 
konferenser i 
tidskriften har inte 
skett. 

5. Inköp sker. 
6. Inget 

utvecklingsarbete 
har hunnits med. 

7. Arbete har skett. 
Tyvärr har detta inte 
resulterat i en ökad 
annonsering.  

8. Plan har upprättats. 
 
 
Nyckeltal 
1. Antalet 

prenumeranter är 
oförändrat jämfört 
med förra året och 
ligger på ca 2 100 st. 

2. Annonsintäkterna är 
i genomsnitt 60 000 
kr per nummer. Det 
är ungefär på samma 
nivå som förra året. 

3. Annonsintäkterna 
för året var totalt 
ca360 000 kr vilket 
är en liten 
minskning jämfört 
med före-gående 
verksamhetsår. 

Föreningen 
erbjuder en 
aktuell och 
lättanvänd 
hemsida med 
möjlighet för 
medlemmar att 
nätverka, 
debattera, 
omvärldsbevaka 
och hålla sig 
ajour med 
föreningens 
verksamhet. 

1. Ny hemsida 
lanserades under 
hösten 2015 
Inriktningen 2016 
är att säkra drift 
innehåll och 
kvalitet. 

 
2. Webbsidans 

funktion för 
åtkomst av 
handlingar, 
protokoll mm 
utreds. 

Webbredaktör 
Andreas 
Severinsson- 
 
 
 
Jan G Nilsson 

Antalet 
besökare på 
hemsidan  

1. Arbetet har präglats 
av säkring av driften 
och anpassning till 
föreningens nya 
namn. 

2. Protokoll m.m. finns 
åtkomliga via 
hemsidan. Lösenord 
krävs. 
 

Nyckeltal 
Antalet unika besökare 
på hemsidan var under 
året ca 8 200 st. Någon 
jämförelse med förra 
året kan inte göras då 
den nya hemsidan togs i 
bruk då. Webbrådets 
bedömning är dock att 
en ökning av besökare 
har skett. 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Ekonomi och administration. 
 
Inriktningsmål Operativa mål Handlingsplan/ak

tivitet 
Ansvarig Måluppfyllelse 

Föreningen har 
effektiva processer för 
styrelsearbete och 
förenings-
administration 

1. Årskongressen 2016 
genomförd senast 2016-
09-15 

 
2. Strategidagar 

genomförda senast 2016-
12-15 

 
3. Ny matrikel klar senast 

2016-05-01. 
 

4. Uppdaterad 
arbetsordning fastställd 
senast 2016-05-01 

 

5. Verksamhetsplan 2017 
klar senast 2017-01-30 

 1. Utsedd 
kommitté för 
årskongresse
n. 

2. Ordf. 
3. Kassör 
4. Vice ordf 
5. Ordf 

1. Årskongressen 
genomfördes 
2016-09-19—20 

2. Strategidagarna 
genomfördes i 
början på 
december i 
Mölndal. 

3. Matrikeln har 
inte blivit klar. 

4. Arbetsordninge
n fastställdes 
2016-04-14. 

5. Verksamhetspla
nen fastställdes 
2017-02-07. 

Föreningens tillgångar 
bör klara fasta 
kostnader för två års 
verksamhet utan 
intäkter.  
 
Kapitalförvaltningen 
förväntas långsiktigt 
trygga realvärdet. 
 
Bygga upp ekonomin så 
att KT har möjlighet att 
ha ett eget kansli med 
två anställda. 
 
(Notering: De 
långsiktiga målen 
avseende tillgångar och 
överskott bör 
tydliggöras. Grunden är 
att vi kanske har 
tillräckligt sparat för att 
klara två svåra år. 
Därmed skulle vi kunna 
frigöra mera pengar föra 
att satsa på 
utvecklingsfrågor mm. ) 
 

1. Budget 2017 klar senast 
2016-12-15. 

 
2. Översyn av 

faktureringsrutiner klar 
senast 2016-05-01 

 
3. Redovisningen 

säkerställd enligt 
revisorernas önskemål. 

 
4. Årshjul för planeringen 

avseende bl 
verksamhetsplan mm är 
upprättad senast 2016-
06-15 

1. Prognoser och 
uppföljningar 
upprättas till 
respektive 
styrelsemöte 

 
2. Fundera över nya 

inriktningsmål 
3. Ta fram förslag 

på föreningens 
långsiktiga 
ekonomiska mål 
avseende 
tillgångar, 
överskott mm. 

 
4. Bok beställs till 

styrelsen som 
beskriver 
förenings- och 
vad styrelsearbete 
avseende ansvar 
mm 

 
5. Skicka ut info till 

medlemmar och 
kommittér om 
fattade beslut 

 

1. Per Olsson 
2. Per Olsson 
3. Per Olsson 
4. Ingrid 

Persson 

1. Budgeten för 
2017 fastställdes 
2016-11-30. 

2. Översyn har 
skett. Dock 
pågår detta 
arbete igen 
p.g.a. 
personalomsätt
ningen på 
Konstella. 

3. Klart. 
4. Arbetet med att 

upprätta ett 
årshjul pågår. 

 
Aktiviteter 
1. Sker. 
2. Har inte hunnits 

med. 
3. Har inte hunnits 

med. 
4. Genomfört. 
5. Sker via 

hemsidan. 
Information om 
vårt nya namn 
m.m. har 
tillställts 
medlemmarna 
via epost. 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Utveckling. 
 
Inriktningsmål Operativa mål Handlingsplan/aktivitet Ansvarig Måluppfyllelse 

Utveckla 
föreningen och 
dess verksamhet 
 

Uppdatera föreningens 
logotype under 2016 
 

Beslutsunderlag till 
årskongressen 

Utsedd arbets- 
grupp 

Beslutades på 
årskongressen. 
Klart. 

Uppdatera föreningens 
varumärke/namn under 
2016 

 FU tar fram förslag. 
Styrelsen beslutar 

Arbetet i stort sett 
klart under året. 
Viss komplettering 
sker under 2017. 

Skapa former för 
hantering av remisser 
deltagande i utredningar 
mm under 2016 
 

Utreda och föreslå hur 
remisshanteringen ska 
organiseras 

Ej utsedd Ansvarig har 
utsetts som under 
2017 kommer att 
redovisa 
beslutsunderlag. 

Föreningens 
utmärkelser, 
Stadsbyggnadsmedaljen, 
hedersmedlem, Årets 
kommunaltekniker, 
Årets 
kommunaltekniska 
projekt m fl bidrar till 
att stärka föreningens 
varumärke och till att 
öka antalet medlemmar. 

Ett årshjul för 
utmärkelserna görs så att vi 
får en bra 
nomineringsprocess 
 

Anders Bylund Riktlinjer 
framtagna. 

Arbeta med 
förbättringsförslag 
inkomna under 2014 års 
medlemsenkät- 

 FU Har hanterats i 
samband med 
översyn av 
hemsidan, nytt 
namn etc. Visst 
arbete återstår. 

Utveckla 
föreningens 
internationella 
arbete 
(Diskussion: Hur 
kan det 
internationella 
arbetet bidra till 
ökad 
medlemsnytta? 
T. ex. genom att; 
anordna studieresa 
till Bryssel eller till 
andra intressanta 
platser 
Kan medlemmar 
bjudas in till 
IFME.mötet till 
Kiruna. 
Styrelsemötet på 
Åland i maj kan 
också användas för 
internationellt 
utbyte 
 
 
 

Tillgängliggöra 
föreningens 
internationella 
samarbete bland 
medlemmarna. 
 
Dialog förs med KT:s 
kommittéer om 
internationellt utbyte. 
Kurser eller ordlistor i 
operativ 
kommunalteknisk 
engelska övervägs.  
 

 Internationell 
samordnare, Inger 
Sundström 

Kommittén har 
haft ett antal 
artiklar i 
Stadsbyggnad för 
att redovisa det 
internationella 
arbetet. Styrelsens 
junimöte var 
förlagt till 
Mariehamn på 
Åland i samband 
med vår finska 
motsvarighets 
årsmöte. 
Medlemmar var 
inbjudna att 
delta??? 

Utveckla 
föreningens 
samverkan med 
Sveriges 
kommuner och 
landsting 

Representant för 
styrelsen möter 
representant för SKL 
minst en gång under 
2015 
Representanter från 
SKL erbjuds vara med i 
kommittéerna 

Möte genomfört 2016-01-
27 
Nästa möte bokat 2016-10-
13 

FU Mötena har hållits 
enligt plan.  



 6(28) 
 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2017-06-01 

 

 

Mål och aktiviteter för perspektivet KT:s kommittéer. 
 

Inriktningsmål Kommittéernas operativa mål 2016 Kommittéernas 
verksamhet 
2016 

Måluppfyllelse 

Engagerade 
kommittéer i 
framkant inom 
respektive 
verksamhetsområde 

Bygg- och förvaltningskommittén 
 
Bygg- och förvaltningskommitténs arbete är 
”återstartat” senast 2016-11-01 

 

Se bilaga 6B Trots 
ansträngningar 
har inte någon 
verksamhet 
kunnat upptas. 

Undersöka möjligheten att införliva 
fastighetsstrategiska frågor i kommittéarbetet 

 Styrelsen har 
undersökt 
intresset och tror 
att detta är en 
intressant väg att 
gå. Tyvärr har vi 
inte kunnat hitta 
medlemmar som 
är villiga att ta på 
sig uppgiften att 
återuppliva 
kommittéarbetet. 

Chefskommittén 
Verksamhetsplanen har uppdaterats under hösten 
2015. Aktualisering behövs inför 2016. 
 

Se bilaga 6A  

Gatukommittén 
 

Se bilaga 6D  

Kommittén för hållbar samhällsbyggnad 

 
1. Stärka föreningens anseende som en aktör för en 

hållbar samhällsutveckling och värva nya 
medlemmar.  

2. Hitta, analysera och sprida goda exempel på 
hållbart samhällsbyggande, nationellt och 
internationellt. 

3. Stärka samverkan inom kommittén samt utveckla 
kommitténs arbetssätt. 

 

Se bilaga 6H  

Lantmäterikommittén 

 
1. Kompletteras 

 

Bilaga 6C De planerade 
aktiviteterna 
genomförda. 

Mark- och exploateringskommittén 

Se verksamhetsplanen, bilaga 9. 

 

Bilaga 6F De planerade 
aktiviteterna 
genomförda. 

Stadsbyggnadskommittén 

 
1. Öka medlemmar i kommittén, mål 12 st. 
2. Nätverksutbyte inom kommittén 
3. Samverka med andra kommittéer 
4. Stärka banden med föreningen som helhet  
5. Kompetensutveckling 

6. Delta i de forum där planfrågor diskuteras 
nationellt 

Bilaga 6E 1. Kommittén 
har nu 12 
medlemmar. 

2-6. Genomfört 

 Trafikkommittén 
1. Aktiva och engagerade medlemmar i kommittén. 

Kommittén har vid ingången till 2016 tio 
ledamöter och en adjungerad från Trafikverket. 
Det finns en strävan att bli några fler i 
kommittén. Att även ha någon från SKL som 
adjungerad i kommittén är önskvärt. 

 
2. Kommittén ska ha minst tre möten under året. 
 
3. Kommittén ska anordna minst en kurs/konferens 

och bidra med idéer till artiklar för tidningen 
Stadsbyggnad. 

 

 1-3. Uppfyllt 
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Väsentliga händelser 
Den enskilda fråga som engagerat styrelsen, funktionärerna men också medlemmarna mest 

har varit beslutet om föreningens nya namn och konsekvenserna av detta. Förutom själva 

namnändringen har en grafisk profil tagits fram som fastställdes i början på 2017. Arbetet 

bedrevs dock i huvudsak under 2016.  

 

Vi har också ägnat stor kraft åt att berätta om varför vi ändrat namnet för våra medlemmar 

men också för omvärlden. 

 

Vi har således lagt ner ett stort arbete med att positionera föreningen. Vi kan konstatera att 

vi efter vår namnändring har blivit tillfrågade av ett flertal föreningar och företag om vi vill 

samarbeta med dem. Vi tror att detta ökade intresse för vår förening åtminstone delvis beror 

på vår moderniserade profil. 

 

En annan fråga som styrelsen och dess funktionärer fått arbeta mycket med är att få 

rutinerna att fungera mellan föreningen och Konstella i och med den stora 

personalomsättning som skett på Konstella. Vi är dock övertygade om att de problem som 

varit nu är på väg att rättas till. För närvarande ser vi inte någon anledning till att söka efter 

alternativ. 

 

Under året fick föreningen en ny kommitté i och med att beslut togs att inrätta en 

internationell kommitté.  

 

Vi kan konstatera att IFME, den internationella organisation som vi är anslutna till sedan 

länge, blir alltmer aktiv. Ett antal länder blev således nya medlemmar under året. Vi ingick 

också ett avtal med APWA om ett samarbete under namnet ”the Nordic Agreement”. 

Styrelsen är övertygad om att dessa internationella kontakter är till stort gagn för våra 

medlemmar. Som en del i det ovan nämnda avtalet har en skrift tagits fram av erfarenheter 

kring vinterväghållning.  

 

Formerna för hur medlemmarna får bästa nytta av de internationella kontakterna behöver 

dock utvecklas ytterligare. 

 

Under året höll IFME ett möte i Kiruna där vår förening stod som värd. 

 

Kurs- och konferensverksamheten är en viktig del i förenings arbete. Den skapar stor 

medlemsnytta. Under året har vi genomfört det vanliga programmet. Därutöver har vi haft 

två nya kurser. 

 

Slutord 
Det har varit ett intensivt år. Styrelsen är synnerligen nöjd med att ha föreningens 

styrelsemedlemmar och funktionärer mäktat med den stora arbetsinsats som allt kring 

beslutet om nytt namn medfört. Vi är övertygade att föreningen står starkt rustad för att möta 

framtiden! 

 

Vi vill också passa på att tacka alla kommittéledamöter och medlemmar för allt engagemang 

under året. 
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Underskrifter: 
Kalmar 2017- 

 

 

 

 

Bo Bäckström    Jan G Nilsson 

Styrelseordförande 

 
 
 

 
Göran Werner    Sofi Almqvist 

 

 

 

 

Marianne Cederwall   Ander Bylund 
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Bilaga 1. Föreningens styrelse och funktionärer 
 

Styrelsen för år 2016 har haft följande sammansättning: 
Ordförande, planeringschef, Bo Bäckström, Gävle 

Vice ordförande, Jan G Nilsson, stadsingenjör och stabschef, Kalmar 

 

Ledamöter 
Teknisk chef Kjell Hedenström, Perstorp (Har inte deltagit i styrelsearbetet under 2016). 

Gatudirektör Göran Werner, Mölndal 

Enhetschef Sofi Almqvist, Stockholm 

Mark- och exploateringschef Marianne Cederwall, Norrköping 

Samhällsbyggnadsstrateg Anders Bylund, Luleå 

 

Suppleanter 
Stadsingenjör Ulf Lademyr 

Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough 

Enhetschef Ingrid Persson  

 

Styrelsen har till sitt förfogande haft följande funktionärer: 

Per Olsson, kassör 

Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig 

Klas Thoren, kansli- och arkivchef 

Inger Sundström, ansvarig för internationella kontakter 

Stefan Ljung, redaktör tidskriften stadsbyggnad 

Agneta Sundberg, ansvarig utgivare tidskriften stadsbyggnad samt  

sekreterare vid föreningens styrelsemöten 

Åke Persson, senior adviser 

Allan Almqvist, senior adviser 

 

Föreningens revisorer 

F.d. gatudirektör Leif Josefsson, sammankallande               

F.d. gatuchef Anders Liljekvist, ledamot 

Teknisk chef Tommy Karlqvist, suppleant 

 

Föreningens valnämnd 

F.d. stadsbyggnadsdirektör Mats Westling, sammankallande 

Direktör Jarmo Nieminen, ledamot 

Teknisk chef Tommy Karlqvist, ledamot 

F.d. stadsbyggnadschef Inger Sundström, ledamot 

Mark- och exploateringschef Stefan Sköldén, ledamot 

Mark- och exploateringschef Ulf Crichton, suppleant 

Biträdande förvaltningschef Lena Hugosson, suppleant 
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Bilaga 2. Föreningens årskongress 
Föreningens årskongress, den 114:e i ordningen, hölls den 19 – 29 september, på Clarion 

Hotel & Congress Live i Malmö. Den 19 september genomfördes ett styrelsemöte, vissa 

kommittémöten och stadgeenligt föreningens årsmöte. Kvällen ägnades åt en välkomstträff 

för deltagarna och de utländska gästerna. Den 20 september var kongresstemat ”Planering 

och byggande för ett socialt hållbart samhälle”. Moderator var Karin Klingenstierna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, redovisade hur Malmö 

länkas samman för att bli en hel stad så att barriärer bryts och klyftor minskar. 

 

Författaren, historikern och utredaren m.m., Gunnar Wetterberg, funderade kring frågan 

varifrån vi hämtat det socialkittet och hur vi ska planera för framtiden för att underlätta tillit 

och sammanhållning. 

 

Representant för Boverket redogjorde för idéer kring hur vi planerar för att skapa en hållbar 

stadsutveckling och hållbara strukturer. 

 

SABO:s VD, Kurt Eliasson, visade bl.a. hur allmännyttan lyckats bygga prispressade hus 

med god kvalitet. 

 

Under temat Social hållbarhet i praktiken fick vi lyssna på följande föredrag: 

 

Hanna Damberg, planarkitekt i Kalmar kommun.”Social hållbarhet i den nya stadsdelen 

Södra staden”. 

Helen Larsson, samordnare social hållbarhet på AB Svenska Bostäder. ”Männen får maka på 

sig i Husby”. 

Ann Legeby, Ph. D. och forskare på arkitekturskolan, KTH. ”Stadsbyggandets roll för social 

hållbarhet”. 

 

Under temat Digitalisering som drivkraft för dialog och medborgarsamverkan fick vi 

lyssna till följande föredrag: 

 

Sofie Kravida, strateg på stadskontorets kommunikationsavdelning, Malmö stad. ”Det 

digitala Malmö – digitalisering för förnyelse av samhällsservicen”. 

 

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad. ”Göteborg 2035 – hur tar vi oss dit? 

Tillsammans.  

 

Philip Tanimura, samhällsplanerare Malmö stadsbyggnadskontor och Ulf Minör, GIT-

utvecklare Malmö stadsbyggnadskontor. ”En digital översiktplan för att möte brukarbehov”. 

 

Dagens avslutades med en paneldebatt. 

 
Bilaga 3. Sammanställning av föreningens kurs- och 
konferensverksamhet 
Kurs- och konferensverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har 

under 2016 omfattat 8 arrangemang, varav två nya kurser. Totalt har kurs- och 
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konferensverksamheten haft 1071 deltagare/medverkande, vilket är något lägre än 

rekordet 1149 från 2015.  

 
Kurs/Konferens Datum Ort  Delt.+medv. Totalt 

Stadsbyggnadsdagarna 09-10/2 Södertälje 121  +  21 142  
205 Kurs Medborgardialog 

trafikföreskrifter 
23-24/2 Stockholm   22  +    2   24 

Gatu- och parkdagarna 17-19/5 Nacka   83  +  19 102 
Lantmäteridagarna 18-19/5 Göteborg 113  +  21 134 
KT Ledarforum (ej genomförd)      
Mexdagarna 08-09/11 Karlskrona 392  +  37 429 
Kommunala Lantmäteridagar 23-24/11 Stockholm   86  +  22 108 

 
 

Kurs Medborgardialog 06-07/12 Stockholm   19  +    2   21 
ÅRSKONGRESS 2016 19-20/9 Malmö 

n 
  75  +  36 111 

Summa 2016 17 dagar 6 olika orter 911 + 160 1071 

 

 
KT:s egna kurser/konferenser visar ett positivt resultat för år 2016, dock något sämre 

än 2015. Deltagarantalet blev något lägre än 2015 främst beroende på Gatu- och 

parkdagarna i Nacka. Det ekonomiska utfallet blev drygt 1,2 Mkr, vilket är påtagligt 

lägre, ca 0,3 Mkr, än 2015. Detta framgår närmare av den ekonomiska 

årsredovisningen. 

 
 

Utvärderingen av konferenserna har under året följt den systematiserade utformning 

som infördes 2010 och som möjliggör jämförelser mellan kurser/konferenser och  

 

mellan olika år. Konferenserna 2016 har fått i genomsnitt betyget 4,9 på en 6-

gradig skala – såväl för programinnehåll som för praktiskt genomförande! Det är 

aningen bättre än för åren 2013 och 2014 som båda fick genomsnittsbetygen knappt 

4,9. År 2015 var ett rekordår även betygsmässigt med genomsnittsbetyget 5,1. 

 

Årskongressen har under året genomförts i Malmö med den nya utformning som 

prövats 2013 och 2015 i Stockholm och 2014 i Göteborg, d v s en koncentrerad dag 

med kvalificerade föreläsning och med samling och årsmöte kvällen innan – ett 

lyckat koncept med 111 deltagare/medverkande. Detta koncept för årskongressen 

har beslutats gälla även för 2017 i Göteborg. 

 
Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt 

Lantmäterikommittén haft fasta, välkända arrangemang. I Gatukommitténs fall har 

arrangemanget utvidgats till Gatu- och parkdagar. 

 
Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och 

Trafikkommittén har tillsammans för nionde året i följd arrangerat konferensen 

Stadsbyggnadsdagar. Intresset för Stadsbyggnadsdagarna har under åren stadigt 

ökat och är nu mycket väletablerade.  
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Stadsbyggnadsdagarna, Lantmäteridagarna i Göteborg och Mex-dagarna utsågs till 

årets bästa arrangemang 2016 i den totala sammanvägningen av antalet deltagare, 

ekonomiskt utfall och deltagarnas betyg.   

 

Nytt för år 2016 var ett försök att anordna två specialinriktade kurser i 

Medborgardialog inom samhällsbyggandet. Det har fallit väl ut och planeras att 

fortsätta under 2017.  

 
Våren 2017 planerar också Trafikkommittén att åter genomföra Trafikdagar, där 

sannolikt ett stort behov av kompetensutveckling finns i kommunerna.  

 

Som sammanfattning av kursverksamheten 2016 kan sägas att de åtta egna 

arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens 

styrelse, är att varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver 

bör föreningen eftersträva att erbjuda kurser och seminarier i aktuella ämnen. 

Målsättningen är att alla medlemmar ska kunna delta i konferenser som omfattar 

deras verksamhetsinriktning. Denna målsättning har inte helt uppfyllts under 2016, 

då bl a bygg- o förvaltningskommittén liksom chefskommittén saknat arrangemang. 

 

En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kurs- och konferensverksamhet 

är därför viktig och pågår i styrelse och kommittéer. Samarbete med andra parter får 

ses som ett led i detta utökande av utbildningsutbudet till medlemmarna.  

 

Ett särskilt seminarium för kurs- och konferensverksamheten planeras 2017. 

 
 

Bilaga 4. Föreningens hemsida 
 
Större händelser under året 
Under hösten 2016 lades ett ganska stort arbete ner på att förbereda hemsidan för 

föreningens namnbyte. Uppdateringen och omkopplingen till föreningens nya namn, vilket 

skedde strax före och en tid efter årsskiftet, tog längre tid än förväntat. Större resurser än 

förväntat avropades av Netrelations. 

 

Utveckling av hemsidan har skett kontinuerligt under året. Bl.a. har startsidan gjorts mer 

levande och attraktiv genom att låta nya medlemmar i föreningen posera på bild. 

 

Hemsidan har fungerat i stort sett utan driftstörningar under hela året. 

 

Ansvarig personal för hemsidan på Konstella slutade under hösten 2016, vilket skapade viss 

osäkerhet kring Konstellas uppdrag och ansvar. Ordförande i webbrådet hade en del 

kontakter med nya kontaktpersoner på Konstella för att säkerställa en tydlig 

ansvarsfördelning. Personalomsättning påverkade dock inte driften av hemsidan nämnvärt. 

 

Måluppfyllelse 
Webbrådets främsta mål 2016 var att göra hemsidan mer känd. Och för att göra detta 

arbetade vi med att kontinuerligt utveckla och anpassa hemsidan till dagens behov. 

Föreningens hemsida blev mer känd under året och antalet unika besökare på hemsidan 

ökade. (Se bifogad statistik.) 
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Kurser/Konferenser 
Vi genomförde utbildningar tillsammans med Netrelation i wordpress för webbrådets 

medlemmar. I samband med detta tog vi också fram en manual för redigering som 

webbrådets medlemmar kan använda för att göra enklare uppdateringar och redigeringar på 

hemsidan. 

  

Stadsbyggnad 
Inga artiklar publicerades av webbrådet. 

  

Framtiden 
En utmaning och framgångsfaktor för föreningens hemsida är att se till att hemsidan kan 

fungera som en plattform för och länk till social media. Hemsidan bör anpassas så att 

kopplingar skapas till befintlig social media så som facebook, instagram och quick-r. Det är 

viktigt att hemsidan hålls aktuell och att vi kan tydliggöra hemsidans roll som 

rekryteringsbas för nya medlemmar. 

 

/Andreas Severinsson, den 16 februari 2017 

 

Bilaga 5. Föreningens tidskrift Stadsbyggnad 
Tidskriftens redaktion består av Stefan Wemmel Ljung, redaktör och Agneta Sundberg, 

ansvarig utgivare. Redaktionen samverkar inför varje nummer med tidskriftens 

redaktionsråd som i slutet av 2016 består av 13 ledamöter med minst en representant för 

var och en av föreningens kommittéer samt en representant från Sveriges 

Stadsarkitektförening. Redaktionsrådet sammanträder inför varje utgåva av tidningens 6 

nummer. 

 
Vid årets utgång bestod redaktionsrådet, förutom ansvarig utgivare och 
redaktör, av: 

 

1 Fredrik Nilson 

 

Gatukommittén 

2 Hanna Lamberg Trafikkommittén 

   3 Susanne Carlsson Kommittén för hållbar samhällsbyggnad 

4 Lotta Lindstam Chefskommittén 

5 Alla Bäck Chefskommittén 

6 Ingrid Sundström Internationell samordnare 

7 Kristina Adolfsson Stadsbyggnadskommittén 

8 Anne Pettersson Stadsbyggnadskommittén 

9 Fredrik Ekefjärd Lantmäterikommittén 
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10 Lennart Moberg Lantmäterikommittén 
 
 11 

 
Eva Grönberg 
 

Mark- och exploateringskommittén 
 

12 Kerstin Enaeus Mark- och exploateringskommittén 
 

13 Martin Heidesjö 
 

Sveriges Stadsarkitektförening 
 

   

Teman för respektive nummer har varit: 
1. Att leda och styra processer 

2. Stadsmiljö 

3. Kongressnummer, Malmö, Tema: Stadsutveckling 

4. Hållbara kommuner 

5. Infrastruktur 

6. Klimat 

 

Artiklar inför kongressen i Malmö fanns framför allt i nr 3 och 4. Föreningens 

övriga konferenser har också gett artiklar i tidningen. 

Under2016, blev andelen externa artiklar 21 procent, jämfört med 2015 med andelen 

externa artiklar 17 procent, jämfört med 15 procent 2014 och 30 procent 2013. 

 

Antal sidor med betalda annonser uppgår till i medel 3,2 sidor per nummer och bidrar till 

finansieringen av kostnaderna för produktion av tidningen. 

Annonser för föreningens arrangemang uppgick till 8,25 sidor under 2016, jämfört med 

6,0 sidor under 2015, och 4,75 sidor under 2014. 

 

Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till 2 100 ex och når cirka 300 prenumeranter 

utöver föreningens medlemmar. Under 2016 har föreningen och Stadsarkitektföreningen 

haft en överenskommelse så att Stadsarkitektföreningens medlemmar fått tidskriften utan 

kostnad under hela året. I slutet av året har Stadsarkitektföreningens medlemmar fått 

erbjudande om att bli prenumeranter av tidskriften alternativt att bli medlemmar i 

föreningen där tidskriften ingår. 

 

Föreningen är medlemmar i Sveriges Tidskrifter och redaktionen följer informationen från 

ST angående förändringen från analog till digital produktion både nationellt och 

internationellt samt annonsörernas val av kanaler. 

 

Tidningen marknadsförs på föreningens och tidningens hemsida samt tidningens 

Facebooksida i samband med utgivningen. Tidskriftens hemsida har förnyats och 

förbättrats inför föreningens namnändring 1 januari 2017. Tidskriftens Facebooksida har 

under 2016 vuxit med cirka 100 procent. 

 
Annonssäljarna AB har under året svarat för produktion, grafisk form och 

annonsackvisition. Annonssäljarna har under året för föreningen presenterat förslag på 

förnyelse och utveckling av annonsförsäljningen för att öka tidskriftens 

annonsintäkter. Redaktionen träffar representanter för Annonssäljarna i samband med 
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utgivningen av tidningen för uppföljning och utveckling av tidning, webb och 

annonsförsäljning.  
 
 
Agneta Sundberg, Ordförande i Redaktionsråd, Ansvarig utgivare 
Stefan Wemmel Ljung, Redaktör  

 
 

Bilaga 6. De olika kommittéernas verksamhetsberättelser 
 

Bilaga 6A. Chefskommittén 
Kommitte  ns ledamöter under 2015:  
Lotta Lindstam, Västerås stad, ordförande  

Alla Bäck, Stockholms stad, sekreterare 

Göran Andersson, Ludvika, 

Björn Sundén, Härryda 

Kenneth Eriksson, Hagfors 

Eric Båve, Sandviken 

Peter Grönlund, Vingåker 

Helen From, Nyköping 

Inger Sundstro m, Sundstro  m Konsult AB,  rebro 

samt  

adjungerad Ann–Sofie Eriksson, SKL och 

senior advisor Klas Thorén, Stockholm 

 
Förändringar i kommitte  ns sammansättning under året: 
Till den aktiva gruppen inom kommittén, som har bestått av Lotta L, Alla B, Inger S och 

Klas T, har under året Göran Andersson, Björn Sundén, Kenneth Eriksson, Eric Båve, 

Peter Grönlund och Helen From. Martin Willen och Johan Ljung har valt att lämna 

gruppen. Chefskommittén har tagit fram en Verksamhetsplan/Handlingsplan för 2017. 

 
Tidpunkt och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har haft 5 protokollförda telefonmöten 2016 (5/9, 20/9, 3/10, 19/10 och 9/11) 
 

Genomförda kurser och konferenser 
Chefskommittén har under året inte genomfört några kurser eller konferenser. 

 
Större händelser under året 
Kommittén har fått fler medlemmar och en handlingsplan för 2018 har tagits fram. 

 
Artiklar i Stadsbyggnad 
Ordfo rande och/eller sekreterare är kommitténs representanter till tidningen Stadsbyggnad. 

Någon av de två eller annan utsedd i kommittén, har deltagit i redaktionsrådets mo  ten. 

 
Chefskommittén har under året bidragit med artiklar och notiser i Stadsbyggnad inom sitt 

ansvarsområde. Till det kommer några artiklar som enskilda kommittéledamöter ansvarat 

för inom sina respektive specialistområden. 

 
Studieresor 
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Kommittén har inte genomfört någon egen studieresa under året. Bland kommitténs 

uppdrag finns också  att utreda intresset fo  r studieresor av ho  g kvalitet. Diskussioner har 

förts, men inget har konkretiserats under a  ret. 

 
Insatser för hemsidan 
Kommitténs mötesanteckningar har publicerats på fo  reningens hemsida. 

 
Framtid 

Kommitténs ambitioner är att genomföra Handlingsplanen för 2018. 

 

Lotta Lindstam 

 

Ordförande i Chefskommittén 

0765690431 

Lotta.lindstam@vasteras.se 

 

Bilaga 6B. Bygg- och förvaltningskommittén 
Trots försök har ingen verksamhet kunnat återupptas i kommittén. 

 

Bilaga 6C. Lantmäterikommittén 
 
Kommitténs ledamöter under 2016 
Lantmäterikommittén har under 2016 bestått av 10 ledamöter och en adjungerad ledamot 

från SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang 

Mattias Berggrund Umeå 2013-2017 Ordf  

Ulf Lademyr Avesta 2012-2016 V. Ordf Sthlm 

Fredrik Ekefjärd Skellefteå 2012-2016 Hemsidan Sthlm 

Helena Trönell Göteborg 2013-2017  Gbg 

Jan Eriksson Stockholm 2013-2017  Sthlm 

Ewa Rannestig Helsingborg 2014-2018  Sthlm 

Lennart Moberg Karlstad 2014-2018 Stadsbyggnad  Gbg 

Lisa Klasson Kalmar 2015-2019  Gbg 

Viktor Bjelvenfeldt Uppsala 2016-2020  Gbg 

Anna Wedman 

Persson 

Örnsköldsvik 2016-2020 Sekreterare Sthlm 

 

Marianne Leckström, SKL är adj. Ledamot 

Valberedning 

Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till 

kommittén. 

Jan G Nilsson Kalmar 2016-2020 Sammankallande  

Åsa Kallin Örnsköldsvi

k 

2016-2020   

Martina Z Olsson Lund 2016-2020   
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Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2016 valdes Anna 

Svensson, Linköping, Renitha Johansson, Kiruna, och David Svensson, Kristianstad in i  

kommittén fr.o.m. 2017. 

 

Fredrik Ekefjärd och Ulf Lademyr lämnade kommittén vid årsskiftet 2016/2017 efter väl 

genomförda femårsperioder.  

Normalt sett så skall styrelsen bestå av 12 ledamöter och en adjungerad, men då två 

ledamöter lämnade kommittén under 2015 så har antalet ledamöter varit 10 under 2016. 

  
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett möte i Göteborg i 

anslutning till Lantmäteridagarna och ett möte i Stockholm i anslutning till Kommunala 

Lantmäteridagarna. Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika 

planeringsgrupper haft ett stort antal telefonsammanträden och underhandskontakter för 

planering och genomförande av årets konferensprogram och övriga verksamhet. 

 
Genomförda kurser och konferenser 

Kommittén arrangerade sedvanligt Lantmäteridagar i Göteborg den 18 – 19 maj, samt 

Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm den 23 – 24 november. 

Båda dessa arrangemang kunde stoltsera med att öka sina deltagarsiffror med minst 25 %  

 

 

från året innan, vilket innebär att det varit ett lyckat konferensår och att våra konferenser 

fyller en viktig och uppskattad funktion i lantmäteribranschen. 

 

Besvarade remisser 

Inga remissvar har avgetts under året. 

 

Aktiviteter för medlemsrekrytering 

Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet 

koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. 

 

Aktiviteter för omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de  

 

 

ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s 

olika utbildningsaktiviteter. 

 

Insatser för KT:s hemsida 

Förutom att kommittén har rapporterat om planerade konferenser och ändringar i 

kommitténs sammansättning av ledamöter för införing på hemsidan, så har kommitténs 

hemsiderepresentant hjälp till vid uppbyggnaden av KT:s nya hemsida. 

 

 

Bilaga 6D. Gatukommittén 
Kommitténs ledamöter  
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Ledamot, kommun, ansvar  

Hans Andersson, Skellefteå, ordförande  

Tommy Karlqvist, Örebro, vice ordförande  

Anna Möller, Skövde, utbildningsansvarig 

Fredrik Nilsson, Karlstad, ansv. Stadsbyggnad. 

Eva Jonsson, Bergslagens kommunalteknik 

Göran Gabrielsson, Luleå 

Karin Lundskog, Göteborg, ansv. KT:s hemsida 

Ted Ell, Stockholm  

Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot 

Elin Sandberg, Trafikverket, adj. ledamot  

 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året  
Inga förändringar av kommitténs sammansättning har skett under 2016. 

 

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden  
Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Nacka den 3 februari, 

Sundsvall den 30 juni, Malmö den 19 september samt Stockholm den 24 oktober. 

 

Genomförda kurser och konferenser  
2016 års upplaga av kommitténs årliga Gatu- & Parksdagar genomfördes den 17-19 maj 

med Nacka som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. 

Arrangemanget blev uppskattat av de ca 100 deltagarna. I utvärderingen fick 

arrangemanget mycket högt betyg av deltagarna. 

 

Syftet med Gatu- & Parksdagarna, forum för stadsmiljö, är att visa upp tekniska lösningar, 

arbetssätt och visioner samt utveckla den sociala kontakten mellan Sveriges stadsbyggare.  

Under Gatu- & Parksdagarna fick deltagarna höra på inspirerande och utvecklande 

föredrag under olika teman som stadsomvandling, från Stockholmsförhandling till 

Sverigeförhandling, ledningsarbeten, trafik under byggtiden, vinterväghållning och 

parker. 

Gatukommittén har också under året planerat 2017 års Gatu- & Parkdagar, - forum för 

stadsmiljö, tillsammans med kollegor i Sundsvall.  

 

Artiklar i Stadsbyggnad  
Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Fredrik Nilsson.  

 

Aktiviteter för medlemsrekrytering  
Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatu- & Parkdagarna.  

 

Aktiviteter för omvärldsbevakning  
Kommitténs adjungerade ledamot Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner & Landsting 

och Elin Sandberg, Trafikverket, adj. ledamot har förmedlat rapporter och värdefulla 

omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser.  

 

Studieresor  
Ingen studieresa har genomförts under året. 

 

KT:s hemsida  
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Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida Karin Lundskog, har rapporterat förändringar 

vad gäller hemsidan till föreningens webbredaktör.  

 

Övrigt  
Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och 

Landsting som Trafikverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och 

meningsutbyten i olika frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från 

föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. 

  

Skellefteå, mars 2017 

Hans Andersson  
Ordförande i Gatukommittén 

 
Bilaga 6E. Stadsbyggnadskommittén 
Kommitténs ledamöter under 2016 
 

Ledamot  Kommun  Period  Ansvar 2016 

Anne Pettersson Örebro 2008-  Ordförande 

Ulrika Jansson  Örebro 2010-  Vice Ordförande 

Agneta Niklason Ljusdal 2012- Sekreterare 

Kalle Alexandersson Kristinehamn 2013-  

Helena Johansson Sollentuna 2013-  

Daniel Nordholm Arvika 2014-  

Josefin Kaldo Tanum 2014-  

 

Mattias Bjellvi 

 

Perstorp 

 

2014- 

 

Andreas Klingström Södertälje 2014-  

Malin Rizell Helsingborg 2015-  

Dag Johansson Norrköping 2016-  

Kristina Adolfsson Stockholm 2016-  

 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Kommittén har i slutet av året 12 medlemmar, vilket innebär att vi är fulltaliga enligt 

föreningens rekommendationer. Nytillträdda medlemmar 2016 är Dag Johansson och 

Kristina Adolfsson. Vi uppfyller föreningens mål med att ha medlemmar i kommittén 

under 35 år.  

 

Tidpunkt och platser för kommittésammanträden  
Kommittén har under 2016 haft 4 möten, 18 mars i Stockholm, 20 maj i Kristinehamn, 20 

september i Malmö och 2 december som telefonmöte. Kommittén har funnits 

representerad på styrelsemöte i Mariehamn på Åland och på strategidagar i Mölndal 29- 

 

30 november. Stora delar av kommittén deltog också på årskonferensen i Malmö. Utöver 

detta har vi haft regelbunden kontakt via e-post. 

 

Genomförda kurser och konferenser  
Med temat, Processer för hållbart stadsbyggande, hölls Stadsbyggnadsdagarna i 

Södertälje 9-10 februari, som ordnades tillsammans med kommittén för Hållbar 

utveckling och Trafikkommittén. Det gemensamma arbetet med att bl.a. hitta spännande 
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föredragshållare har gett utmärkta betyg och placerat dagarna på 1.a plats i föreningens 

rankning av utbildningsdagar.  

En del i kommitténs arbete under 2016 har varit samarbetet med Föreningen Svenska 

stadskärnor. Vi deltar som undervisningspartner i deras basutbildning Urban Centre 

Management, som hålls varje år i Malmö under november.  

 

Artiklar i Stadsbyggnad  
2016 har Kristina Adolfsson utsetts som ordinarie representant i redaktionsrådet, 

ordföranden är reserv. Kommittémedlemmar har bidragit med 3 egna skrivna artiklar, 

en ”I huvudet på”, levererat ett flertal skrivna artiklar av andra samt och uppslag och 

idéer till varje nummer. 

 

Besvarade remisser  
Kommittén har haft fortsatt kontakt med SKL i samband med framtagandet av öppna 

jämförelser för planprocessen.  

 

Kommittén har svarat på en remiss, betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö. 

 

Aktiviteter för medlemsrekrytering  
I huvudsak har rekryteringsarbetet till föreningen koncentrerats till dem som deltagit vid 

Stadsbyggnadsdagarna. Vi använder oss också av kontakter på våra arbetsplatser.  

 

Aktiviteter för omvärldsbevakning  
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de 

ordinarie kommunala uppdragen. Omvärldsbevakning görs också genom att vi reser på 

möten till varandras städer. 

 

Ordföranden i kommittén har representerat föreningen på Sweden Urban Arena som 

anordnas av Svenska stadskärnor. Vice ordföranden representerar kommittén i fler 

nationella sammanhang och sitter i flera styrgrupper och styrelser, vilket ger bra input till 

kommittén.  

 

Mentorsverksamhet  
Inget att rapportera. 

 

Genomförda studieresor  
Planering pågår för studieresa 2018. 

 

Insatser för KT:s hemsida 
Josefin Kaldo är medlem i råd för hemsidan.  

 

Örebro i januari 2017. 

Anne Pettersson 

 
Bilaga 6F. Mark- och exploateringskommittén 
 

1. Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2016 
Under året har kommittén bestått av Katarina Bröms, Jönköping, Irene Bellman (adj), 

egen, Lars Carlsson, Ystad, Niklas Lidström, Halmstad, Margareta Nilsson, Karlstad, 



 21(28) 
 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2017-06-01 

 

 

Stefan Sköldén, Nykvarn, Staffan Sjöström, Umeå, Birgitta Gustafsson, Örebro, Karin 

Sterte, Helsingborg, Kerstin Enaeus, Västerås, Eva Grönberg, Trollhättan, Patrik Larsen, 

Skellefteå, Ola Robertsson, Karlskrona (adj) och Ulf Crichton, Nacka. Olof Moberg, 

Sveriges Kommuner och Landsting har också varit adjungerad ledamot.  

 

2. Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Ingen förändring av ordinarie kommitté under året 

 

3. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 29 januari. I samband med mötet gjordes ett 

studiebesök i Norra Djurgårdsstaden och på Lidingö.  

 

Kommittémöte hölls också i samband med MEX-dagarna i Karlskrona den 7 november. 

Därutöver har sju telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Stefan, Iréne och 

Katarina samt adjungerade Ola Robertsson från Karlskrona har genomfört ett flertal 

möten och telemöten inför planeringen av mex-dagarna. 

 

4. Genomförda kurser och konferenser 

Årets mex-dagar hölls i Karlskrona den 8-9 november med ett deltagande på ca 430 

personer. Under dagarna hölls bl a föredrag om Riksintressen, Så arbetar Boverket, 

markanvisningar, försvarsmakten i samhällsplaneringen och strategisk partnering. 

 

5. Artiklar i Stadsbyggnad  

Några artiklar inom vårt arbetsområde var införda i Stadsbyggnad under året. 

 

6. Besvarade remisser 
Kommittén har inte formellt besvarat några remisser under året.  

 

7. Aktiviteter för medlemsrekrytering  
Ingen organiserad aktivitet har genomförts men styrelsemedlemmarna tar de tillfällen 

som ges att inspirera till medlemskap i föreningen. Vid mex-dagarna uppmanades 

deltagarna av ordförande att gå med i föreningen. Studentinbjudningarna till mex-dagarna 

kan också sägas vara ett led i rekryteringen. 

 

8. Aktiviteter för omvärldsbevakning  
Ingen organiserad omvärldsbevakning har genomförts under året inom ramen för 

kommitténs uppdrag. Studiebesök har genomförts i Norra Djurgårdsstaden och Lidingö. 

 

9. Mentorsverksamhet 
Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén inom ramen för KT:s 

verksamhet. Några av kommittémedlemmarna har dock fungerat som, och fungerar f n 

som, mentor för student eller yngre förmåga. 

 
10. Studieresor 
En studieresa genomfördes under året till Milano den 23-26 april. De flesta av 

kommitténs medlemmar deltog i studieresan som bl a innehöll guidning ur 

stadsbyggnadsperspektiv och besök på stadsbyggnadskontoret i Milano. 

 

11. KT:s hemsida 
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Föredragen från MEX-dagarna har lagts ut på hemsidan.  

 
12. Övrigt 
Vid föreningens strategidagar i Mölndal deltog Katarina Bröms.  

 

 

 

Ulf Crichton 

Ordförande 

 

 

Bilaga 6G. Trafikkommittén 
 
Kommitténs ledamöter var vid slutet av året: 
 Anders Bylund, ordf.  Luleå 

Ann Storvall  Luleå 

Henrik Söderström  Stockholm 

Helena Werre  Gävle 

Maria Brodde Makri  Malmö 

Petter Skarin  Eskilstuna 

Hanna Lamberg  Mariestad 

Tove Västibacken  Uppsala 

 

Daniel Sjölund  Göteborg 

Per Öhgren  Konsult 

Elin Sandberg  Trafikverket 

Erik Levander  SKL 

 

Förändringar i kommittén 

 Per Öhgren, egen konsult, från Norrtälje och Daniel Sjölund från Göteborg 

invaldes som nya ledamöter i kommittén. 

 Erik Levander blev ny adjungerad ledamot från SKL. 

 

Utvecklingssituationen för kommittén 
 

IDAG  FRAMÖVER 

Starka sidor – att värna 

Nätverksbyggande, kunskapsutbyte och trevlig 

kollegial samvaro 

Möjligheter – att utnyttja 
Mer engagemang kan leda till fler arrangemang 

Svaga sidor – att hjälpa upp Hot – att avvärja 
Bristande tid och begränsade ekonomiska 

ramar på hemmaplan minskar 

engagemanget i kommittén 
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I verksamhetsplanen för 2016 identifierades ovanstående starka sidor, möjligheter och hot 

för kommittén. Under året har det varit ett bra engagemang i kommittén vilket inneburit 

att ”det starka” har utvecklats och ”hotet” inte blivit påtagligt. 

 

Större händelser under året 
Under året har kommittén haft tre fysiska möten. I Uppsala, Mariestad och Västerås. 

Deltagandet har legat på hela 78 % vilket är mycket bra med tanke på allas 

arbetsbelastning på hemmaplan. Det visar också att kommittén har blivit ett uppskattat 

nätverk som man väljer att prioritera. 

 

Uppföljning av 2016 års mål 
Kommittén har under året fått två nya medlemmar samt en till adjungerad. Sammantaget 

är vi nu 12 stycken. 

 

Under året har kommittén i enlighet med verksamhetsplanen haft tre fysiska möten. 

 

Kommittén har enligt plan deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna. 

 

Kommittén har bidragit med flera artiklar till tidningen Stadsbyggnad. 

Kurser/konferenser 
Kommittén har deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna som genomfördes med 

gott resultat i Södertälje i februari. Planering för Stadsbyggnadsdagar 2017 har också 

gjorts under året. Initiativ har också tagits för att anordna en Trafikkonferens under våren 

2017. 

Stadsbyggnad 
Kommittén har bidragit med flera förslag på artiklar i Stadsbyggnad. Bland andra var en 

längre artikel införd om den studieresa kommittén gjorde till München och Augsburg 

2015. Dessutom var Tove Västibacken från kommittén med under rubriken ”I huvudet 

på”. 

Indikatorer 2015 
Antal medlemmar i kommittén - 12 

Närvaro vid kommitténs möten och arrangemang – 78 % 

Antal arrangemang – Stadsbyggnadsdagarna. 

Antal idéer till artiklar för Stadsbyggnad som också tas med i tidningen – 6 

Framtiden 
Kommittén har för avsikt att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som under 2016. Vi 

planerar dock för en Trafikkonferens i Gävle i april. Vi får se hur intresset är för en 

trafikkonferens i föreningens regi. Resultatet får sedan bli vägledande för eventuella 

framtida konferenser med trafiktema. 

 

Kommittén börjar också förbereda planeringen Av en studieresa under 2018. 

 

 

20 februari 2017 



 24(28) 
 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2017-06-01 

 

 

Anders Bylund 

Ordförande i Trafikkommittén 
 

Bilaga 6H. Kommittén för hållbar samhällsbyggande 
 

Inledning 
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad är en del av Sveriges kommunaltekniska 

förening och har under 2016 bestått av följande medlemmar: ordförande Anna Lindh-

Wikblad, sekreterare Andreas Severinsson, Patrik Wirsenius, Helena Olsson, Kerstin 

Blom-Bokliden, Agneta Sundberg, Viveka Sohlén, Carl-Henrik Barnekow och Susanne 

Carlsson.  

 

Kommittén har haft ett flertal möten i samband med föreningens strategidagar, årsmöte, 

stadsbyggnadsdagar i Södertälje samt kommitténs egen hemma-hos-resa som 2016 var i 

Stockholm. Däremellan har kommittén haft telefonmöten.  

 

Större händelser under året 2016 
Kommittén har under 2016 varit synnerligen aktiv och vi vill särskilt lyfta: 

 

Förnyelsearbetet med föreningens förvandling från Svenska kommunaltekniska 

föreningen till Föreningen Sveriges stadsbyggare där kommittén varit drivande i såväl 

namn- som loggafrågan som i uppgradera och digitalisera föreningens verksamhet via till 

exempel hemsidesriggande och bokning av sociala medierkonton. Ny hemsida har till 

exempel glädjande ökat antalet besökare rejält under 2016. Många och goda 

förnyelseinsatser står främst Anna, Agneta, Andreas och Carl-Henrik för.  

 

Stadsbyggnadsdagarna i Södertälje 9-10 februari 2016 med temat Processer för 

hållbart stadsbyggande höll återigen hög standard och fick höga betyg av de 121 

konferensdeltagarna (program 4,92 och arrangemang 5,02). Dessutom kunde ett 

betydande överskott läggas in i föreningens kassa. Kerstin, Patrik och Agneta var med i 

den lyckade konferensplaneringen.  

 

Ny kurs i Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen som byggts upp och leds av 

Agneta Sundberg ivrigt påhejad av övriga i kommittén. Kursen blev en sådan succé att 

flera kurstillfällen genast fick sättas in för att möta upp intresset. Även här har betygen 

varit i toppklass (program 5,37 och arrangemang 5,41) och ett litet överskott kunnat gå in 

i föreningskassan. 

 

2016 års hemma-hos-resa till Stockholm där vi hade fokus på Stockholm och 

Djurgårdsstaden och trendspaning. Efter energifyllt kommittémöte hemma hos Carl-

Henrik i vackra kontorslokaler i Gamla Myntverket stiftade vi bekantskap med 

Djurgårdsstaden med såväl kart- och modellstudier som föreläsning och stadsvandring. 

Dag 2 testade vi en variant av trendspaning i SKL:s lokaler där Viveka ledde en övning 

kring snabb spaning utifrån särskilda frågeställningar. Givande dagar! 

 

Framgångsfaktorer 2016 

 Att det blir ett bra upplägg med många deltagare på stadsbyggnadsdagarna. 

 Att det finns en stark koppling till föreningen/styrelsen och övriga kommittéer. 
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 Att vi har en tydlig målbild för kommitténs verksamhet. 

 Att föreningen får en ny hemsida och digital mötesplats. 

 Att vi hittar effektiva sätt att promota vår kommitté och förening. 

 Att vi lyckas skapa systematik i omvärldsbevakningen. 

 

Måluppfyllelse - Operativa mål 2016 med målanalys 
A. Stärka föreningens anseende som en aktör för en hållbar samhällsutveckling och värva 

nya medlemmar.  

Målanalys: Med nytt namn samt nya och uppfräschade digitala kanaler finns bättre 

förutsättningar inför 2017. Kommittén har aktivt bidragit.  

 

B. Stärka kompetensöverföringen mellan nya och gamla medlemmar.  

Målanalys: Inom föreningen har kursen Medborgardialog varit ett gott exempel på att 

kompetensöverföra till medlemmar liksom att både planera program och till viss del 

medverka under Stadsbyggnadsdagarna. Inom kommittén har steg tagits för att 

kompetensöverföra tex genom trendspaningsövning. Mer kan dock göras. 

 

C. Stödja föreningen/styrelsen i arbetet med att ta fram och publicera en ny hemsida och 

digital mötesplats.  

Målanalys: Här har stora steg tagits via framför allt Andreas, Carl-Henrik och Agneta 

vilket är mycket glädjande! Nya hemsidan har välkomnats och fler besökare är aktiva 

med den nya utformningen.  

 

D. Hitta, analysera och sprida goda exempel på hållbart samhällsbyggande, nationellt och 

internationellt. 

Målanalys: Här har vi inte kommit så långt men önskar fortsätta hitta sätt att dela med 

oss av goda exempel och omvärldsbevakning.  

 

E. Stärka samverkan inom kommittén samt utveckla kommitténs arbetssätt.  

Målanalys: Hemma-hos-besök och fysiska träffar i samband med föreningens övriga 

aktiviteter är det som främst stärker samverkan inom kommittén och dessa träffar hoppas 

vi kunna fortsätta.  

 

Indikatorer 
1. Antal nya medlemmar i föreningen och ny kommittémedlem. Ny medlemsenkät efter 

publicering av ny hemsida och digital mötesplats.  

 Ny medlemsenkät ?  

 Ny hemsida och digital mötesplats JA!  

 Oklart om antalet föreningsmedlemmar ökat.  

 Kommittén har fått en ny medlem under 2016.  

2. Intervjua nyrekryterade medlemmar.  

 Indikator: NEJ. 

3. Ny hemsida med digital mötesplats i drift senast vid utgången av 2015.  

 Indikator: JA fast 2016! 

4. Utvärdering av utbildningar och konferenser.  

 Indikator: MYCKET BRA BETYG! 

5. Antal artiklar i Stadsbyggnad.  
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 Indikator: oklart 

6. Uppföljning av verksamhetsplanen vid årets sista möte.  

 Indikator: JA 

 

Kurser/Konferenser 
Stadsbyggnadsdagarna i Södertälje 9-10 februari 2016 med temat Processer för 

hållbart stadsbyggande höll hög standard och fick höga betyg av de 121 

konferensdeltagarna (program 4,92 och arrangemang 5,02).  

 

Ny kurs i Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen som byggts upp och leds av 

Agneta Sundberg ivrigt påhejad av övriga i kommittén. Kursen blev en sådan succé att 

flera kurstillfällen genast fick sättas in för att möta intresset. Även här har betygen varit i 

toppklass (program 5,37 och arrangemang 5,41). 

 

Framtiden 
Vi kan se tillbaka på 2016 som ett händelserikt år och tackar varandra för många goda 

insatser och trevlig samvaro! Inför 2017 ser vi fram emot vad Sveriges stadsbyggare kan 

skapa för plats bland nätverk och konferenser och vill jobba vidare för att modernisera 

både förening och kommitté. Inom kommittén har vi också blivit varse att flera 

medlemmar kommer tacka för sig under året vilket innebär att vi under 2017 kommer att 

behöva rekrytera flera nya kommittémedlemmar.  

 

Ordförande tackar för ett händelserikt 2016 och mycket goda kommittéinsatser! Önskar 

oss ett givande och intressant 2017 där kommittén växer med nya krafter! 

2017-03-20 
 
Anna Lindh Wikblad 
Ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad  

 

 
Bilaga 6I. Internationella kommittén 
 
Större händelser under året 
Processen att skapa en internationell kommitté inom KT påbörjades 2015. I slutet av 

2016 beslutade föreningens styrelse att inrätta en internationell kommitté. KT 

samverkade om en rad svenska inslag på den finska årskongressen på Åland i juni 2016. 

APWA, kommunaltekniker organisationen i USA, tilldelade Matt Rodrigues, från 

Eugene Oregon, JR Fellow stipendiet för studier av Noll-visionen i Sverige. Det 

internationella förbundet, IFME, höll sitt höstmöte i Kiruna med KT som värd. Mötet 

var välbesökt och uppskattat. 

  

Internationella samarbetsförbund 
De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, 

Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén har två möten per år, 

oftast i samband med en av föreningarnas årskongresser. Föreningarna leder  
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kommitténs arbete i turordning om två år. Den estniska föreningen, EAME, har haft 

ordförandeskapet under 2016 och leder arbetet även under 2017. Under 2018-2019 är 

det SATS, Island, tur att leda arbetet. 

 

Medlemsföreningarna är följande: 

- NKF Norge (ca 2 600 medlemmar) 

- SATS Island (ca 80 medlemmar) 

- KTC Danmark (ca 375 medlemmar) 

- FAME Finland (ca 800 medlemmar) 

- EAME Estland (ca 115 medlemmar) 

- SKT(KT) Sverige (ca 1900 medlemmar) 

 

Reglerna för medlemskap varierar mellan länderna, någon förening har bara kommuner 

som medlemmar, en annan bara chefer. 

NKS håller normalt två möten per år, så även 2016. Under 2016, hölls vårmötet den 21 

april på Fornebu i Oslo, Norge och höstmötet den 9 november i Kiruna, Sverige.  

NKS vårmöte 2017, kommer att hållas i samband med den estniska årskongressen 25-26 

maj i Narva, Estland. Höstmötet hålls i Hilleröd, Danmark, den 25 oktober 2017.  

 

 

 

KT är sedan många år medlem i International Federation of Municipal Engineering, 

IFME. IFME leds av General Board of Directors, GBoD, där de numera 22 

medlemsländernas utsedda delegater möts. Den kinesiska kommunaltekniska 

organisationen, CMEA, har antagits som medlem under 2016. Normalt håller GBoD två 

möten per år. Under 2016 hölls möten, dels den 19 april i Ottawa, Canada, dels den 9-11 

november i Kiruna, Sverige. I Kiruna var KT värd för mötet. GBoD-mötena 2017 är 

förlagda till Jyväskylä, Finland, 9-13 maj och till Perth, Australien, 19-25 augusti. 

IFME:s fem kommittéer, medlemskap, teknisk, ledarskap, kommunikation och Asset 

Management (långsiktig planering och budgetering inom kommunaltekniken för 

underhåll av de stora värden som finns i gator och ledningar). Bemanning av dessa 

kommittéer pågår.  

Den tekniska kommittén har levererat en rapport ”Best Practice in Winter Road 

Maintenance”, där KT har svarat för det svenska kapitlet. Rapporten är tillgänglig på 

www.ifmeworld.org under flik Knowledge Hub/Technical Library. IFME:s 

president/ordförande 2016–2018 är Doug Drever, från CPWA, den kommunaltekniska 

föreningen i Canada.  

Presidenten för IFME väljs på tre år och representerar den organisation, som är värd för 

IFME:s kommande världskongress 2018 i USA/Canada. Vice ordförande är John 

Thomson, United Kingdom, vilket betyder att England planeras bli värdland för IFME:s 

världskongress  2021. IFME:s funktionärer är generalsekreterare Chris Champion, 

Australien och kassör Pieter Wiekeraad-Ferwerda, Nederländerna.  

 

Det s k ”Nordic Agreement” tecknades 2014 mellan de nordiska länderna (exkl. Estland) 

och de nordamerikanska kommunaltekniska organisationerna APWA och CPWA. En 

ledningsgrupp för samarbetet, The Nordic Partnership, har verkat under året liksom under 

http://www.ifmeworld.org/
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2015. I gruppen ingår representanter från olika delar av APWA/CPWA. Finland och 

Sverige representerar de nordiska organisationerna. Gruppen har normalt 

telefonkonferens ca 4 ggr per termin. Flera artiklar från Norden har publicerats i APWA:s 

tidskrift ”Reporter”. De båda nordiska representanterna ingår även i den övergripande 

IAC (International Affairs committee) inom APWA, som också har telefonkonferens att 

antal gånger per termin. 

 

Måluppfyllelse 
En internationell kommitté har bildats inom KT. Kommittén börjar sitt arbete 2017, 

fortsätter kontakter om kommunalteknik i EU, Bryssel och överväger kurser eller  

 

ordlistor i operativ kommunalteknisk engelska. Tack vare dialog deltog flera av KT:s 

kommittémedlemmar i den finska årskongressen i juni 2016. KT hade representation vid 

båda NKS-mötena och båda IFME-mötena 2016. En representant för KT deltog i 

APWA:s kongress i Minneapolis, USA. KT var under året representerat vid de norska 

och finska årskongresserna.  

 
Kurser/Konferenser 

I beslutet om att inrätta en internationell kommitté undantogs tillsvidare från kravet i 

Arbetsordningen för kommittéer att ”minst en gång var e år arrangera en konferens  

utbildningstillfälle inom sitt verksamhetsområde”. KT:s internationella kontakter 

möjliggör inslag på övriga kommittéers kurser och konferenser. Matt Rodrigues, JR  

Fellow stipendiat från USA, höll föredrag på KT:s årskongress i Malmö. Vid den finska 

årskongressen på Åland i maj 2016, hölls en helt svenskspråkig konferensdel med 

svenska föredrag, anordnades i ”internationell samverkan” med den finska föreningen, 

FAME.   

Artiklar i Stadsbyggnad 

Sammanlagt åtta artiklar och notiser direkt relaterade till KT:s internationella samarbete 

har varit införda i Stadsbyggnad under 201 . Internationell samordnare har deltagit i de 

flesta av redaktionsrådets möten. Ett ökat antal artiklar om studieresor utomlands och 

projekt med internationell anknytning, har dessutom noterats under året. 

 

Framtiden  
Beslutet att inrätta en internationell kommitté i KT är ett stort steg. Arbetsåret 2017 

kommer att präglas av uppstart av kommittéarbetet. APWA, USA, har delat ut ett, av 

2017 års tre JR Fellow stipendier, för studier i Sverige. Den här gången, är det 

vinterväghållning, som ska studeras av Aaron Putnam, Ankeny, Iowa. I september 2017 

kommer föreningen att ta emot ca 20 representanter för BMCUP, Beijing Municipal 

Commission of Urban Planning Delegation, i Kina, som ska studera hur svenska 

geografiska informationssystem används i samhällsplaneringen i Sverige.  

 

 
Inger Sundström, internationell samordnare och ordförande i Internationell kommitté 


