
Program för 

Mex-dagarna i Falun
7–8 november 2017

På programmet bl a
• Samverkan mellan 

stat och kommun
• Hållbarhet vid  

expolatering
• Myndigheter
• Juridik

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=&PageId=57614


17.15–  Gruvbesök, tillfälle 1
18.30 Upplev ett spännande möte med Sveriges  
 historia i Falu Gruvas mäktiga salar och vind-  
 lande gruvgångar till 67 meters djup 

 
17.30–  Gruvbesök, tillfälle 2
18.30 Upplev ett spännande möte med Sveriges  
 historia i Falu Gruvas mäktiga salar och vind-  
 lande gruvgångar till 67 meters djup

 
 KVÄLLSMINGEL
 Passa på att träffa kollegor redan kvällen   
 innan. Mingel sker på eget initiativ på  
 exempelvis Grand eller Bergmästargården

8.00– Guidad tur, alternativ 1 
9.30 Stadsvandring genom Falun

 Guidad tur, alternativ 2
 Rundvandring Lugnets idrottsområde
 
9.30  REGISTRERING OCH FIKA
 
 FALUN/DALARNA
10.00– Välkommen till Mex-dagarna 
11.20 Ulf Crichton, ordf i Mex-kommittén 

 Välkommen till Falun 
 Susanne Norberg, kommunstyrelsens orförande  
 Falu kommun 

 På gång i Falun 
 Pågående stadsutvecklingsprojekt

 Margaretha Åhslund, förvaltningschef Miljö och  
 samhällsbyggnad Falu kommun

 Dialogverktyg i 3D 
 3D-verktyg för stadsplanering
 Ulf Norén, mät och kartchef, Falu kommun

Samordning + Samarbete = Samverkan   
Exempel 1: Gemensamt arbete mellan sex 
kommuner inom Region FalunBorlänge med 
marknadsföring och exploateringsfrågor, för att 
nå ut i bruset
Exempel 2: Samverkan mellan Trafikverket och 
Region FalunBorlänge – varför, om vad, struktur 
och resultat

Magnus Fridsen, mex-chef Falu kommun, 
Linda Nilsson, plan-  och Mex-chef Borlänge kommun 
Johanna Ingre, samhällsplanerare Trafikverket Borlänge

Måndag 6 november

Tisdag 7 november

 STATEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN
11.20 Trafikverkets uppdrag och hur Trafikverket   
 vill samarbeta med kommunerna inom väg-  
 och järnvägsprojekt.  
 Samarbetsformer och framgångsrecept för att   
 planeringen ska ge gemensamma effekter

Rami Yones, Trafikverket, anvarig för samarbetsfrågor 
nationellt

12.00 LUNCH 

STATEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN, forts.
13.00 Länsstyrelsen  roll i dagens samhällsplanering 

Dagens samhällsplanering är ofta mer komplex än 
tidigare. Många behov och intressen är involve-
rade. Det växande behovet av snabba processer 
ställer då extra krav på alla deltagande aktörer. 
Samordning och dialog behövs för att en gemen-
sam lägesbild skall kunna ges, som ett avstamp för 
de formella processerna.

Björn Adolfsson, Samhällsplanering och kulturmiljö  
Länsstyrelsen Norrbotten

 SAMVERKAN MELLAN STAT OCH KOMMUN
13.20– ”Falumodellen” 
15.00 Information om och erfarenheter av samarbete  
 mellan Falu kommun och Länsstyrelsen Dalarna
 Frida Pettersson, planarkitekt Falu kommun

Agnete Bretan, planarkitekt Länsstyrelsen Uppsala län

 Kommunens ambition om och erfarenhet av  
 samarbete med staten
 Eva Ekelund, plan och mex-chef Kiruna kommun 

 ”Kirunamodellen” 
 En planeringsprocess för att säkerställa kvalitet  
 och möjliggöra värdeskapandeprocesser

 Göran Cars, professor i samhällsbyggnad Urbana  
 och regionala studier KTH.  

 Samarbete mellan kommun, länsstyrelse och  
 Trafikverket – paneldiskussion  
 Hur får vi kommun, länsstyrelse och Trafik- 
 verket att jobba ihop? Erfarenheter från Kiruna

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad Urbana  
och regionala studier KTH.
Eva Ekelund, plan-  och MEX-chef Kiruna kommun
Rami Yones, Trafikverket, anvarig för samarbets- 
frågor nationellt
Björn Adolfsson, Samhällsplanering och kulturmilö 
Länsstyrelsen Norrbotten

15.00 FIKA

 INSPIRATION
15.30– Hedra mysteriet
16.45 Föreläsning om att samarbeta och prestera resultat

 Klas Hallberg, föreläsare och författare

16.45 SLUT FÖR DAGEN
         Gruvbesök, tillfälle 3
 
 
18.30 MINGEL
19.00 MIDDAG MED UNDERHÅLLNING 
 Dalasalen, smak av Dalarna med underhållning av  
 Partypolarna.

MEX-DAGARNA 2017 – FALUN
 Moderator Ylva Bjelle. Journalist med lång erfarenhet från 
olika redaktioner inom både radio, TV, dagstidning, webb 
och fackpress. Hon har även en bakgrund som statsvetare 
och kommunikatör med mångårigt arbete från Riksdagen, 
Stockholms Stadshus och olika myndigheter.

17.15–18.30

17.30–18.30 Gruvbesök, tillfälle 4



Onsdag 8 november

 HÅLLBARHET VID EXPLOATERING
08.30 Kan man med bra planering åstadkomma en  
 hållbar stadsdel?

Jönköping har deltagit i CityLab med projektet  
”Nya stadsdelen Skeppsbron”. Vad har projektet 
lärt oss, blir det en mer hållbar stadsdel? 

 Åsa Friis, vd Södra Munksjön Utvecklings AB
 Henric Wahlgren, projektledare Södra Munksjön   
 Utvecklings AB

 Riktlinjer för hållbart byggande i Skellefteå
Istället för att tvinga fram lösningar för dagvatten, 
hållbart byggande, träbyggande mm så tror 
Skellefteå på en annan linje med tydliga vinkar och 
erbjudandensom ingen kan säga nej till

 Enar Nordvik, – arkitekt fysisk planering,  
 Samhällsbyggnad, Skellefteå kommun

 KOMMUNIKATION
9.30 Växande stad – hur kommunicerar vi?

Karlstad växer och står inför största stadsomvand-
lingen i modern tid. Hur kommunicerar vi dessa 
förändringar? Hur kan vi få förståelse och accep-
tans för beslut och åtgärder? Hur för vi dialogen 
med de som bor och verkar i staden? 

Michael Sundholm, kommunikationsstrateg  
Karlstads kommun

10.00 FIKA

 KOMMUNIKATION, forts.
10.30   Social hållbarhet och fysisk planering  
 i praktiken.

Hur kan kommunerna konkretisera arbetet med 
social hållbarhet? Det handlar om att rusta ”rätt” 
och rättvist, koppla ihop hållbart stadsbyggan-
de med jämlikhet samt utveckla metoder som 
inkluderar boende/brukare på ett fruktbart och 
roligt sätt

Viktoria Walldin, partner och utvecklingsansvarig 
social hållbarhet White Arkitekter. 

MYNDIGHETER
11.00 Bergmästarens roll

Gruvor – för vilka är marken värdefull? 
Den mark som behöver ianspråktas vid en gruve-
tablering representerar olika typer av värden för 
olika berörda 
Åsa Persson, bergmästare Bergsstaten

Lantmäteriets roll – digitalt först, för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess
Erfarenheter från workshops som hållits under 
året, hur ser vägen ut framåt och hur kan/ska var 
och en bidra

Malin Klintborg, uppdragsledare Digitalt först  
Lantmäteriet Gävle

12.00 LUNCH 

 JURIDIK
13.00- Tunnelbana till bostäder eller oljehamn
15.00 går tomträttsavtal att säga upp? 
 Nacka kommun har sagt upp Circle K som driver   
 oljedepåverksamhet på tomträtt för kunna   
 bygga stad och 2000 bostäder på fastigheten.   
 Mark- och miljödomstolen ansåg inte att   
 kommunens skäl räckte för uppsägning men   
 domen är överklagad. 
 Sara Källeskog, exploateringsjurist Nacka kommun

 Dagvattenjuridik
 Vems är ansvaret?  Var går gränsen mellan   
 VA-kollektivet och kommunen? Hur hittar vi   
 bra lösningar vid genomförande av detaljplaner?

 Ulrika Sundin Bonnedahl, koncernjurist  
 Umeå kommunföretag AB

 Utökad samverkan – är beställaren eller 
 entreprenören vinnaren? 
 Erfarenheter av att driva projekt i utökad  
 samverkan, upphandlingsprocessen vid utökad   
 samverkan samt varför en del projekt blir mer   
 framgångsrika än andra.

 Jesper Klefsjö, avdelningschef Investering, 
 Luleå kommun

 Nytt från SKL
 Olof Moberg, förbundsjurist Sveriges Kommuner  
 och Landsting

15.00 AVSLUTNING KONFERENSEN
 Ulf Crichton, ordf Mex-kommittén & Ylva Bjelle



Tid och plats
Den 7–8 november 2017, Lugnet konferens 
Lugnetvägen 1, 791 31 Falun.

Avgift
Medlemmar  4 900 kr exkl. moms
Icke medlemmar  5 900 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år  2 450 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer  2 450 kr exkl. moms

Rabatter: 
Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% rabatt på  
konferensavgiften. I konferensavgiften ingår måltider samt 
stadsvandring.
Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan sker online senast den 6 oktober 2017. För
att komma till anmälningslänken, klicka här eller gå in på 
www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter 6 oktober men kan överlåtas på 
annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura och skickas 
av SKL FS Fakturatjänst AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på följande hotell till förmån-
liga priser. Du bokar och betalar själv genom att uppge 
bokningskod. Priser inkl. moms och frukost. Boka i god tid!

Scandic Hotel Lugnet, enkelrum 1500 kr ink moms och frukost, 
bok a via falun@scandichotels.com Uppge bokningskod: 
MEX dagar

Scandic Hotel Borlänge, enkelrum 1500 kr ink moms och 
frukost , boka via borlange@scandichotels.com   
Uppge bokningskod: MEX dagar

Clarion Collection Bergmästaren, enkelrum 1600-1800 kr ink 
moms och frukost r, boka via cc.bergmastaren@choice.se 
Uppge bokningskod: MEX dagar

First Hotel Grand, 1190 kr ink moms och frukost, boka via 
grand.falun@firsthotels.com  
Uppge bokningskod: MEX dagar

STS Hotel Falun, 1190 kr ink moms och frukost, boka via 
info@hotelfalun.se  Uppge bokningskod: MEX dagar

Främby Udde Resort, 499 kr ink moms för boende i eget  
rum i 2-rums stuga. Tillkommer Linneset 150 kr/person,  
slutstäd 245 kr/pers och frukost 95 kr/person. Boka via  
info@frambyudde.com  och uppge bokningskod:  
MEX dagar 

Transporter MEX-dagarna t/r Falun-Borlänge
7/11 kl 07,30 Borlänge Centrum-Lugnetkyrkan Falun
7/11 kl 16:45 Lugnetkyrkan Falun-Borlänge Centrum
7/11 kl 18:15 Borlänge Centrum-Dalasalen Falun
8/11 kl 01:00 Dalasalen Falun-Borlänge Centrum
8/11 kl 08:00 Borlänge Centrum-Lugnetkyrkan Falun
8/11 kl 15:00-16:00 LugnetKyrkan-Järnvägsstationen Falun 
(shuttle under en timme)
 
Information
Frågor om programmet Magnus Fridsén på magnus.fridsen@
falun.se eller tfn: 023-878 63

Övrig information Konstella konferens@konstella.se 
tfn 08-4527286

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information
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