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Verksamheten 2018 i sammandrag 
 

Stadsbyggandet i Sverige 

Stadsbyggandet i Sverige har under 2018 fortsatt präglats av landets stora bostadsbyggnadsbehov. 

Trots en kraftig byggtakt är det brist på bostäder och samtidigt råder en tid av sviktande 

bostadsmarknad på grund av amorteringskravet. Under 2018 såldes 6% färre bostadsrätter än 

rekordåret 2017. Regeringen har även ett starkt fokus på hur reglerna för fysisk planering och 

byggande kan förenklas och utvecklas för att stödja det ökade behovet av bostäder. Många städer 

fokuserar stadsbyggandet på förtätning inom stadens befintliga gränser. Mycket av de enkla platserna 

är redan bebyggda och det som återstår är av större utmaningar för våra medarbetare. All obebyggd 

plats kan bidra med kvalitéer till det som utgör vår gemensamma stadsmiljö. Genom tvärfackligt 

samarbete kan vi verka för att förtätningen sker på ett hållbart sätt. Föreningen har en viktig roll som 

plattform för kunskapsförmedling, utveckling och nätverkande såväl inom som utom landet. Som ett 

led i detta kommer ett utökat samarbete med våra skandinaviska grannländer därför att påbörjas under 2019. 

Antalet medlemmar 

Antalet medlemmar var vid utgången av år 2018 1950 st vilket är en ökning med 125 st. Vi kan konstatera att vi får 

flertalet nya medlemmar i samband med kurser och konferenser. Även ur detta perspektiv fyller således kurs – och 

konferensverksamheten en viktig uppgift. 

Strategiarbete 

Under de s.k. strategidagarna i november genomfördes ett arbete med styrelse, kommittéer och funktionärer för att 

mejsla ut med vilken inriktning som arbetet inom föreningen fortsättningsvis ska bedrivas. Under år 2019 kommer 

beslut i frågan att fattas.  

Kurs- och konferensverksamheten 2018 
Under de s.k. strategidagarna i november genomfördes ett arbete med styrelse, kommittéer och 

funktionärer för att mejsla ut med vilken inriktning som arbetet inom föreningen ska fortsättningsvis 

ska bedrivas. Under år 2019 kommer beslut i frågan att fattas. Stolta konstaterar vi att rekordmånga, 

nästan 1200 personer under 2018, deltagit i föreningens egna anordnade konferenser. Uppföljningarna 

visar också på att konferenserna är uppskattade samtidigt som de gett ett gott ekonomiskt utfall. Under 

året har förberedelser pågått med andra föreningar inför en större gemensam konferens, ”Position – 

för digitalt samhällsbyggande 2030”. Arbete har under året pågått i en styrgrupp och en 

programgrupp. Programgruppen har tagit fram en struktur för konferensen och har i ett upprop för 

”Call for content” fått in fler än 200 förslag på föredrag. Under hösten har det slutliga programmet 

formats och inbjudan har gått ut. 
Årskongressen i september i Uppsala med kongresstemat ”Staden i ögonhöjd” lockade rekordmånga 

deltagare. Kongressen välkomnades av kommunalrådet Erik Pelling och som inledande huvudtalare 

medverkade Ola Gustafsson från Gehl Architects. Vi fick även goda inblickar stadens stadsliv och 

gaturum och om dess sociala hållbarhet. Intressanta var också föredragen om stad och stadsliv rustade 

för skyfall och om Malmös skyfallsplan. I samband med årsmötet höll stipendiaten Helena Sullivan,  

Public Works Association IL, USA, ett föredrag ”Comparisions of Bridge Inventory & Repairs 

Programs I USA & Sweden”. Efter årsmötet och stadspromenad genom Uppsala intogs 

välkomstmiddag på Uppsala slott med prisutdelning för “Årets Stadsbyggare” och “Årets 

stadsbyggnadsprojekt”. 

 

Tidskriften stadsbyggnad 

Föreningens tidskrift, Stadsbyggnad har producerats och distribuerats planenligt med sex nummer 

under 2018. Teman för respektive nummer har varit att leda och styra processer, stadsmiljö, 

kongressnumret med tema stadsutveckling, hållbara kommuner, infrastruktur och klimat. Dessa visar 

att tidskriften har stor bredd och relevans inom stadsbyggnads- området. Tidskriften håller hög kvalité 

och inflödet av redaktionellt material i form av uppslag, artiklar notiser mm är gott. Se bilaga 4. 
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Remisser 
Föreningen har med tidigare beslutade arbetsrutiner som grund svarat på en remiss angående 

”En utvecklad översiktsplan” och förbereder svar på ytterligare en remiss om ”Ett snabbare 

bostadsbyggande”. 

 

Kommittéerna 

En väsentlig del av föreningens ideella arbete sker inom ramen för respektive kommittés arbete och de 

årliga arrangemang som anordnas av dem. För detaljer se bilagorna 5–12. 

 
Balanserad styrning 

Föreningens verksamhetsplan 2018 har följt nedanstående modell. 

För varje perspektiv har mål och aktiviteter satts upp. Utfallet 2018 kommenteras nedan under 

avsnittet ”Verksamhetens mål 2018 med kommentarer” Sammanfattningsvis är bedömningen att 

måluppfyllelsen är god och att de flesta planerade aktiviteter har genomförts. Samtidigt bör noteras att 

med undantag av vissa arvoderade funktionärer och vissa inköpta tjänster genomförs föreningsarbetet 

ideellt vilket sätter ramarna för vilka ambitionsnivåer som är rimliga. 

Föreningens styrelse och funktionärer 2018 framgår av bilaga 1. 

 
Styrelsen tackar härmed alla funktionärer, kommittéledamöter och medlemmar för allt arbete och 

engagemang under 2018. 
 

Kalmar 2019-03-22  

 

Jan G Nilsson  Sofi Almqvist 

Ordförande 

 

 

 

Ingrid Persson Ulf Lademyr 

 

 

 

Anders Bylund  Liselott Skough 

 

 

 

Mats Hällnäs 
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Verksamhetens mål 2018 med kommentarer 

 
Mål och aktiviteter för perspektivet medlemmar. 

Inriktningsmål 

1. Föreningen Sveriges Stadsbyggare är det bästa alternativet för nätverkande, utbildning och 

professionell utveckling. 

2. Medlemsantalet ska fördubblas på tio år 

3. Föreningen erbjuder publikationer i tryckt form eller på hemsidan med efterfrågat och aktuellt 

innehåll med hög kvalitet. 
 

 

Operativa mål 2018 Handlingsplan/ 
Aktivitet 

Kommentar 

Antalet medlemmar i 

föreningen ska öka med 

minst 100 st. dvs. uppgå 

till minst 1800 st. vid 

utgången av 2018. 

En aktivitetsplan för 

medlemsvärvning (även 

kommuner och företag som 

kunder och 

medlemsavgiften övervägs) 

upprättas. I uppdraget ingår 

även att göra avvägningar 

avseende medlemsavgiftens 

storlek. 

Arbetet ska ske utifrån en 

omvärldsanalys. 

Inför 2018 var antalet 

medlemmar 1825 st. Vid 

årsskiftet 2018/2019 var antalet 

1950 st. Medlems-antalet har 

således ökat mer än målet för 

året. 

Omvärldsanalys genomfördes I 

november. 

Utökning av utbildnings- 

och konferens- 

verksamheten med 

ytterligare ett 

arrangemang och med 

högre betygsättning av 

utbildnings- och 

konferensverksamheten än 

under 2017 och med fler 

deltagare än under 2017. 

1. Kurs och 

konferensprogram 

för 2018 

innehållande 

ytterligare ett 

arrangemang. 

 

2. Utbildningsdag för 
kursansvariga. 

1. Detaljerad rapport, se bilaga 

3. 

2. Utbildningsdagen har 

genomförts i mars 2018. 
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Operativa mål 2018 Handlingsplan/ 
Aktivitet 

Kommentar 

Ökning av antalet 

prenumeranter, inkl. nya 

medlemmar i föreningen 

som samordnas med 

föreningens övergripande 

mål och ökad 

marknadsföring av 

föreningen och 

Stadsbyggnad. 

1. Stadsbyggnad 

produceras enligt 

fastställd 

utgivningsplan 2018. 

2. Utveckling av 

stadsbyggnads 

hemsida, övrig 

digital 

utveckling 

samt koppling 

till sociala 

medier. 

3. Övrig 

verksamhetsutveckling, 

inklusive 

statistikuppföljning, 

marknadsföring, 

prenumeranthantering 

och annonsförsäljning. 

Punkt 1–3: Detaljerad rapport, 
se bilaga 4 

Föreningen erbjuder en 

aktuell och lättanvänd 
hemsida med möjlighet 

för medlemmar att 
nätverka, debattera, 

omvärldsbevaka och 
hålla sig a-jour med 

föreningens verksamhet. 

1. Göra hemsidan 

till ett aktuellt 
och levande 

forum 
2. Webbsidans 

funktion för 
åtkomst av 

handlingar, 
protokoll mm 

utreds. 

3. Hemsidans 
funktion som 

plattform för 
sociala medier 

utreds 

4. Löpande arbete 

med hemsidans 
innehåll via 

webbråd m.m. 

Punkt 1–4: Detaljerad rapport, 

se bilaga 2 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Ekonomi och administration. 

 

Inriktningsmål 

Föreningen har effektiva processer för styrelsearbete och föreningsadministration 

Föreningens tillgångar bör klara fasta kostnader för två års verksamhet utan intäkter. 

Kapitalförvaltningen förväntas långsiktigt trygga realvärdet. 

Bygga upp ekonomin så att föreningen 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. ) 
 
 

Operativa mål Handlingsplan/aktivitet Kommentar 

1. Årskongressen 2018 

genomförd senast 

2018-09- 30 enligt 

stadgarna. 

2. Strategidagar 

genomförda senast 

2018-12-15. 

3. Uppdaterad 

arbetsordning fastställd 

senast 2018-05-01. 

4. Verksamhetsplan 

2019 klar senast 2018-

12-30. 

5. Budget 2019 klar 

senast 2018-12-15. 
6. Årshjul framtaget. 
7. Utreda 

informationsbehovet 
för medlemmar och 

kommittéer. 

8. Upprättad arkivplan. 

1. Planera innehåll och 

genomförande för 

årskongressen. 

2. Planera innehåll, plats 

mm för strategidagarna. 
3. Översyn av 

arbetsordningen 
4. Upprätta verksamhetsplan 

2018 

5. Budget inför 2019 

upprättas. 

6. Årshjul för planeringen 

avseende bl. a. 

verksamhetsplan. 

7. Utreda hur info till 

medlemmar och 

kommittéer om fattade 

beslut ska utföras. 
8. Arkivplan upprättas 

1. Klart 
2. Klart 
3. Erforderliga 
ändringar i AO har 
skett. 
4. Klart 
5. Klart 
6. Klart 
7. Under arbete 
8. Klart 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Utveckling 

 

Inriktningsmål 

Utveckla föreningen och dess verksamhet. 

 

Operativa mål Handlingsplan/aktivitet Kommentar 

Skapa former för hantering 

av remisser och deltagande i 

utredningar 

Utreda och föreslå hur remiss- 

hanteringen ska organiseras. 

Förslag till styrelse- 

mötet i april 2018 

Föreningens utmärkelser, 

Stadsbyggnadsmedaljen, 

hedersmedlem, Årets 

Stadsbyggare, Årets 

stadsbyggnadsprojekt m fl. 

bidrar till att stärka 

föreningens varumärke och 

till att öka antalet 

medlemmar. 

1. Ett årshjul för utmärkelserna 

görs så att vi får en bra 

nomineringsprocess. 

2. Beslutsunderlag inför års- 

kongressen tas fram. 

3. Möjligheterna att producera en 

ny stadsbyggnadsmedalj tas 

fram. 

1. Årshjul framtaget. 

2. Beslutsunderlag 

framtaget. 

3. Stadsbyggnads- 

pyramid 

framtagen. 

Incitament för kommittéerna 
utreds t.ex. i form av mera 
morotspengar eller ngt annat 
för ställningstagande. 

Förslag utarbetas Förslag 

framtaget 

Skapa medlemsnytta 

genom internationellt 

samarbete. 

Genom tidskrift, hemsida mm 

informera och engagera 

medlemmar om möjligheten att 

hålla föredrag på internationella 

konferenser. 

Genomfört 

Representant för styrelsen 

möter representant för SKL 

minst en gång under 2018 

Planera, delta och följa upp 

möten med SKL. 

Genomfört 
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Bilaga 1 

Föreningens styrelse och funktionärer 2018 

Styrelse 

Jan G Nilsson, Kalmar, ordförande 

Sofi Almqvist, Stockholm vice ordförande 

Ulf Lademyr, Avesta, ledamot 

Marianne Cedervall, Norrköping, ledamot 

Anders Bylund, Luleå, ledamot 

Ingrid Persson Westberg, Malmö, ledamot 

Liselott Skough, Karlshamn, ledamot 

Mats Hällnäs, Eskilstuna, Eskilstuna, suppleant 

Ulrika K Jansson, Örebro, suppleant 

Theres Evertsdotter Staf, Jönköping, suppleant 

Revisorer 

Leif Josefson, Klågerup, sammankallande 

Anders Liljekvist, Falun, ledamot 

Tommy Karlqvist, Örebro, suppleant 

Valnämnd 

Jarmo Nieminen, Höganäs, sammankallande 

Gunnar Persson, ledamot, Göteborg, ledamot 

Stefan Sköldén, ledamot, Nykvarn, ledamot 

Patrik Berglin, ledamot, Stockholm, ledamot 

Lena Hugosson, Sundsvall, ledamot 

Ulf Crichton, Nacka suppleant 

Ulrika Blomgren, Örebro, suppleant 

Funktionärer 

Styrelsen har under 2018 utsett följande funktionärer: 

Per Olsson, Göteborg, kassör 

Håkan Bergeå, Borlänge, kurs- och konferensansvarig 

Bo Bäckström, Gävle, internationell samordnare 

Klas Thorén, Stockholm, senior advisor 

Inger Sundström, Skärhamn, senior advisor 

Stefan Ljung, Stockholm, redaktör tidskriften Stadsbyggnad 

Agneta Sundberg, Stockholm, ansvarig utgivare tidskriften Stadsbyggnad samt sekreterare vid styrelsemöten 

Åke Persson, Båstad, senior advisor 

Allan Almqvist, Malmö, senior advisor 
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Bilaga 2 
 
Hemsidan 

Det operativa målet för hemsidan år 2018 var att ”Föreningen erbjuder en aktuell och lättanvänd 

hemsida med möjlighet för medlemmar att nätverka, debattera, omvärldsbevaka och hålla sig ajour 

med föreningens verksamhet.” 

För att infria målet fokuserades arbetet under 2018 på följande aktiviteter: 

1. Göra hemsidan till ett aktuellt och levande forum 

2. Webbsidans funktion för åtkomst av handlingar, protokoll mm utreds. 

3. Hemsidans funktion som plattform för sociala medier utreds 

4. Löpande arbete med hemsidans innehåll via webbråd mm. 

Under 2018 har arbetet med hemsidan varit organiserat på följande sätt: 
 

 

Sammanfattningsvis har 2018 präglats av att en lång rad åtgärder genomförts avseende IT-tekniska 

frågor naturligtvis med syftet att säkra och förbättra hemsidans funktion. Nyckeltalet för hemsidan 

som utgörs av antalet besökare på hemsidan har ökat från vårmätningens 7045 användare per år till 

höstmätningens 8171 användare per år vilket är mycket positivt. 

Att notera från år 2018 i punktform; 

 Webbrådet har återstartats och fyra möten har genomförts. 

 Nya avtal med Net Relations och Dioniq hb har förhandlats fram att gälla from 2019. 

 Avtal tecknades med Stefan Wemmel Ljung först för januari-juni 2018 och därefter för juli 2018-

juni 2019. 

 Koppling till sociala medier har utvecklats och förbättras, främst Facebook, men även Twitter, 

Linkedin och Instagram. 

Loopia 
(webbhotell) 

Net 

Relations 

Stefan Wemmel 
Ljung 

Utsedd i 
respektive 
kommitté 

 

Stefan W Ljung 
 

Konstella 
Beställar-ombud, 

Dioniq 

 

Sociala medier 
 

Kommittéerna 
Redaktionellt 

innehåll 

Adm. Innehåll, 
kursadm, 

matrikel m 

Teknisk 
plattform 

 

Webbråd 

 

Stefan W Ljung 
 

Webbredaktör 

Styrelse 

FU 
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 Nyhetsflöde med föreningsnyheter har införts med en särskild plats på startsidan samt även i 

föreningens och tidskriftens Facebook-grupper och –sidor. 

 I föreningsnyheterna ingår också att föreningens konferenser har bevakats på olika sätt genom 

text, bilder och filmklipp samt även live-sändningar vid ett par tillfällen. 

 Nyhetsflödet på startsidan är också kompletterat med ett RSS-flöde med notiser från Boverket. 

 En nyhetsbrevsfunktion via mejl har skapats och flera nyhetsbrev har skickats. 

 Allmänna uppdateringar av innehåll och teknik. 
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Bilaga 3 

Kurs- och konferensverksamheten 2018 
Kurs- och konferensverksamheten i Föreningen Sveriges Stadsbyggare har under 2018 omfattat 7 

egna arrangemang, men inget arrangemang i samarbete med annan organisation. Totalt har den egna 

kurs- och konferensverksamheten haft rekordmånga 1178 deltagare, att jämföras med fjolårets 1014 

deltagare. 
 

Kurs/Konferens, egna Datum Ort Delt.+medv. Totalt 

Stadsbyggnadsdagarna 14-15/2 Norrköping 136 + 21 157 

Gatu- och parkdagarna 17-19/4 Göteborg 67 + 15 82 

Trafikfrågor i 
stadsbyggandet 

24-25/4 Eskilstuna 58 + 21 79 

Lantmäteridagarna 16-17/5 Göteborg 77 + 29 106 
Mexdagarna 06-07/11 Västerås 474 + 40 514 
Kommunala 
Lantmäteridagar 

22-23/11 Stockholm 59 + 23 82 

ÅRSKONGRESS 2018 17-18/9 Uppsala 115 + 43 158 

Summa, egna arrangemang 15 dagar 6 olika orter 986 + 192 1178 

Konferens, samarrangemang     

Inget samarrangemang 2018     

Totalsumma 2018 15 dagar 6 olika orter 986 + 192 1178 

Tot 2017    1014 

Tot 2016    1071 

Tot 2015    1149 

Tot 2014    1062 

Tot 2013 årskongress Stockholm +9 utställare 1130 

Tot 2012 årskongress Helsingfors  885 

Tot 2011 årskongress Linköping +48 utställare 936 

Tot 2010   +45 utställare 946 

 
Föreningens egna kurser/konferenser visar ett mycket positivt resultat för 2018: 

- Deltagarmässigt nåddes totalt 1178 deltagare/medverkande, som är det högsta antalet sedan 

nuvarande statistiska redovisning infördes 2010. 

- Ekonomiskt skapades ett överskott på 1 855 400 kr, också detta det bästa resultatet sedan 2010! 

Detta framgår närmare av den ekonomiska årsredovisningen. 

- Utvärderingen av konferenserna följer den systematiserade utformning som infördes 2010 och som 

möjliggör jämförelser mellan kurser/konferenser och mellan olika år. Konferenserna 2018 har i 

genomsnitt fått betyget drygt 4,8 på en 6-gradig skala – något lägre än rekordåret 2015 med betyget 

5,1. 
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Årskongressen har under året genomförts i Uppsala med den nya utformning som ursprungligen 

prövades 2013 i Stockholm, d v s under en koncentrerad dag med kvalificerade föreläsningar och 

med samling och årsmöte kvällen innan – ett lyckat koncept som blåst nytt liv i föreningens 

årskongresser med rekordmånga 158 deltagare/medverkande i Uppsala. 

Den sista årskongressen enligt den gamla utformningen under två heldagar skedde 2011 i Linköping 

med endast 120 deltagare/medverkande (plus 48 utställare). 

Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt 

Lantmäterikommittén haft sina fasta, välkända arrangemang. 

Mex-dagarnas popularitet har under året ytterligare stärkts och nått rekordnivåer med ekonomiskt 

överskott 1 150 000 kr och 514 deltagare/medverkande! 

Årets högsta betyg 5,1 fick Kommunala lantmäteridagarna! 
 

Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och Trafikkommittén har 

tillsammans för elfte året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar, som nu blivit mycket 

väletablerade, med näst högsta antalet 157 deltagare/medverkande under 2018. 

Glädjande nog fortsatte Trafikkommittén under våren 2018 med de under 2017 nystartade 

Trafikdagarna, och fick ökat antal deltagare/medverkande 79 st. 

Under 2018 inställdes den specialinriktade kursen i Medborgardialog inom samhällsbyggandet. Den 

planeras att åter genomföras under maj 2019. 

Som sammanfattning av kursverksamheten 2018 kan sägas att de blott sju egna arrangemangen dock 

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 2018, 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 är ett led i detta utökande av 

utbildningsutbudet till medlemmarna. Ett pågående samarbetsprojekt är uppföljningen av Position 

2015, som planeras till 2019. 
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Bilaga 4 

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 2018 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 Hans Andersson Gatukommittén 

2 Hanna Lamberg Trafikkommittén 

3 Anders Bylund Trafikkommittén 

4 Patrik Wirsenius Kommittén för hållbar samhällsbyggnad 

5 Eric Båve Chefskommittén 

6 Bo Bäckström Internationell samordnare 

7 Kristina Adolfsson Stadsbyggnadskommittén 

8 Anne Pettersson Stadsbyggnadskommittén 

9 Lennart Moberg Lantmäterikommittén 

10 Eva Grönberg Mark- och exploateringskommittén 

11 Martin Heidesjö Sveriges Stadsarkitektförening 

12 Gunnar Persson Internationella kommittén 

13 Patrik Berglin Internationella kommittén 

 
Teman för respektive nummer har varit: 

 

1. Att leda och styra processer 

2. Stadsmiljö 

3. Kongressnummer, Uppsala Tema: Stadsutveckling 

4. Hållbara kommuner 

5. Infrastruktur 

6. Klimat 

 

Artiklar inför kongressen i Uppsala har under 2018 funnits i fyra nummer istället för som 

tidigare i två nummer, i nr 1–4. Föreningens övriga konferenser har också gett artiklar i 

tidningen. 

Totalt under året innehöll Stadsbyggnad 82 artiklar varav 33 initierades av redaktionsrådet 

och 19 kom från konferenser. 
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Andelen externa artiklar under 2018 blev 20 procent, jämfört med 2017 då andelen externa 

artiklar var 17 procent. Tidigare år har andelen varierat mellan 15 och 30 procent. 

Antal sidor med betalda annonser under 2018 uppgår till i medel 1,4 sidor per nummer och bidrar 

till finansieringen av kostnaderna för produktion av tidningen. 

Annonser för föreningens arrangemang ökade under 2018 till 11,5 sidor jämfört med 10,5 sidor 

under 2017. Den interna annonseringen har successivt ökat från 4,75 sidor 2014 till årets nivå. 

Tidskriftens upplaga är TS-kontrollerad och uppgick under 2018 till 2 200 ex och nådde cirka 170 

prenumeranter utöver föreningens medlemmar. 

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. Arbetet med förbättringar av tidskriftens hemsida fortskrider. Under 2018 

var antalet besökare på hemsidan 12 230 stycken, en ökning på nästan 20 procent jämfört med 

föregående års 10 219 besökare. Antalet medlemmar i tidskriftens Facebook-grupp var vid årsskiftet 

281 medlemmar. 

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

föreningens analoga och digitala annonsplatser inklusive Stadsbyggarkarriär. I slutet av året 

konstaterades att annonseringen i tidskriften under 2018 har haft högre annonsintäkter än 

jämförbara tidskrifter på marknaden. Rekryteringssajten stadsbyggarkarriar.se, som lanserades 

2017 förlängdes under 2018 med ytterligare ett år. Sajten ger ett litet överskott till föreningen. 

Annonssäljarna har under året för föreningen presenterat ytterligare förslag på förnyelse och 

utveckling av annonsförsäljningen för att behålla och om möjligt öka tidskriftens 

annonsintäkter. Redaktionen träffar representanter för Annonssäljarna i samband med 

utgivningen av tidningen för uppföljning och utveckling av tidning, webb och 

annonsförsäljning. 

Redaktionen har under 2018, med gott resultat, påbörjat en uppsökande verksamhet för att 

införskaffa artiklar från konferenser som hålls av forskargrupper och föreningens 

systerorganisationer. 
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Bilaga 5 

Chefskommittén 2018 

Eric Båve ordförande, Västerås, Björn Sundén, Härryda, Helene From, Finspång, Johan Cöster, 

Söderköpings kommun, Clas-Göran Classon, Hallsberg, Anna Tengqvist, Söderhamns kommun, 

Lotta Lindstam, Stockholm, Inger Sundström, Örebro samt senior advisor Klas Thorén, Stockholm. 

Daniel Holdenmark, arkitekt och byggchef i Lidköpings kommun har rekryterats under hösten och 

kommer att deltaga efter årsskiftet. 
 

IDAG FRAMÖVER 

Starka sidor – att värna 
 

En kontinuerlig och väl strukturerad 

mötesverksamhet. 

Möjligheter – att utnyttja 
 

Ger medlemmar som vill utveckla sin 

ledarskapsförmåga möjlighet att förkovra sig genom 

ett väl fungerande kontaktnät. 

Svaga sidor – att hjälpa upp 
 

Få till stånd fysiska möten med kommitténs 

ledamöter och även adjungerade medlemmar 

Hot – att avvärja 
 

Ännu ett Ledarskapsforum som annonseras, men 

inte blir av 

Kommittén har haft ca tre möten per kvartal under 2018. Totalt 13 möten, varav 12 per telefon med 3 

– 6 deltagare. Minnesanteckningar som godkänts föreligger för samtliga möten. 

 

I stället för ett allmänt chefsforum ordnades en workshop på KTH med Göran Finnveden, professor i 

Hållbarhetsstrategier för kommitténs ledamöter och några gäster. Resultatet framgår av artikeln 

”Fossilfria framtider i ett rättvist Sverige – visst är det möjligt!” i Stadsbyggnad 2019 nr 1 sid 30 - 32. 

Workshoppen förbereddes med litteraturstudier under sommaren. 

 

Medverkan i tidningen Stadsbyggnad och aktualisering av föreningens hemsida. 

Eric Båve är medlem i redaktionsrådet för Tidningen Stadsbyggnad Johan Cöster är kommitténs 

representant i webrådet för föreningens hemsida. 
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Bilaga 6 

Lantmäterikommittén 2018 

Kommitténs ledamöter under 2018 

Lantmäterikommittén har under 2018 bestått av 10 ledamöter, samt en adjungerad ledamot från 

SKL (Sveriges kommuner och landsting), 
 

Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang 

Mattias Berggrund Umeå 2013-2017 + 1 Ordf  

Lennart Moberg Karlstad 2014-2018 Stadsbyggnad Göteborg 

Lisa Klasson Kalmar 2015-2019 Vice ordf Göteborg 

Anna Wedman Persson Örnsköldsvik 2015-2019 Sekreterare Stockholm 
Anna Svensson Linköping 2016-2020 Hemsida Stockholm 

David Svantesson Kristianstad 2016-2020  Göteborg 

Cecilia Grahn Malmö 2017-2021  Göteborg 

Felicia Norén Skellefteå 2017-2021  Stockholm 

Julia Björklund Stockholm 2017-2021  Stockholm 
Pauline Pertoft Landskrona 2017-2021  Göteborg 

 Marianne Leckström, SKL är adj. Ledamot 
 

Valberedning 

Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till kommittén. P.g.a. att 

tidigare sammankallande har blivit ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, och en annan 

medlem bytt jobb och sektor, och den tredje medlemmen inte haft tid så har kommittén haft ett kollektiv 

ansvar för nominering av nya ledamöter. 

En ny valberedning är av högsta prioritet att inrätta under kommande år. 

 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2018 valdes Julia Björklund 

(Jönköpings kommun) in i kommittén fr.o.m. årsskiftet 2018/2019. Mattias Berggrund omvaldes till 

ordförande på ett år. 

Lennart Moberg lämnade officiellt kommittén vid årsskiftet 2018/2019 efter en väl genomförd och 

uppskattad femårsperiod, men har möjlighet att hjälpa till under arbetet med Lantmäteridagarna i 

Göteborg 2019. 

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. För de 

kommittémedlemmar som inte kunde närvara på plats vid mötet i Stockholm så kunde medlemmarna 

vara med via Skype på sammanträdet. 

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. 
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Genomförda kurser och konferenser 

Kommittén arrangerade sedvanligt Lantmäteridagar i Göteborg den 16 – 17 maj, samt Kommunala 

Lantmäteridagar i Stockholm den 22 – 23 november. De kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm 

förlades som försök till torsdag – fredag under detta år (tidigare har de legat onsdag – torsdag). De 

medverkade uppskattade de nya dagarna och de kan komma att förläggas till torsdag – fredag även 

under 2019. 

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 FSvS:s olika 

utbildningsaktiviteter. 

Insatser för FSvS:s hemsida 

Kommittén har rapporterat om planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av 

ledamöter för införing på hemsidan, samt publicerat protokoll från kommitténs sammanträden. 
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Bilaga 7 

Gatukommittén 

Kommitténs ledamöter 

Ledamot    kommun  ansvar 
Hans Andersson   Skellefteå  ordförande och ansvar Stadsbyggnad  

Tommy Karlqvist  Örebro  vice ordförande 

Marie Holmqvist  Helsingborg  sekreterare och utbildningsansvarig  

Karin Lundskog  Göteborg ansvar för hemsida 

Ted Ell   Stockholm 

Ulrika Asztély-Nilsson Mölndal  

Per-Erik Johansson Uppsala 

Selda Taner  SKL  adj. ledamot  

Elin Sandberg  Trafikverket adj. ledamot 

 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Nya ledamöter under året är Ulrika Asztély-Nilsson, Mölndals kommun och Per-Erik Johansson, 

Uppsala kommun. Anna Möller, Eva Jonsson, Fredrik Nilsson och Göran Gabrielsson har meddelat att 

de inte längre har möjlighet att medverka i 

Gatukommittén. 

 

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Göteborg den 1 mars, Uppsala den 17 

september, Skype-möte den 18 oktober samt Stockholm den 15 november. 

 
Genomförda kurser och konferenser 

2018 års upplaga av kommitténs årliga Gatu- & Parksdagar  genomfördes  den 17-19 april med 

Göteborg som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget 

blev uppskattat av de ca 80 deltagarna. I utvärderingen fick arrangemanget högt betyg av deltagarna. 

Syftet med Gatu- & Parksdagarna 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 Ny teknik som 

påverkar oss, Upplevelser längs vägen och Vårda det vi har 

Gatukommittén har också under året planerat 2019 års Gatu- & Parkdagar, tillsammans med kollegor i 

Uppsala. 

 

Artiklar i Stadsbyggnad 

Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Hans Andersson. 

 

Aktiviteter för medlemsrekrytering 

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

 

Aktiviteter för omvärldsbevakning 

Kommitténs adjungerade ledamot Selda Taner Sveriges Kommuner & Landsting och Elin Sandberg, 

Trafikverket, adj. ledamot har förmedlat rapporter och värdefulla omvärldsiakttagelser vid 

kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser. 



21 (29) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 2019-02-27 

 

 

 

Studieresor 

Ingen studieresa har genomförts under året. 

 

Sveriges Stadsbyggares hemsida 

Kommitténs ansvarige för föreningens 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. 
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Bilaga 8 

Stadsbyggnadskommittén 

Kommitténs ledamöter under 2018 
 

Ledamot Kommun Period Ansvar 2018 

Anne Pettersson Örebro 2008- Ordförande 

Agneta Niklason Ljusdal 2012-okt 2018 Sekreterare 

Kalle Alexandersson Kristinehamn 2013-  

Helena Johansson Sollentuna 2013- Föräldraledig 

Josefin Kaldo Tanum 2014-  

Mattias Bjellvi Perstorp 2014-  

Andreas Klingström Södertälje 2014-  

Malin Rizell Helsingborg 2015-  

Kristina Adolfsson Stockholm 2016-  

Kristina Isacsson SKL 2017 Adjungerad 

Ulrika Johansson Hallstahammar Hösten 2018- Sekreterare 
Ulrika Edlund Sundsvall Hösten 2018-  

 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Kommittén har i slutet av året 11 medlemmar, varav 1 är föräldraledig, vilket innebär att vi 

skulle behöva rekrytera en till medlem enligt föreningens rekommendationer om 12 medlemmar. 

Nytillträdda medlemmar 2018 är Ulrika Johansson och Ulrika Edlund. Vi uppfyller föreningens 

mål med att ha medlemmar i kommittén under 35 år. 

 

Tidpunkt och platser för kommittésammanträden 

Kommittén har under 2018 haft 8 möten. Telefonmöten infördes 2017 och 2018 har vi börjat med 

Skypemöten. Träff och studiebesök ägde rum i Tanum i juni. Möte hölls även i Uppsala i 

september. Kommittén har funnits representerad med ordföranden på styrelsemöte i Jönköping samt 

med tre representanter under strategidagar med framtidsspaning i november i Örebro. Delar av 

kommittén deltog också på årsmöte och årskonferens i Uppsala. Utöver detta har vi haft 

regelbunden kontakt via e-post. 

 

Genomförda kurser och konferenser 

Med temat: Förtätningens gränser hölls Stadsbyggnadsdagarna i Norrköping 14-15 februari. 

Stadsbyggnadsdagarna ordnades tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och 

Trafikkommittén. 

En del i kommitténs arbete under 2018 också 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 

2018 har vi deltagit i redaktionsrådet och Kristina Adolfsson varit ordinarie representant och 

Anne Pettersson reserv. 

 

Besvarade remisser mm 

Kommittén har besvarat remiss om en utvecklad översiktsplanering enligt föreningens nya rutiner. 

 

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. 
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Aktiviteter för omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie 

kommunala uppdragen. Kommittén deltog också med medlemmar på Mex-dagar och vid 

omvärldsspaning på föreningens strategidagar. 
 

Mentorsverksamhet 

Inget att rapportera. 
 

Genomförda studieresor 

Inget att rapportera. 
 

Insatser för KT:s hemsida 

Josefin Kaldo är medlem i råd för hemsidan. 
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Bilaga 9 

Mark- och exploateringskommittén 
 

Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2018 

Under året har kommittén bestått av Katarina Bröms, Jönköping, Irene Bellman (adj), egen, Andreas 

Olsson, Ystad, Niklas Lidström, Falkenberg, Margareta Nilsson, Karlstad, Stefan Sköldén, Nykvarn, 

Birgitta Gustafsson, Örebro, Anita Wallin, Lund, Eva Grönberg, Trollhättan, Patrik Larsen, 

Skellefteå, Ola Robertsson, Karlskrona, Riitta Forngren, Västerås (adj) och Ulf Crichton, Nacka. Olof 

Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har också varit adjungerad ledamot. 

 

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Ingen förändring av ordinarie kommitté under året 

 

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 2 februari. I samband med mötet gjordes ett studiebesök 

i Hagastaden. 

 

Kommittémöte hölls också i samband med MEX-dagarna i Västerås den 5 november. Därutöver 

har sju telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Stefan, Niklas och Andreas samt 

adjungerade Riitta Forngren från Västerås har genomfört ett flertal möten och telemöten inför 

planeringen av Mex-dagarna. 

 

Genomförda kurser och konferenser 

Årets Mex-dagar hölls i Västerås den 6-7 november med ett deltagande på 520 personer. 

Under dagarna hölls bl. a föredrag om jordförvärvslagen, vatten vid exploatering, 

exploateringsavtal, partnering vid entreprenader samt hur man bygger ut ett logistikcenter. 

 

Artiklar i Stadsbyggnad 

Inga artiklar med medverkan från Mex-kommittén har publicerats under året, men ett reportage 

om Mex-dagarna i Västerås var infört i årets sista nummer. 

 

Besvarade remisser 

Kommittén har inte formellt besvarat några remisser under året 

 

Aktiviteter för medlemsrekrytering 

Vid Mex-dagarna uppmanades deltagarna av ordförande att gå med i föreningen. 

Kommittémedlemmarna använder varje tillfälle att prata om fördelarna att vara med i 

föreningen. 

 

Aktiviteter för omvärldsbevakning 

Studiebesök har genomförts i Hagastaden. 

 

Mentorsverksamhet 

Några av kommittémedlemmarna har fungerat som mentor för student eller yngre förmåga. 

 

Studieresor 

Ingen studieresa utomlands har genomförts under året. Planeras 2019. 

 

Föreningens hemsida 

Föredragen från MEX-dagarna har lagts ut på föreningens hemsida. 
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Bilaga 10 

Trafikkommittén 

Kommitténs ledamöter var vid slutet av året: 

Anders Bylund, ordf. 

 Luleå 

Ann Storvall Luleå 

Henrik Söderström Stockholm 

Marie Grew Gävle 

Maria Brodde Makri  Malmö 

Angelica Svensson 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 

Under året har Marie Grew från Gävle ersatt Helena Werre som bytt arbetsgivare till Trafikverket. 

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 

 
I verksamhetsplanen för 2018 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 två fysiska möten. I Stockholm och i Malmö. Dessutom gjordes en 

studieresa till London och Brighton i september. Deltagandet har legat på 54 % vilket är lägre än 

året innan men ändå bra med tanke på allas arbetsbelastning på hemmaplan. 

 

Årets Trafikkonferens arrangerades i april i Eskilstuna. Deltagarantalet ökade jämfört med året 

innan och konferensen blev mycket uppskattad av deltagarna. 
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Uppföljning av 2018 års mål 

Kommittén har under året haft 13 medlemmar inklusive två adjungerade. 

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

studieresan. 

Kommittén har enligt planerna deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna samt arrangerat en 

trafikkonferens. 

Kurser/konferenser 

Kommittén har deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna som genomfördes i Norrköping i 

februari. Trafikkonferensen anordnades i Eskilstuna i april. 

Planering för Stadsbyggnadsdagar 2019 och Trafikkonferens 2019 har gjorts under året. 

Stadsbyggnad 

Kommittén har bidragit med flera förslag på artiklar i Stadsbyggnad. 

Indikatorer 2018 

Antal medlemmar i kommittén - 13 

Närvaro vid kommitténs möten och arrangemang – 54 % 

Antal arrangemang – Stadsbyggnadsdagarna och Trafikfrågor i stadsbyggandet. Antal idéer till 

artiklar för Stadsbyggnad som också tagits med i tidningen – minst 3. 

Framtiden 

Kommittén har för avsikt att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som under 2018. 
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Bilaga 11 

 
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad 
Kommittén för hållbar samhällsbyggnad är en del av Föreningen Sveriges Stadsbyggare och har 

under 2018 bestått av följande medlemmar: Patrik Wirsenius (ordf), Andreas Severinsson, Helena 

Olsson, Agneta Sundberg, Viveka Sohlén, Carl-Henrik Barnekow och Magdalena Lindfeldt. Helena 

Olsson valde i slutet av året att lämna kommittén. Maria Nordgren och Moa Öhman blev nya 

ledamöter under året. 

 

Kommittén har under året haft en diskussion om kommitténs framtid och förutsättningarna för att få 

mer regelbundna aktiviteter och högre närvaro på våra möten. Tre telefonmöten och två fysiskt möte 

hölls under 2018. De fysiska mötena gjordes i samband med Stadsbyggnadsdagarna i Norrköping 

och Strategidagarna i Örebro. Endast ett fåtal ledamöter deltog på årskongressen i Uppsala. 

 

Patrik bytte jobb under våren och blev konsult, vilket gjorde det svårare att avsätta den tid som krävs 

för att vara ordförande. Patrik bad därför någon annan i kommittén att ta över ordförandeskapet. På 

det fysiska mötet i Örebro diskuterades möjligheterna att slå ihop kommittén med 

Stadsbyggnadskommittén, dels för att lösa ordförandefrågan och dels för att få en ökad närvaro på 

våra möten. Det skulle också öka möjligheterna att öka aktiviteterna i kommittén. Ett beslut togs om 

att boka ett möte med Stadsbyggnadskommittén för att diskutera en eventuell sammanslagning i 

början på januari 2019. På mötet i Örebro valde också Patrik att avsäga sig rollen som ordförande i 

kommittén. 

 

Större händelser under året 2018: 

Stadsbyggnadsdagarna14-15 feb i Norrköping med temat; Förtätningens gränser höll återigen en 

hög standard. 

Kursen i Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen fick av olika anledningar inte tillräckligt 

antal deltagare för ett genomförande under 2018. Ett nytt försök planeras under 2019. 

Artiklar i Stadsbyggnad: Kommittén har haft representation i redaktionsrådet och bidragit med 

uppslag till och några egna till artiklar. 

Aktiviteter för omvärldsbevakning och medlemsnytta 

Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie 

uppdragen. Omvärldsbevakning och trendspaning är en fast punkt på dagordningen vid samtliga 

möten. 

 

Uppföljning av målindikatorer i VP 2018 

- Det blev ett bra deltagande och höga poäng på kursutvärderingen på stadsbyggnadsdagarna. 

- Kurserna har haft en bra deltagande. 

- Föreningen nya hemsida och digital mötesplats har fyllts med bra innehåll. 

- Vi har bidragit med artiklar till Stadsbyggnad. 

- Vår kommitté har ökat i antal ledamöter.  

- Antalet kommittémöten har varit färre än planerat.  

- Antalet deltagare på våra möten har i genomsnitt varit fem deltagare. 

- Endast några i kommittén deltog på årskongressen i Uppsala. 
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Internationellakommittén 

Större händelser under året 

I slutet av 2016 beslutade föreningens styrelse att inrätta en internationell kommitté. Kommitténs 

verksamhet 2017 och 2018 har kännetecknats av uppstartsarbete och att finna inriktning av och 

former för kommitténs arbete. Deltagare i kommitténs arbete har under året glädjande nog utökats 

och kommittén består vid utgången av året av 13 medlemmar. Höjdpunkten för året var deltagandet i 

den internationella konferensen i Kansas City, USA. Föreningen Sveriges Stadsbyggare var 

representerad av inte mindre än 11 deltagare, både resestipendiater och föredragsstipendiater. 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har också varit representerad på konferenser som hållits i 

Danmark, Island, Fiji, Estland, och Norge. APWA, kommunalteknikerorganisationen i USA, 

tilldelade liksom tidigare två år även 2018 ett JR Fellow-stipendium för studier i Sverige. Helena 

Sullivan, från USA, fick sitt stipendium för studier av brobyggnad i Sverige. 

 

Internationella samarbetsförbund 

De kommunaltekniska föreningarna i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige 

samarbetar i en kommitté, Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén har två 

möten per år, oftast i samband med en av föreningarnas årskongresser. Föreningarna leder 

kommitténs arbete i turordning om två år. Den Isländska föreningen har haft ordförandeskapet under 

2018, så även 2019. Föreningen Sveriges Stadsbyggare står i tur för ordförandeskapet 2020-2021. 

Medlemsföreningarna är följande 

- NKF Norge (508 verksamhetsmedlemmar, varav 396 kommuner plus ca 160 personliga medlemmar) 

- SATS Island (ca 80 medlemmar) 

- KTC Danmark (ca 375 medlemmar) 

- FAME Finland (ca 580 medlemmar) 

- EAME Estland (16 företagsmedlemmar plus ca 90 personliga medlemmar) 

- SPWA (Sveriges Stadsbyggare) Sverige (ca 1825 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. 

 

Sveriges Stadsbyggare 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. Normalt håller GBoD två möten per år. Under 2018 hölls 

möten, dels i Fiji, South Pacific, dels i Kansas City, MO, USA, där också IFME World Congress 

hölls. IFME har 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) Material från IFME finns tillgänglig på 

www.ifmeworld.org under flik Knowledge Hub/Technical Library. 013Det s k ”Nordic Agreement” 

tecknades 2014 mellan de nordiska länderna (exkl. Estland) och de nordamerikanska 

kommunaltekniska organisationerna APWA och CPWA. Finland och Sverige representerar de 

nordiska organisationerna i den övergripande IAC (International Affairs Committee) inom APWA. 

IAC har telefonkonferens varje månad, internationell samordnare eller ersättare från kommittén har 

deltagit i flera möten under året. 
 

Måluppfyllelse 

Ett antal kommittémöten har hållits under året, samtliga med ett undantag som telefonmöten, 

och minnesanteckningar finns upprättade. 

- Dialog med övriga kommittéer har skett. De kommittéer som har återkopplat har varit positiva 

till behovet av Internationella kommitténs arbete. 

- Arbetet med kontakter om kommunalteknik i EU, Bryssel har påbörjats. 

http://www.ifmeworld.org/
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- Sveriges Stadsbyggare var representerat årets NKS-möte och vid båda IFME-mötena 2018. 

Föreningen var under året även representerad vid övriga konferenser inom det nordiska 

samarbetet. Sveriges Stadsbyggare deltog i APWA:s årskongress i Kansas City, USA. 

 

Kurser/Konferenser 

Internationella kommittén är tillsvidare undantagen från kravet i Arbetsordningen för kommittéer 

att ”minst en gång varje år arrangera en konferens/utbildningstillfälle inom sitt 

verksamhetsområde”. 

Sveriges Stadsbyggares internationella kontakter möjliggör inslag på övriga kommittéers kurser 

och konferenser. Helena Sullivan, JR Fellow stipendiat från USA, höll som exempel föredrag på 

föreningens årskongress i Uppsala. 

Under 2018 har föreningen till det kinesiska departementet for utbildning utomlands, SAFEA, ansökt 

om att bli godkänd som “Overseas training organization” Om Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

godkänns som utbildningssamordnare öppnar det för möjligheten att anordna studiebesök och 

utbildningar för yrkesverksamma inom stadsbyggnad från Kina. Preliminärt verkar intresset vara 

stort för avfallshantering, miljöstrategiska frågor och miljövänlig planering. 

 

Artiklar i Stadsbyggnad 

Ett stort antal artiklar och notiser relaterade till Sveriges Stadsbyggares internationella samarbete 

har varit införda i Stadsbyggnad under året. Internationell samordnare och representant från 

kommittén har deltagit i de flesta av redaktionsrådets möten. 

 

Framtiden 

Arbetsåret 2019 kommer fortsatt att präglas av utveckling av kommittéarbetet och kommittén 
planerar att fortsätta sitt arbete att finna och utveckla former och möjligheter för det internationella 
arbetet. 
Föreningen representeras även detta år på internationella konferenser som hålls av våra 
samarbetsparter och dessa bjuds även in till Sveriges Stadsbyggares årskonferens i Luleå. Arbetet 
med Asset Management och kontakter med intressenter för Kina planeras också fortsätta. Artiklar till 
tidningen Stadsbyggnad som speglar föreningens internationella arbete är fortsatt en viktig del i 
arbetet. APWA, USA, delar ut stipendier, Jennings Randolph Fellow för studier utomlands och 
Sveriges Stadsbyggare finns på listan för möjliga studier. Stipendiaterna utses under senare delen av 
året. 
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