
Välkommen till 

Föreningen Sveriges Stadsbyggares  
årskongress 2020
15 september – webbinarium i Zoom

• Årsmöte
• Utdelning av föreningens ut-

märkelser Stadsbyggnads- 
pyramiden, Årets stadsbyggare 
och Årets stadsbyggnadsprojekt

• Samhällsbyggnad efter pan-
demin!  Vilka utmaningar står 
kommunerna inför?

• Var med och bygg en rörelse för 
att åstadkomma klimatneutrala 
städer till 2030

• Så går vi från ord till handling 
och gör klimatomställning på 
riktigt

Anmäl dig nu!
Klicka här Foto: Pierre Ekman

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

https://axacoair.se/go?jtsRdQoc


13.00 Välkommen
 Jan G Nilsson, ordförande i Föreningen Sveriges  
 Stadsbyggare
 Årsmöte Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Handlingar till årsmötet publiceras på förening-
ens hemsida. Under årsmötet utdelas utmärkel-
serna Stadsbyggnadspyramiden, Årets stads- 
byggare och Årets stadsbyggnadsprojekt.

Kort paus
Ca 14.20 Samhällsbyggnad efter pandemin!  
 Vilka utmaningar står kommunerna inför?

“Changes from a pandemic – review of municipal 
issues”. Föredraget hålls på engelska.

Den pandemi som vi nu genomlever var 
kanske något vi tänkte kunde inträffa i värsta 
fall. Nu är den här och vi ser redan att den 
kommer att påverka oss för lång tid framöver. 
Närliggande utmaningar och möjligheter är 
exempelvis hemarbete, virtuella möten och 
konferenser. Självvald och påtvingad ”social 
distansering” förändrar vårt familjeliv och 
resande. På längre sikt måste samhällsplane-
ringen adressera dessa frågor och försöka ge 
svar på hur framtida samhällen ska planeras  
och organiseras. Det gäller bl.a. trafik och 
kommunikation, bostäder och dess omgivningar, 
verksamhetsområden etc.

John Thomson har mer än trettio års erfaren-
het från arbete med trafik- och samhällsbygg-
nadsfrågor i olika kommuner i Storbritannien 
och är ”chartered Civil Engineer” och “chartered 
Environmentalist.” John är medlem i ICE:s 
“Municipal expert panel” och är också rådgivare 
till “Princes foundation”.

John Thomson, president i IFME, International 
Federation of Municipal Engineering

Ca 14.40 Var med och bygg en rörelse för att åstad- 
 komma klimatneutrala städer till 2030

Majoriteten av utsläpp av växthusgaser sker i 
städer, där över hälften av jordens befolkning 
bor. Därför är städers klimatomställning  

avgörande för att hålla den globala uppvärm-
ningen inom 1,5 grader. 

Viable Cities är ett nationellt strategiskt inno- 
vationsprogram som samlar ett 80-tal aktörer 
inom företag, akademi, offentlig sektor och 
civilsamhälle för omställning till inkluderande 
och klimatneutrala städer till 2030. Nio städer, 
däribland Malmö, går i bräschen. Klimatomställ-
ning kan inte ske separat. Tvärtom kan omställ-
ning till klimatneutrala städer samtidigt bidra 
till ökat ekonomiskt välstånd och sociala vinster. 
Men fokus på systemförändring, spridning och 
uppskalning måste öka. Hur kan vi förändra hur 
vi investerar, planerar och bygger för att snabba 
på en rörelse för omställning till klimatneutrala 
städer?

Dr. Olga Kordas, programchef för innovations- 
programmet Viable Cities och forskarledare Urban 
Analytics and Transition, KTH 

Kort paus
Ca 15.20  Så går vi tillsammans från ord till handling  
 och gör klimatomställning på riktigt

Bygg-och anläggningssektor står för mer än 
20% av Sveriges klimatbelastning och stor-
stadsregionerna, där största delen av nybygg-
nationen sker, står för mer än så. Under våren 
2019 tog ett stort antal byggaktörer verksamma 
i Malmö tillsammans fram Sveriges första 
lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och 
anläggningssektor i Malmö senast 2030, s k 
”LFM30”. De numera 122 byggaktörer, med 
representanter från hela värdekedjan, som valt 
att skriva på ”Lokala färdplan Malmö 2030” delar 
uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till 
handling och bli en förebild inom klimatneutralt 
byggande. Skanska visar sitt klimatneutrala 
projekt Hyllie Terrass.

Josephine Nellerup, Malmö stad, Martina Davids-
son och Stefan Andersson, Skanska

15.50 Avslutning
 Jan G Nilsson, ordförande i Föreningen Sveriges  
 Stadsbyggare

Tisdagen 15 september  Tid:  13.00–16.00  Plats: Årskongressen genomförs digitalt, via Zoom.

Du håller just nu i inbjudan och kallelse till Föreningen Sveriges 
Stadsbyggares årskongress 2020. Av kända skäl kan vi inte 
genomföra den som vi hittills gjort i över hundra år, genom att 
träffas på plats. I stället kommer årskongressen att genomföras 
digitalt och också i en kortare form än vanligt.

Jag hoppas att ni har förståelse för detta och ändå vill delta!
Förutom den formella årskongressen kommer vi bjuda på 

tre intressanta föredrag med fokus framförallt på klimatet. En 
nu brännande aktuell fråga är om vi ska gå tillbaka till hur allt 
var före pandemins utbrott eller om vi ska ta chansen till en lite 
snabbare omställning till förmån för klimatet?

Våra föredragshållare kommer att belysa detta på ett intresse-
väckande sätt. 

Vi kommer också att dela ut föreningens utmärkelse Stads-
byggnadspyramiden till en av våra medlemmar.

Dessutom kommer Årets Stadsbyggare och Årets Stadsbygg-
nadsprojekt att uppmärksammas!

Även om pandemin har satt käppar i hjulet för ett fysiskt möte 
är jag övertygad om att årets årskongress kommer att bli synner-
ligen intressant. Det grundläggande har genom alla år varit att 

föreningen ska var ett forum för nätverkan-
de. Det har varit och är föreningens styrka! 
Nu får vi hitta nya vägar för nätverkandet. 
Jag hoppas att du vill vara med och pröva 
nya vägar för nätverkande! 

Välkommen

Jan G Nilsson, ordförande i Föreningen Sveriges 
Stadsbyggare



Tid och plats
Den 15 september 2020 digitalt, via Zoom
Årskongressen börjar kl. 13:00 med föreningens årsmöte 
och utdelning av utmärkelser. Därefter följer intressanta 
föredrag och årskongressen avslutas kl. 16.00. 

Mer detaljerad information samt inloggning till mötet, 
skickas till deltagarna ca en vecka innan.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 1 september 2020.
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller  
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se 
Årskongressen är kostnadsfri för alla deltagare.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 
med din anmälan till kursen.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 1 september 2020. 
Avanmälan måste ske skriftligt till 
konferens@sverigesstadsbyggare.se . 
 
Information
Frågor om årskongressens innehåll besvaras av Ingrid 
Persson Westberg ingrid.persson@malmo.se eller  
Håkan Bergeå hakan.bergea@infrasupport.se  
För övrig information kontakta föreningens kansli på 
08-20 19 85 eller konferens@sverigesstadsbyggare.se

Välkommen med Din anmälan!
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