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Verksamheten 2019 i sammandrag 

Stadsbyggandet i Sverige 
Stadsbyggandet i Sverige har under 2019 fortsatt präglats av landets stora bostadsbyggnads-
behov. Trots en kraftig byggtakt är det brist på bostäder. Enligt Boverkets senaste prognos 
kommer det totalt att under 2019 påbörjas 51 000 bostäder. Trots en fortsatt brist på bostäder 
minskar således bostadsbyggandet med ca 10%. Regeringen har ett starkt fokus på hur 
reglerna för fysisk planering och byggande kan förenklas och utvecklas för att stödja det stora 
behovet av bostäder. Bl.a. arbetar en kommitté som har till uppgift att genomföra en 
systematisk och grundlig översyn av vissa kapitel i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och 
byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler. Under år 2020 kommer de s.k. 
Attefallshusens area att kunna vara 30 kvm. I det förändringsarbete som således pågår har 
föreningen en viktig uppgift. 
I många städer fokuserar stadsbyggandet på förtätning inom stadens befintliga gränser. 
Många av de enkla platserna är redan bebyggda och det som återstår innebär framöver stora 
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 har ett utökat samarbete med våra 
skandinaviska grannländer därför att påbörjats under året. 

Antalet medlemmar 
Antalet medlemmar var vid utgången av år 2019 1 885 st. vilket är en minskning med 65 medlemmar. Vi 
behöver analysera orsaken till detta närmare.  
Vi kan konstatera att vi får flertalet nya medlemmar i samband med kurser och konferenser. Även ut detta 
perspektiv fyller således kurs – och konferensverksamheten en viktig uppgift. 

Strategiarbete 
Under året har arbetet med att mejsla ut vilken inriktning som arbetet inom föreningen ska fortsättningsvis 
ska ha avslutats. Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningens olika delar ska arbeta tätare 
tillsammans, fokusera mera på utvecklingsfrågor och utarbeta en kommunikationsplan.  

Kurs- och konferensverksamheten 2019 
Stolta konstaterar vi att rekordmånga nästan 1200 personer under 2019 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 konferensen ”Position – för 
digitalt samhällsbyggande 2030” genomförts med gott resultat. Under året har också en 3D-
konferens genomförts med lantmäterikommittén som ansvarig. Den nya konferensen var så 
pass uppskattad att den kommer att genomföras även år 2020. 

Årskongressen i september med konferens och årsmöte genomfördes i Luleå med 
kongresstemat ”Växtvärk i stadsbyggandet”. Kongressen lockade inte så många deltagare men 
blev mycket uppskattad av de som var där. Första dagen innehöll förutom årsmötet också en 
guidad rundtur i staden och ett föredrag av stipendiaten Douglas Sarkkinen, American Public 
Works Association IL, USA, om ”Växtvärk i städer i USA”.  
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Efter årsmötet intogs välkomstmiddag på Kulturens Hus med prisutdelning för “Årets 
Stadsbyggare” och “Årets Stadsbyggnadsprojekt”. På den andra dagens konferens 
välkomnades deltagarna av kommunalrådet Niklas Nordström och biträdande 
kommundirektör Anna Lindh Wikblad som talade om ”Luleås skönt osköna växtvärk”. Dessa 
följdes av flera intressanta talare från hela Sverige. Vi fick höra olika aspekter på växande 
städers olika utmaningar. Bland annat talade Sveriges riksarkitekt, Helena Bjarnegård, om 
”Arkitekturen som verktyg i hållbart samhällsbyggande”. 

Tidskriften stadsbyggnad 
Föreningens tidskrift, Stadsbyggnad har producerats och distribuerats planenligt med sex 
nummer under 2019. 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. 

Remisser 
Föreningen har med tidigare beslutade arbetsrutiner som grund svarat på en remiss angående 
”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 2019 har följt nedanstående modell. 

För varje perspektiv har mål och aktiviteter satts upp. Utfallet 2019 kommenteras nedan 
under avsnittet ”Verksamhetens mål 2019 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. 



4(37) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 2020-05-26 

Föreningens styrelse och funktionärer 2019 framgår av bilaga 1. 

Styrelsen tackar härmed alla funktionärer, kommittéledamöter och medlemmar för allt 
arbete och engagemang under 2019. 

Kalmar 2020 

Jan G Nilsson, Sofi Almqvist, 
Ordförande  vice Ordförande 

Ingrid Persson Westberg Ulf Lademyr 

Anders Bylund Tommie Eriksson 

Mats Hällnäs 
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Verksamhetens mål 2019 med kommentarer 
 
Mål och aktiviteter för perspektivet Föreningen Sveriges Stadsbyggares medlemmar. 
 

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

professionell utveckling. 
2. Medlemsantalet ska vara minst 3 000 om tio år 
3. Föreningen erbjuder publikationer i tryckt form eller på hemsidan med efterfrågat och aktuellt 

innehåll med hög kvalitet. 
 

 
Operativa mål 2019 Handlingsplan/ Aktivitet Kommentar 

Antalet medlemmar i 
föreningen ska öka med 
minst 100 st. dvs. uppgå 
till minst 2 000 st. vid 
utgången av 2019. 

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. 

Vid årsskiftet 
2019/2020 var antalet 
medlemmar 1 885. 
Detta är en minskning 
med 65 st. Vi kommer 
att analysera orsaken 
närmare. 
 
I den kommunika-
tionsplan som ska 
upprättas under året 
får frågan om hur en 
ökad medlems-
värvning ska ske 
behandlas. 

Utökning av utbildnings- 
och 
konferensverksamheten 
med ytterligare ett 
arrangemang och med 
högre betygsättning av 
utbildnings- och 
konferensverksamheten  
och med fler deltagare än 
under 2018. 

1. Kurs och konferensprogram 
för 2019 genomförs, se bilaga 
1. 

2. Riktad marknadsföring mot 
minst 10 utpekade kommuner 
som idag lyser med sin 
frånvaro vid våra utbildnings- 
och konferensarrangemang 

 

1.  Genomfört 
2.  Genomfört 
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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 
stadsbyggnadshemsida, 
övrig digital utveckling 
samt koppling till sociala 
medier. 

3. Övrig verksamhetsutveckling, 
inklusive statistikuppföljning, 
marknadsföring, 
prenumeranthantering och 
annonsförsäljning. 

1. Utgivningen har 
skett enligt plan. 

2. Utvecklingsarbete 
pågår, bl.a. har 
tidskriftens 
hemsida byggts 
om. 

3. Vi kan konstatera 
att det är svårt att 
öka 
annonsintäkterna 
och antalet 
prenumeranter. 
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Föreningen erbjuder en 
aktuell och lättanvänd 
hemsida med möjlighet 
för medlemmar att 
nätverka, debattera, 
omvärldsbevaka och 
hålla sig ajour med 
föreningens verksamhet. 

1. Löpande arbete med hemsidans 
innehåll samt sociala medier och 
nyhetsbrev. 

2. Genomföra webbrådsmöten enligt 
mötesplan. 

3. Förbättra startsidans funktion och 
innehåll. 

4. Förbättra hemsidans funktion 
avseende läsbarhet i mobiler, 
koppling till facebook och andra 
sociala medier. 

5. Hemsidans funktion och 
samverkan avseende kurser och 
konferenser utvecklas. 

6. Synliggöra enskilda medlemmars 
arbete genom instagram, bloggar 
etc. 

7. Säkerställa att avtal och uppdrag 
med Net Relations, Dioniq, 
Konstella och Loopia m fl är 
uppdaterade och att 
betalningsrutiner med löptider är 
säkrade. 

8. Förbättra eller se över funktionen 
för medlemsregistrering 
medlemsinloggning och 
lösenordshantering 

9. Utveckla nyhetsflödet 
(föreningsnyheter och 
branschnyheter) på hemsidan 
samordnat med tidskriftens 
hemsida 

10. Systematisk granskning av 
hemsidans avseende fakta, 
aktualitet etc. 

11. Föreslå lämpliga nyckeltal för 
hemsidan. 

  

1. Hemsidan har 
byggts om för att göra 
den till ett mera 
levande forum. 
2. Genomfört. 
3. Arbetet pågår. 
4. Löpande arbete som 
ständigt pågår. 
5. Löpande arbete som 
pågåår. 
6. Vi har ökat 
insatserna här. 
Ytterligare insatser får 
behandlas i den 
kommunikationsplan 
som föreningen ska ta 
fram under 2020. 
7. Genomfört. I och 
med utgången av år 
2019 har vi inte   
längre avtal med 
Konstella. Detta har 
ersatts med avtal med 
M&M Mötesledarna 
AB. 
8. I och med 
ovanstående avtal har 
vi fått tillgång till ett 
mer modernt system. 
9. Genomfört. 
10. Pågår ständigt. 
11. Fn använder vi 
antalet besökare på 
hemsidan som 
nyckeltal. Under 2019 
var det ca 7 000 som 
besökte hemsidan 
vilket är en 
minskning. 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Ekonomi och administration. 
 
Inriktningsmål 
Föreningen har effektiva processer för styrelsearbete och förenings-administration 
 

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

2. Kapitalförvaltningen förväntas långsiktigt trygga realvärdet. 
 

3. 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 2019 
genomförd senast 201-
09-30 enligt stadgarna 

2. Strategidagar 
genomförda senast 
2019-12-15 

3. Uppdaterad 
arbetsordning fastställd 
senast 2019-05-01 

4. Verksamhetsplan 2020 
klar senast 2019-12-30 

5. Budget 2020 klar 
senast 2019-12-15. 

6. Utreda 
informationsbehovet 
för medlemmar och 
kommittéer 
 

1. Planera innehåll och 
genomförande för 
årskongressen. 

2. Planera innehåll, plats mm 
för strategidagarna. 

3. Översyn av 
arbetsordningen 

4. Upprätta verksamhetsplan 
2020 

5. Budget inför 2020 
upprättas. 

6. Utreda hur info till 
medlemmar och 
kommittéer om fattade 
beslut ska utföras.  

 

1. Klart 
2. Klart 
3. Klart 
4. Klart 
5. Klart 
6. Klart 
 
Här kan konstateras att 
arbetet med en 
placeringspolicy har 
påbörjats. 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Utveckling 
 
Inriktningsmål 
Utveckla föreningen och dess verksamhet 

 
Operativa mål Handlingsplan/aktivitet Kommentar 

Föreningens utmärkelser, 
Stadsbyggnadsmedaljen, 
hedersmedlem, Årets 
Stadsbyggare, Årets 
Stadsbyggnadsprojekt 
 m fl. bidrar till att stärka 
föreningens varumärke 
och till att öka antalet 
medlemmar. 

1. Beslutsunderlag inför 
årskongressen tas fram 
avseende Årets 
stadsbyggare och Årets 
stadsbyggnadsprojekt tas. 

2. Beslutsunderlag avseende 
Stadsbyggnadspyramiden 
och Hedersmedlemskap tas 
för beslut på styrelsemötet 
maj/juni. 

1. Genomfört 
2. Klart 

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

Förslag utarbetas Klart 

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 2019 

Planera, delta och följa upp 
möten med SKL 

Ej genomfört. 
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Bilaga 1. 
 

Föreningens styrelse och funktionärer år 2019 
 
Av årskongressen utsedda ledamöter, revisorer och valnämnd 

 
Styrelsen 
Ordförande, F.d. Stadsingejör/Egenföretagare Jan G Nilsson, Kalmar  
Vice ordförande, Enhetschef Sofi Almqvist, Stockholm 

 
Ledamöter 
Stadsingenjör Ulf Lademyr, Avesta 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough, Karlshamn 
Samhällsstrateg Anders Bylund, Luleå 
Avdelningschef Ingrid Persson Westberg, Malmö  
Utvecklingschef Mats Hällnäs, Eskilstuna 
 
Suppleanter 
Förvaltningschef Stadsbyggnad Ulrika K Jansson, Örebro 
Avd. chef Gata-Park Theres Evertsdotter Staf, Jönköping  
Miljö- och stadsbyggnadschef Tommie Eriksson, Ekerö kommun 

 
 
Revisorer 
F.d. gatudirektör Leif Josefsson, sammankallande 
F.d. gatuchef Anders Liljekvist, ledamot 
Teknisk chef Tommy Karlqvist, suppleant 

 
Valnämnd 
Jarmo Nieminen, Sammankallande 
Gunnar Persson, ledamot 
Stefan Sköldén, ledamot 
Patrik Berglin ledamot 
Lena Hugosson, ledamot 
Ulf Crichton, suppleant 
Ulrica Blomgren, suppleant 
 
Av styrelsen utsedda funktionärer 

 
Per Olsson, kassör 
Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig 
Bo Bäckström, internationell samordnare 
Klas Thoren, senior advisor 
Inger Sundström, senior advisor 
Stefan Ljung, redaktör tidskriften stadsbyggnad 
Agneta Sundberg, ansvarig utgivare tidskriften stadsbyggnad samt 
sekreterare vid föreningens styrelsemöten 
Åke Persson, senior advisor 
Allan Almqvist, senior advisor 
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Bilaga 2. 

Hemsidan  
Det operativa målet för hemsidan år 2019 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 2019 på följande aktiviteter 

12. Löpande arbete med hemsidans innehåll samt sociala medier och nyhetsbrev. 
13. Genomföra webbrådsmöten enligt mötesplan. 
14. Förbättra startsidans funktion och innehåll. 
15. Förbättra hemsidans funktion avseende läsbarhet i mobiler, koppling till facebook och 

andra sociala medier. 
16. Hemsidans funktion och samverkan avseende kurser och konferenser utvecklas. 
17. Synliggöra enskilda medlemmars arbete genom instagram, bloggar etc. 

18. Säkerställa att avtal och uppdrag med Net Relations, Dioniq, Konstella och Loopia m 
fl är uppdaterade och att betalningsrutiner med löptider är säkrade. 

19. Förbättra eller se över funktionen för medlemsregistrering medlemsinloggning och 
lösenordshantering 

20. Utveckla nyhetsflödet (föreningsnyheter och branschnyheter) på hemsidan samordnat 
med tidskriftens hemsida 

21. Systematisk granskning av hemsidan avseende fakta, aktualitet etc. 
22. Föreslå lämpliga nyckeltal för hemsidan 

Under 2019 har arbetet med hemsidan varit organiserat på följande sätt: 

 

 

Styrelse
FU

Teknisk 
plattform

Dioniq

Net
Relations

Loopia
(webbhotell)

Adm. Innehåll, 
kursadm, 

matrikel m 

SKL-FS

Redaktionellt
innehåll

Stefan W Ljung

Kommittéerna

Utsedd i 
respektive 
kommitté

Sociala medier

Stefan Wemmel 
Ljung

Webbredaktör

Webbråd

Stefan W Ljung
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Sammanfattningsvis har 2019 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 minskat från föregående års 8150 användare per år till 
6996 användare per år vilket föranleder fortsatt utvecklingsarbete kommande år. 

Att notera från år 2019 i punktform; 

• Webbrådet har haft endast tre möten då årets sista ställdes in. 
• Nya avtal med Net Relations och Dioniq hb har gällt from 2019. 
• Avtalet med Stefan Wemmel Ljung som gällde tom juni 2019 förlängdes året ut. 
• Kopplingen till sociala medier, främst Facebook, har nyttjats till att uppmärksamma 

föreningens olika aktiviter, framför allt konferenser men också utmärkelser och remissvar. 
• Nyhetsflödet med föreningsnyheter har på en särskild plats på startsidan likaledes använts till 

att lyfta fram föreningens aktiviteter. 
• Nyhetsbrevsfunktionen via mejl har använts för utskick. 
• Allmänna uppdateringar av innehåll och teknik 
• Större byte av grafiskt tema genomfördes för hemsidan med ökad integration med tidskriften 

Stadsbyggnads hemsida. 
• Utredning av medlemsinloggning och registerdatabas genomfördes, arbetet sattes i vänteläge 

inför byte av kanslileverantör. 
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Bilaga 3. 
 
Kurs- och konferensverksamheten  
1. Omvärldsanalys 
Behovet av kvalificerad yrkeskompetens inom stadsbyggandet och dess kommunalteknik i 
kommunerna är stort – och utökat p.g.a. stora pensionsavgångar och av tidsandans ledningsfokus på 
mer övergripande administrativa, organisatoriska frågor och stödfunktioner och allt mindre på 
kärnverksamheternas innehåll. Här har Föreningen Sveriges Stadsbyggare (FSvS) en nyckelroll.  

Med hänsyn till SKLs uttalade ointresse för gemensamma arrangörskap blir det upparbetade 
samspelet med SKL inom de olika kommittéernas kurs- och konferensarrangemang därför allt 
viktigare att vårda och optimera till gagn för den kommunala professionalismen inom stadsbyggandet 
och kommunaltekniken.   

2. Utvecklingssituation för utbildnings- och konferensverksamheten 
 

IDAG  FRAMÖVER 

Starka sidor – att värna 

• Väletablerade, högt betygsatta 
konferenser 

• Påtaglig föryngring av 
konferensdeltagarna 

• Något ökande deltagarantal 
• Nätverkande och kollegiekänsla 

Möjligheter – att utnyttja 

Utbildningsområdet för stadsbyggare inkl 
kommunaltekniker, som idag saknar anpassat 
utbud på marknaden, t ex 

• Kommunala bygg- och fastighetsfrågor 
• Ledarskapsutveckling i politikerledda 

organisationer 
• Medborgardialog i samhällsbyggandet 
• Klimathotets skyfalls- o 

dagvattenutveckling 
• SKLs mer introverta arbetssätt kan ge 

FSvS öppningar för nya egna 
utbildningsinitiativ 

• Sondera möjligheten att återuppta 
samarbetet med Svenskt Vatten 

Svaga sidor – att hjälpa upp 

• Det stora beroendet av ideella 
medlemsinsatser 

• Vissa enskilda kommuners ointresse eller 
brist på information om FSvS: s viktiga 
roll  

Hot – att avvärja 

• Vikande underlag för utbildning och 
konferenser 

• Konkurrens från andra utbildnings- och 
konferensarrangörer 

• Minskande kurs- o konferensdeltagande 
p.g.a. kommunalteknikens överflyttning 
till kommunala bolag och entreprenörer 
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3. Framgångsfaktorer 2019 

• Högkvalitativt utbud av utbildning och konferenser inom stadsbyggandet och 
kommunaltekniken 

• Utvecklad/utvidgad marknadsföring av utbudet 

4. Operativa mål 2019 
• Utökning av utbildnings- och konferensverksamheten, helst med ytterligare ett arrangemang.  

Målet uppfylldes: Under 2019 utökades utbildnings- och konferensverksamheten med hela 
TRE arrangemang, nämligen ”Workshop Asset Management”, ”3D-seminarium” och med 
externa samarbetsarrangemanget ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030” 

• Högre betygsättning av utbildnings- och konferensverksamheten än under 2018. 
Målet uppfylldes: Betygen 2019 för de genomförda programmen ökade från 4,80 till 4,98 och 
för arrangemangen från 4,83 till 5,10 vid jämförelse med 2018  

• Fler deltagare än under 2018. 
Målet uppfylldes ej: 923 deltagare mot 973 året innan 

• Riktad marknadsföring mot minst 10 utpekade kommuner som idag lyser med sin frånvaro vid 
våra utbildnings- och konferensarrangemang. 
Målet uppfylldes: Under året sjösattes en modell för riktad marknadsföring mot 22 kommuner, 
i vilka särskilda ambassadörer för föreningen utses.  

5. Indikatorer 
Nyckeltalen för utbildnings- och konferensverksamheten är  

• Deltagarantal 
• Ekonomiskt överskott 
• Ekonomiskt överskott per deltagare 
• Betyg från deltagarna 

6. Handlingsplan 2019 
Föreningen och kommittéerna planerar följande utbildningar, kurser och konferenser under 2019:  

 

 

 

 

 

 

Kurs/konferens:        
 

Datum:                      Ort: Kommentar 

Stadsbyggnadsdagarna 2019  6 - 7 februari        Karlstad Genomförd 
Position – för digitalt 
samhällsbyggande 2030 

19 – 20 mars Kistamässan, 
Stockholm 

Genomförd 

Trafikfrågor i stadsbyggandet 
2019 

början av 
april 

 Genomförd 

Gatu- och parkdagarna 2019                    25 - 26 april       Uppsala Genomförd 
Medborgardialog i 
samhällsbyggandet 

maj Stockholm Genomförd 

Lantmäteridagarna 2019               22 - 23 maj         Göteborg Genomförd 
Årskongress Sveriges 
Stadsbyggare 2019  

16 - 17 sept Luleå Genomförd 

Mex-dagarna 2019 - mark & 
exploatering   

5 -6 nov Malmö Genomförd 

Kommunala Lantmäteridagarna 
2019  

november Stockholm Genomförd 
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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 2019 består av 9 ledamöter med minst en representant för var och en av föreningens 
kommittéer samt en representant från Sveriges Stadsarkitektförening, den sistnämnda platsen är 
dock för tillfället vakant. 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 Ulrika Asztély Nilsson Gatukommittén 

3 Hanna Lamberg Trafikkommittén 

4 Eric Båve Chefskommittén 

5 Bo Bäckström Internationell samordnare 

6 Kristina Adolfsson Kommittén hållbar stadsbyggnad 

7 Lennart Moberg Lantmäterikommittén 

8 Anita Wallin Mark- och exploateringskommittén 

9 Gunnar Persson Internationella kommittén 

Teman för respektive nummer har varit: 

1. Att leda och styra processer 
2. Stadsmiljö 
3. Kongressnummer, Luleå Tema: Stadsutveckling 
4. Hållbara kommuner 
5. Infrastruktur 
6. Klimat 
 

Artiklar inför kongressen i Luleå har under 2019 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 74 artiklar varav 26 initierades av redaktionsrådet 
och 19 kom från konferenser. Antalet externa artiklar var 15. 

Andelen externa artiklar under 2019 blev uttryckt i procent 20. 2018 blev det 20 procent, 
jämfört med 2017 då andelen externa artiklar var 17 procent. Tidigare år har andelen varierat 
mellan 15 och 30 procent. 
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Antal sidor med betalda annonser under 2019 uppgår till i medel 0,8 sidor per nummer och bidrar 
till finansieringen av kostnaderna för produktion av tidningen. 

Annonser för föreningens arrangemang ökade under 2019 till 13,5 sidor totalt. Jämfört med 11,5 
sidor 2018 och 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 2019 till 2 100 ex och nådde cirka 150 
prenumeranter utöver föreningens medlemmar. 

Under året har även tidskriftens ankomst på utgivningsdagen studerats genom att styrelseledamöter 
och funktionärer rapporterat ankomstdag till redaktionen. Studien visar att tidskriften i stort 
ankommer på angiven ankomstdagen.  

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 (det 
sker ingen annonsering på LinkedIn) i samband med utgivningen. Under hösten har en riktad 
annonsering skett på Facebook för att marknadsföra nr 4, 5 och 6 till presumtiva medlemmar i 
föreningen eller potentiella prenumeranter på tidskriften.  

Arbetet med förbättringar av tidskriftens hemsida fortskrider. Under 2019 var antalet besökare på 
hemsidan 14 211, en ökning på 16 procent jämfört med 2018 – då var antalet besökare på hemsidan 
12 230, en ökning på nästan 20 procent jämfört med föregående års 10 219 besökare. Antalet 
medlemmar i tidskriftens Facebook-grupp var vid årsskiftet 327 jämfört med föregående års 281 
medlemmar. 

Annonssäljarna AB har under året svarat för produktion, grafisk form och annonsackvisition till 
föreningens analoga och digitala annonsplatser inkl Stadsbyggarkarriär. Annonsförsäljningen 
under 2019 når inte upp till budgeten om 540 000 kr utan uppgår till knappt 200 000 kr vilket 
bör läggas till grund för budgeten för 2020. 

Rekryteringssajten stadsbyggarkarriar.se, som lanserades 2017 har förlängts med 1 år i taget 
sedan dess. Redaktionen träffar representanter för Annonssäljarna i samband med utgivningen 
av tidningen för uppföljning och utveckling av tidning, webb, sociala medier och 
annonsförsäljning.  

Agneta Sundberg, Ordförande i Redaktionsråd, Ansvarig utgivare 

Stefan Wemmel Ljung, Redaktör  

 

 

.
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Bilaga 5. 
 

Chefskommittén  
Kommitténs ledamöter  
Eric Båve ordförande, Västerås, Björn Sundén, Härryda, Johan Cöster, Söderköpings kommun, Clas-
Göran Classon, Hallsberg, Lotta Lindstam, Stockholm, Inger Sundström, Örebro samt Daniel 
Holdenmark, arkitekt och bygglovchef i Varberg.  

I vår omvärldsanalys hade vi identifierat följande område: 
* Finansmarknaden förändras i riktning mot större enheter. Det gäller inte minst stiftelser som efter 
den civilrättsliga lagstiftningen kom tillkomst på 1990-talet ökat i både antal och kapital. Hur får vi 
med stiftelser och deras kapital för en hållbar utveckling av tätorter? Förändringar i förutsättningarna 
för att utveckla våra tätorter kräver också förändringar i ledarskapet. 

* De snabba sociala medierna och användarnas förändrade tilltro till expertkunskap. 

Där tilltro gått från” expertkunskap” dvs fackkunskap och ersätts eller likställs med någon annan som 
tycker något starkt eller har många följare. 

Att leda plan- och byggprocessen som ofta är långsiktig, skapar dessa kortlivade tyckare en kortsiktig 
ryckighet då de får en stor tilltro från medborgare/politik.  

Dessutom har de nya tyckarna ofta en kort livslängd vilket innebär det att flera tyckare med olika 
åsikter hinner passera från planprocess till genomförande. Detta ämnesområde är intressesant ur både 
ett samhällsperspektiv och ledarperspektiv i samhällsprocessen. 

Utvecklingssituation för kommittén 
 

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 har inte blir av 

 

Framgångsfaktorer 2019 
Vi har utvecklat kontakter med olika stiftelser och författare samt FoU-aktörer 



18(37) 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 2020-05-26 

 
 
 
 
 
Ett lyckat besök på Ersta Diakoni och dess bygge av ett nytt lasarett i Stockholm. Medverkan i 
Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande konferens i maj på Klosterhotellet ” Ett nytt kontrakt 
för samhällsbyggande?” se litteraturlistan nedan. 

Uppfyllande av operativa mål 2019 
En av våra artiklar har publicerats i Stadsbyggaren.   

Vi har ej lyckats diskutera något ledarskapsproblem på den egna arbetsplatsen. 

Framtagande av ett program för Ledarskapsforum 2019 lyckades, men trotts mer marknadsföring än 
tidigare var det för få som anmälde sig.  

Indikatorer 
Indikatorer antal: deltagare per möte, antal möte per kvartal, antal artiklar. 

Uppfyllande av handlingsplan för 2019 
Aktiviteter:    

a) Artiklar till Stadsbyggnad: 1 
b) Nätverksträffar: Både socialchefen och Direktorn på Ersta Diakonin tog emot oss och vi 

diskuterade bl.a. bygget av ett nytt lasarett i Stockholm. 
c) Telefonsammanträden nio (9) ggr. 
d) Litteraturlista till våra sommarstudier:  

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande med Josefina Syssner som redaktör. 
Form Fremtiden av Christian Bason som presenterar Designledarskap.  
Att skapa effektiva team av Susan A Wheelan 
Ingen slutar med golf, men vissa lämnar klubben av Troed Troedsson 

 
Kommittén har haft ca två möten per kvartal under 2019, det har varit 2 – 4 deltagare. 
Minnesanteckningar som godkänts föreligger för samtliga möten. 

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

Medverkan i tidningen Stadsbyggnad och aktualisering av föreningens hemsida. 

Eric Båve är medlem i redaktionsrådet för Tidningen Stadsbyggnad.  Johan Cöster har varit 
kommitténs representant i webrådet för föreningens hemsida fram till september. 
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Bilaga 6 
 

Lantmäterikommittén  
Kommitténs ledamöter under 2019 
Lantmäterikommittén har under 2019 bestått av 8 ledamöter, samt en adjungerad ledamot från SKR 
(Sveriges kommuner och Regioner).  
 
Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang 

 
Lisa Klasson Kalmar 2015-2019  Ordförande Göteborg 
Lennart Moberg Karlstad 2014-2018 Vice ordförande, 

medlem i 
Stadsbyggnads 
redaktionsråd 

Göteborg 

Anna Svensson Linköping 2016-2020 Medlem i råd 
för hemsidan 

Stockholm 
 

David Svantesson Kristianstad 2016-2020 Sekreterare Göteborg 
Felicia Norén Skellefteå 2017-2021  Stockholm 

 
Pauline Pertoft Landskrona 2017-2021  Göteborg 

 
Fanny Nordqvist 
Darell 

Stockholm 2019-2023  Stockholm 

Emelie Westin Jönköping 2018-2022  Göteborg 
Marianne Leckström SKR  Adjungerad 

ledamot 
 

 
Valberedning 
Lantmäterikommittén har tidigare haft en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till 
kommittén. P.g.a. flera olika anledningar har det varit svårt att tillsätta en valberedning. Just nu 
ansvarar kommittén kollektiv för nominering av nya ledamöter. Ambitionen är att inrätta en ny 
valberedning under kommande år. 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Under året har kommittéledamöterna Anna Wedman Persson, Cecilia Gran och Julia Björklund valt 
att lämna kommittén. Fanny Nordqvist Darell (Stockholms stad) har valts in i kommittén. Hon 
kommer att tillhöra ”Stockholmsgruppen” som jobbar med Kommunala Lantmäteridagarna i 
Stockholm. Mattias Berggrund har valt att lämna kommittén och rollen som ordförande. Lisa Klasson 
har valts till ordförande, Lennart Moberg har valts till vice ordförande och David Svantesson har 
utsetts till sekreterare. Kommittén har ledamöter som är under 35 år. 
 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har haft fem protokollförda sammanträden under året. Två av dessa har varit fysiska 
möten, ett i Göteborg i anslutning till Lantmäteridagarna och ett i Stockholm i anslutning till 
Kommunala Lantmäteridagarna. För de kommittémedlemmar som inte kunde närvara på plats fanns 
möjlighet att delta via Skype. Övriga sammanträden har varit via Skype/Teams.  
Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett antal 
telefonmöten och kontakt via mejl för planering och genomförande av årets konferensprogram och 
övrig verksamhet. 
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Kommittén har funnits representerad med ordföranden på strategi- och framtidsdagar i november i 
Linköping. 
 
Genomförda kurser och konferenser 
Kommittén arrangerade sedvanligt Lantmäteridagar i Göteborg den 22 – 23 maj samt Kommunala 
Lantmäteridagar i Stockholm den 28 – 29 november. Vid Lantmäteridagar i Göteborg var antalet 
deltagare ca 105 st och vid Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm var antalet deltagare ca 85 st.  
 
Besvarade remisser 
Inga remissvar har lämnats under året. 
 
Artiklar i Stadsbyggnad 
Lantmäterikommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Lennart Moberg. 
 
Aktiviteter för medlemsrekrytering 
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats 
till de som deltagit vid kommitténs konferenser utan att vara medlemmar. Två studenter från 
respektive HiG (Högskolan i Gävle), LTH (Lunds Tekniska Högskola), HV (Högskolan Väst) och 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) har erbjudits att kostnadsfritt delta vid kommitténs konferenser.   
 
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.  
 
Studieresor 
Ingen studieresa har genomförts under året men planer finns för att anordna en resa under 2020.  
 
Insatser för FSvS:s hemsida 
Kommittén har meddelat planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av 
ledamöter till föreningens webbredaktör, samt publicerat protokoll från kommitténs sammanträden på 
hemsidan.  
 
Väsentliga händelser 
Kommittén har arrangerat två välbesökta och uppskattade konferenser om respektive två dagar. 
Kommittén har utsett en ny ordförande, vice ordförande samt sekreterare och antalet sammanträden 
har utökats för att ytterligare förbättra sammanhållning i gruppen. En ledamot från kommittén har 
varit delaktig i arrangemanget av 3D-seminariet i Borås. Under 2020 kommer en arbetsgrupp knuten 
till Lantmäterikommittén att ordna ett 3D seminarium i Båstad.     
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Bilaga 7 
 

Gatukommittén 
 
Kommitténs ledamöter 
Ledamot, kommun, ansvar 
Hans Andersson, Skellefteå, ordförande och ansv. Stadsbyggnad  
Tommy Karlqvist, Örebro, vice 
ordförande,  
Marie Holmqvist, Helsingborg, sekreterare och utbildningsansvarig 
Karin Lundskog, Göteborg, ansv. för hemsida 
Ted Ell, Stockholm 
Per-Erik Johansson, Uppsala kommun 
Ulrika Asztély-Nilsson, Mölndal,  
Selda Taner, Sveriges Kommuner & Regioner, adj. ledamot 
Elin Sandberg, Trafikverket, adj. ledamot 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Per-Erik Johansson, Uppsala kommun har meddelat att han inte längre har möjlighet att 
medverka i Gatukommittén. 
 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har under året haft följande sammanträden, Göteborg den 1 mars, Uppsala 
den 17 september, Skype-möte den 13 mars och 1 april, Helsingborg 20 – 21 maj, 
Örebro 23 oktober, Skype-möte den 19 augusti, 16 september och 28 november. 
 
Genomförda kurser och konferenser 
2019 års upplaga av kommitténs årliga Gatu- & Parksdagar genomfördes den 25 - 26 
april med Uppsala som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & 
Landsting. Arrangemanget blev uppskattat av de ca 60 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 Hållbart samhälle och Vårda det vi har  
Gatukommittén har också under året planerat 2020 års Gatu- & Parkdagar, tillsammans 
med kollegor i Helsingborg. 
 
Artiklar i Stadsbyggnad 
Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Hans Andersson och från 
och med 2020 av Ulrika Asztély-Nilsson, Mölndal. 
 
Aktiviteter för medlemsrekrytering 
Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatu- & Parkdagarna. 
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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. 
 
Studieresor 
Ingen studieresa har genomförts under året. 
 
Sveriges Stadsbyggares hemsida 
Kommitténs sekreterare och  ansvarige för föreningens hemsida har rapporterat förändringar 
vad gäller hemsidan till föreningens webbredaktör. 
 
Övrigt 
Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och Regioner 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, februari 2020 
Hans Andersson 
Ordförande i Gatukommittén 
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Bilaga 8 
 

Stadsbyggnadskommittén och kommittén för hållbar 
samhällsbyggnad  
 
Storkommitténs ledamöter under 2019 
 
Agneta Sundberg 
Andreas Klingström 
Andreas Severinsson, vice ordförande 
Anne Hernandez Pettersson 
Carl-Henrik Barnekow 
Kalle Alexandersson 
Helena Johansson 
Josefin Kaldo 
Mattias Bjellvi 
Malin Rizell, ordförande 
Kristina Adolfsson 
Magdalena Lindfelt 
Maria Nordgren 
Ulrika Johansson, sekreterare 
Ulrika Edlund 
Viveka Sohlen 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Under 2019 har Stadsbyggnadskommittén och Hållbar samhällsbyggnad haft gemensamma möten och 
aktiviteter för att pröva om vi vill slå ihop oss till en kommitté. Under januarimötet den 11 januari 
beslutades att Malin Rizell är ordförande för Storkommittén, Andreas Severinsson vice ordförande 
och Ulrika Johansson sekreterare. Den så kallade storkommittén hade i slutet av året 16 medlemmar 
och på årets sista möte den 9 dec beslutades att slå ihop de båda kommittérna till en kommitté och nya 
namnet är kommittén för hållbar stadsbyggnad. Under året valde Kristina Isacsson vid SKL utgå som 
adjungerad i kommittén. Patrik Wirsenius och Helena Ekholm slutade också i kommittén under 2019. 
Vi uppfyller föreningens mål med att ha medlemmar i kommittén under 35 år.  
 
Tidpunkt och platser för kommittésammanträden  
Storkommittén har under 2019 haft 7 möten varav 4 Skypemöten. Vi hade två möten i Stockholm i 
SKLs lokaler den 11 januari och den 18 oktober. Vårt sommarmöte höll vi Gävle när vi också hade 
studiebesök på Gävle kommun. Storkommittén har funnits representerad med ordföranden på 
styrelsemöte i Avesta i maj och i november i Linköping. Delar av kommittén deltog också på årsmöte 
och årskonferens i Luleå. Utöver detta har vi haft regelbunden kontakt via e-post. Representanter i 
kommittén har varit engagerad i föreningens utvecklingsarbete som en fortsättning på den 
trendspaning som gjordes på strategidagarna november 2018 med förslag på åtgärder vilket har 
arbetats in i föreningens verksamhetsplan för 2020.  
 
Genomförda kurser och konferenser  
Stadsbyggnadsdagarna 2019 genomfördes i Karlstad den 6-7 feb med temat Den innovativa staden. 
Stadsbyggnadsdagarna planerades och genomfördes tillsammans med Trafikkommittén. Vi 
genomförde även en medborgarkurs under 2019. 
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Artiklar i Stadsbyggnad  
2019 har vi deltagit i redaktionsrådet och Kristina Adolfsson har varit ordinarie representant 
tillsammans med Magdalena Lindfelt och Anne Pettersson har varit reserv. Vi har bidragit med ett 
flertal artiklar under året. 
 
Besvarade remisser mm 
Kommittén har besvarat på remiss SOU 2019:9 Privat initiativrätt planintressenters medverkan vid 
detaljplanläggning.  
 
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 och är en del i återkopplingen på 
våra möten. Kommittén deltog också med medlemmar på Mex-dagarna.  
 
Mentorsverksamhet  
Inget att rapportera. 
 
Genomförda studieresor  
Inget att rapportera. 
 
Insatser för KT:s hemsida 
Josefin Kaldo är medlem i råd för hemsidan.  
 
 
Vallåkra i januari 2020. 
Malin Rizell 
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Bilaga 9 
 

Mark- och exploateringskommittén  
 

Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2019 

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, Cecilia Kvibacke, Boden, Julia Berglund, Malmö (adj) och Ulf Crichton, 
Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har också varit adjungerad ledamot.  

Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Cecilia Kvibacke från Boden tjänstgör i kommittén för första året. 

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 1 februari. I samband med mötet gjordes ett studiebesök i 
Ursvik i Sundbyberg. 

Kommittémöte hölls också i samband med MEX-dagarna i Malmö den 4 november. Därutöver har sju 
telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Ola, Andreas och Anita samt adjungerade Julia 
Berglund från Malmö har genomfört ett flertal möten och telemöten inför planeringen av mex-
dagarna. 

Genomförda kurser och konferenser 

Årets mex-dagar hölls i Malmö den 5-6 november med ett deltagande på 516 personer. Under dagarna 
hölls bl a föredrag om anläggningsarrende, ekologisk kompensation, krav på skyddsrum, Northvolt 
samt utvecklingen på bostadsmarknaden. 

Artiklar i Stadsbyggnad  

Under 2019 har två mex-artiklar införts i Stadsbyggnad nr 6. Artiklarna var Spårvägar i Lund och 
Forskningsdriven stadsutveckling 

Besvarade remisser 

Föreningen gav ett remissvar på SOU 2018:67 (snabbare bostadsbyggande) i januari 2019. 

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 Ursvik i Sundbyberg. 
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Mentorsverksamhet 

Några av kommittémedlemmarna fungerar som mentor för student eller yngre förmåga. 

Studieresor 

Studieresa utomlands har genomförts under året till München. Under studieresan besöktes flera olika 
stadsbyggnadsprojekt och deltagarna fick en gedigen guidning i centrala München. BMW museet 
besöktes också 

Föreningens hemsida 

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

Övrigt 

Ulf Crichton 

Ordförande 
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Bilaga 10 
 

Trafikkommittén 
 
Kommitténs ledamöter var vid slutet av året: 
  
Petter Skarin, ordf Eskilstuna 
Anders Bylund Luleå 
Ann Storvall  Luleå 
Henrik Söderström Stockholm 
Birgitta Nylander Stockholm 
Marie Grew  Gävle 
Angelica Svensson Malmö 
Hanna Lamberg Mariestad 
Tove Västibacken Uppsala 
Daniel Sjölund Göteborg 
Per Öhgren  Trafikkonsult 
Elin Sandberg  Trafikverket 
Vakant  SKR 
 
Förändringar i kommittén 
Under året har Maria Brodde Makri från Malmö utgått och Daniel Sjölund från Göteborg har 
återkommit efter en paus. Angelica Svensson är också formellt tillbaka efter föräldraledighet. Stina 
Feil från Sundsvall är ny ledamot av kommittén. 
 
Utvecklingssituationen för kommittén 
 

IDAG  FRAMÖVER 

Starka sidor – att värna 

Nätverksbyggande, kunskapsutbyte och trevlig 
kollegial samvaro. Hög närvaro på träffar och 
hög kompetens i kommittén. 

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 2019 identifierades ovanstående starka sidor, möjligheter och hot för 
kommittén – med kompletteringen i kursivt under starka sidor som blivit uppenbart under 2019. 
Under året har det varit ett bra engagemang i kommittén vilket inneburit att ”det starka” har utvecklats 
precis som under 2018 men tyvärr har hotet blivit än mer påtagligt.  
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Större händelser under året 
Under året har kommittén haft tre fysiska möten. I Gävle, Eskilstuna och Uppsala. Deltagandet har 
legat på 79 % vilket är det högsta sidan statistik började föras 2015 vilket är mycket positivt trots det 
som står under Hot ovan. (En slutsats är att kommitténs och föreningens mervärde är så pass högt att 
det överskuggar hotet). 
 
Årets Trafikkonferens arrangerades i april i Järfälla. Deltagarantalet hade gärna fått vara mer men 
betyget för konferensen var mycket högt och det är en av de mest uppskattade trafikkonferenserna i 
Sverige. 
 
Uppföljning av 2019 års mål 
Kommittén har under året haft 12 medlemmar inklusive en adjungerade.  
 
Under året har kommittén i enlighet med verksamhetsplanen haft tre fysiska möten. 
 
Kommittén har enligt planerna deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna samt arrangerat en 
trafikkonferens. 
 
Trafikkommittén har bidrag till artiklar till tidningen Stadsbyggnad. 
 
Sammanfattningsvis har måluppfyllnaden varit hög. Fler medlemmar är knutna till kommittén för 
2020, närvaron och engagemanget har varit mycket högt och trafikkonferensen blev en succé sett till 
deltagarnas upplevelse av den. 
 
Kurser/konferenser 
Kommittén har deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna som genomfördes i Karlstad i 
februari. Konferensen Trafikfrågor i stadsbyggandet anordnades i Järfälla i april. 
 
Planering för Stadsbyggnadsdagar 2020 och Trafikfrågor i stadsbyggandet 2020 har gjorts under året. 
 
Stadsbyggnad 
Kommittén har bidragit med flera förslag på artiklar i Stadsbyggnad. 
 
Indikatorer 2019 
Antal medlemmar i kommittén - 12 
Närvaro vid kommitténs möten och arrangemang – 79 % 
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 2019. 
 
29 januari 2020 
Petter Skarin 
Ordförande i Trafikkommittén 
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Bilaga 11. 
 

Internationella kommittén 2019 

Större händelser under året 
I slutet av 2016 beslutade föreningens styrelse att inrätta en internationell kommitté. Kommitténs 
verksamhet har kännetecknats av fortsatt arbete för att finna inriktning av och former för 
kommitténs arbete. Deltagande i kommitténs arbete har under året glädjande nog stärkts och 
kommittén består vid utgången av året av 12 medlemmar. 
Under året har två av kommitténs medlemmar deltagit i den nordamerikanska konferensen i Seattle, 
USA, båda stipendiater och föreläsare.  

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har också varit representerad på konferenser och möten som 
hållits i Danmark, Kina, Frankrike, Finland och Estland. 
APWA, kommunalteknikerorganisationen i USA, tilldelade liksom tidigare år även 2019 ett JR 
Fellow-stipendium för studier i Sverige. Stipendiaten Douglas Sarkkinen höll enligt gängse ordning 
ett föredrag vid föreningens årskongress i Luleå. 

Internationella samarbetsförbund 
De kommunaltekniska föreningarna i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige 
samarbetar i en kommitté, Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén har 
normalt 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 och 2019, men med mycket låg aktivitet. Föreningen Sveriges Stadsbyggare står i tur för 
ordförandeskapet 2020-2021. 

Medlemsföreningarna är följande 

- NKF Norge (ca 500 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 (>2000medlemmar) 
Reglerna för medlemskap varierar mellan länderna, någon förening har bara kommuner som 
medlemmar, en annan bara chefer. 

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 2019 hölls 
möten, dels i Frankrike, dels i Peking, båda med svensk representation. IFME har fem kommittéer: 
Medlemskap, Teknisk, Ledarskap, Kommunikation och Asset Management. Material från IFME finns 
tillgänglig på www.ifmeworld.org under flik Knowledge Hub/Technical Library.  

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

http://www.ifmeworld.org/
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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 telefonmöten, med ett undantag för ett fysiskt 
möte i Luleå. Minnesanteckningar finns upprättade.  

- Ökad medlemskännedom om internationella kontakter genom flera artiklar i Stadsbyggnad. 
- Planering av ett nätverk inom gatu/vägsidan med de skandinaviska länderna har inletts, 

VISSK-nätverket. 
- Internationell representation på vår egen årskongress. 
- Sveriges Stadsbyggare var representerat vid båda IFME-mötena 2019. 
- Föreningen var under året även representerad vid övriga konferenser inom det nordiska 

samarbetet. 
- Sveriges Stadsbyggare deltog i APWA:s årskongress i Seattle, 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. JR Fellow stipendiaten Douglas Sarkkinen från USA, höll som exempel föredrag på 
föreningens årskongress i Luleå.  

Under 2019 har föreningen besökt det kinesiska departementet for utbildning utomlands, SAFEA, för 
att om möjligt 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. 

Artiklar i Stadsbyggnad 
Ett 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 2020 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 Malmö. 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. 

Tommie Eriksson 

Ordförande Internationella kommitté



 

 



Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare  118 59 Stockholm  Tel: 08−20 19 85  info@sverigesstadsbyggare.se  www.sverigesstadsbyggare.se
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