
Välkommen till 

Föreningen Sveriges Stadsbyggares  
årskongress 2021
20–21 september i Malmö

Tema: Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden?

• Städernas klimatomställning
• Hållbara mobilitetslösningar
• Attraktiva och klimatsmarta 

transporter
• Exploateringsprojekt med håll-

barhet i fokus
• Klimatneutralt byggande
• Samverkan mellan olika aktörer
• Hur blir en svensk kommun 

världsbäst i klimatarbete
• Inkludera kvinnor, barn och unga 

i stadsutvecklingsfrågor för en 
hållbar stad!

• Årets stadsbyggnadsprojekt 2021

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Malmö stad

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Malmö stad

https://axacoair.se/go?3OAzCujj


 16.30 Registrering på High Court, Malmöhusvägen  
 1 i Malmö
17.00 Allt sitter i detaljerna! 

Karin Gullberg blev Årets Stadsbyggare 2020 och 
korades förra året på föreningens digitala års-  
kongress. Nu får vi möjlighet att träffa Karin och 
lyssna på hur hon och hennes kollegor arbetar 
med stadsbyggnadsfrågor i den skånska kom-
munen Svedala. Karin har många års erfarenhet 
av arbete i såväl små som stora kommuner, 

Trafikverket och privata konsultföretag. Följ med 
på en resa genom en del av det skånska kultur-
landskapet, med betagande natur, bördiga jord- 
bruksmarker, små pittoreska byar samt stora och 
små tätorter. Men också med fördelen att ligga i 
närheten av större städer som Malmö och Lund.
Karin Gullberg, stadsarkitekt, Svedala kommun

17.30 Årsmöte Föreningen Sveriges Stadsbyggare 
19.00 Välkomstmiddag på High Court

Måndagen 20 september

Tisdagen 21 september

Klimatet är en viktig fråga för Sverige och resten av världen, och 
vi behöver öka takten i klimatomställningen. Kunskap, insikt, 
teknikutveckling och klimatpolitiska ramverk hjälper oss på vägen 
mot ett mer hållbart samhälle. 

Vi tror på klimatsmart samarbete! Tillsammans klarar vi mer än 
var och en för sig och tillsammans hittar vi kreativa lösningar och 
positiva synergieffekter.  Som stadsbyggare är vi en viktig kugge i 
detta arbete. Städerna, med växande antal invånare, spelar en stor 
roll i klimatomställningen. Det har betydelse hur vi planerar och 
organiserar städerna, hur vi samarbetar med olika byggaktörer 
och vilka förutsättningar som ges för att skapa hållbara mobi-
litetslösningar.  Varje dag ställs vi inför möjligheten att göra ett 
klimatsmartare val. Det gäller oss alla – privatpersoner, stads- 
byggare, politiker, verksamhetsutövare etc.

Alla val och åtgärder – stora som små – är viktiga bitar i det 
stora klimatomställningspusslet.  Därför har vi valt temat ”Hur 
utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta staden?” på 2021 års 
årskongress. Det är den 119:e gången föreningen arrangerar en 

årskongress med ett aktuellt och angeläget tema och vi vill göra 
detta till en viktig dag för engagerade stadsbyggare. Vi har i år  
valt att förlägga kongressen till Malmö som har flera exempel  
på åtgärder och goda samarbeten i utvecklingen av den klimat- 
smarta staden.

Kongressen Sveriges Stadsbyggare 2021 vill ge dig möjlig-
het till nya kunskaper och nya nätverkskontakter, och vi vill ge 
möjlighet att åter igen kunna mötas utanför den digitala världen. 
För att på bästa sätt kunna anpassa årskongressen till de för varje 
tidpunkt rådande pandemirestriktionerna, finns det i år möjlighet 
att delta antingen på plats i Malmö eller digitalt. På kvällen den 
20 september har vi en välkomstträff i samband med föreningens 
årsmöte. Passa på att redan då knyta kontakter med andra stads-

byggare under trevliga former.

Välkommen till Malmö!
Tommie Eriksson, ordförande  i Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

MODERATOR: CATARINA ROLFSDOTTER-JANSSON

08.00 Registrering 
08.30 Välkommen!
 Tommie Eriksson, Föreningen Sveriges   
 Stadsbyggares ordförande
08.40 Välkommen till Malmö – en stad som rustar  
 hållbart för fler invånare 

Malmö är en stad som växer mot en halv miljon 
invånare. Det ställer staden inför flera komplexa 
svårigheter, inte minst vad gäller klimat- och 
miljöaspekten. 
Simon Chrisander, Stadsbyggnads- och miljö-
kommunalråd och ordförande i miljönämnden, 
Malmö stad

09.00 Malmö stads klimatneutrala byggande till 2030
Malmö stad etablerar nu ett arbetssätt där organi-
sationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i sam-
band med upphandling, planering och byggande 
med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 
2030. Vi får ta del av goda exempel på klimatom-
ställningsarbete i byggprocessen och Malmö stad 
berättar varför netto noll CO2 är målet till år 2030 
och hur de arbetar för att klara detta.
Josephine Nellerup stadsbyggnadsstrateg och 
Maria Olsbäck, miljöbyggstrateg, Stadsbyggnads-

kontoret, Malmö stad
Linda Eriksson, sektionschef, Stadsfastigheter, 
Malmö stad
Jenny Holmquist, miljöstrateg, MKB
Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg och 
Annika Fernlund, fastighetsutvecklare, Parkering 
Malmö

09.40 PAUS MED KAFFE/TE 
10.10 Kollektivtrafik i Köpenhamn – och hur   
 Metron hänger ihop med Malmö 

I Köpenhamn omfattar kollektivtrafikplaneringen 
100 % elbussar år 2025 samt en fortsatt utveck-
ling av metrosystemet, med bland annat 
planeringen av Lynetteholm-metron. Samtidigt 
pågår utredningar om Öresundsmetron – en 
metrotunnel under Öresund, mellan Köpenhamn 
och Malmö. Vi får inblick i hur Köpenhamn 
arbetar med kollektivtrafikplanering och de båda 
städerna, på ömse sidor av sundet, ger sin bild av 
vad som driver utvecklingen och hur klimatet 
vinner på en satsning under mark och vatten.

Jeppe Grønholt-Pedersen, kontorschef i Center for 
Byudvikling i Ekonomiförvaltningen, Köpenhamns 
kommun 
Leif Gjesing Hansen, projektledare, Stadskontoret, 
Malmö stad

STYRELSEMÖTE OCH KOMMITTÉMÖTEN ENLIGT SÄRSKILD KALLELSE



10.50 Hållbar mobilitet i praktiken 
Malmö satsar aktivt på att klara stadens utma-
ningar för klimatet, med ökade krav och en stadig 
befolkningsökning. Inte minst inom trafiksektorn 
krävs insatser och nytänkande. Vi får bland annat 
ta del av kollektivtrafikåtgärder och cykelsatsning-
ar, som sker i samarbete med staten och Region 
Skåne inom ramen för Storstadspaketet. Ett annat 
exempel på samarbeten är satsningen på mobili-
tetshus tillsammans med Parkering Malmö, där 
parkeringshus omvandlas för att ge plats åt 
delningstjänster av olika slag.
Andreas Schönström, Kommunalråd med ansvar  
för teknik och service och ordförande i tekniska 
nämnden, Malmö stad

11.10 Attraktiva och klimatsmarta transporter  
 i städer – dialogmöten och erfarenhets- 
 utbyten i nordiska städer

I nordiska ministerrådets projekt Hållbara nord-
iska städer med fokus på klimatsmart mobilitet 
ansvarade Trafikverket för delprojektet Attraktiva 
och klimatsmarta transporter i städer. Syftet var 
att arrangera dialogmöten och byta erfarenheter 
mellan de nordiska länderna om hur vi skapar 
förutsättningar för attraktiva, hållbara och klimats-
marta transporter i städer och stadsregioner. Det 
handlade exempelvis om cykel- och kollektivtrafik 
och andra mobilitetstjänster som görs möjliga 
genom delningsekonomin och god citylogistik. 
Delprojektet visade även erfarenheter av att 
samverka över gränser, jämställdhet och social 
inkludering. 
Alice Dahlstrand, utredningsledare, Trafikverket 
Planering

11.40 Paris, on the way to the 15mn City – a  
 challenge for governance and territorial  
 accessibility

Paris is both a world city and an east-west and 
north-south imbalanced city. It is necessary to 
rebalance the whole town over the long term,  
especially through measures for economy, hous- 
ing and work. All inhabitants must have access to 
a ”common set”, based on ”15-minute City” model, 
through the transformation of its own places, 
around three key themes: school, culture and 
participatory democracy. 
Maurice Barth, Europe and International Officer, 
French Territorial Engineers Association 

12.00 LUNCH
13.00 Städernas klimatomställning 

 Hur kan vi förändra hur vi investerar, planerar 
och bygger för att snabba på en rörelse för om-
ställning till klimatneutrala städer? Viable Cities 
är ett nationellt strategiskt innovationsprogram 
som samlar ett 100-tal aktörer inom företag, 
akademi, offentlig sektor och civilsamhälle för 
omställning till inkluderande och klimatneutrala 
städer till 2030. 

  Åsa Minoz, innovationsstrateg för innovations- 
 programmet Viable Cities
 

13.30 Samskap, grannskap och gemenskap i Sege Park 
Sege Park – exploatering i en grön kulturmiljö i 
östra Malmö omvandlar ett sjukhusområde till 
en ny stadsdel med ca 1100 bostäder. Medska-
pande, delningsekonomi, dialog och hållbarhet 
är centrala begrepp och tillsammansskapandet 
med alla investerande parter är grunden för vår 
gemensamma och värdeskapande stadsutveck-
lingsprocess. 
Pernilla Andersson, projektledare/exploateringsin-
genjör, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad 
Juliet Leonette, projektledare, Miljöförvaltningen, 
Malmö Stad
Barry Mc Donald, projektledare, Drevet

14.20 PAUS med kaffe/te
14.50 Att inkludera kvinnor, barn och unga i  
 stadsutvecklingsfrågor är avgörande för en  
 hållbar stad!

Victoria Escobar är medgrundare och operativ 
chef på Changers Hub. En innovationsrörelse 
som skapar gränsöverskridande möten och som 
ger alla unga, oavsett bakgrund och beslutsfatta-
re/makthavare inom offentlig sektor och närings-
liv, ökad kunskap, nätverk och inspiration. Vid 
sidan av Changers Hub engagerar sig Victoria 
inom idrottsfrågor genom att bland annat vara 
styrelseledamot för Riksidrottsförbundet, RF-
SISU Stockholm och Vice ordförande för Stock-
holms Fotbollförbund.
Victoria Escobar, medgrundare och operativ chef 
på Changers Hub 

15.20 Årets stadsbyggnadsprojekt 2021 – utdelning  
 av pris och presentation av det  vinnande  
 projektet 

Föreningens Sveriges Stadsbyggare har utsett 
Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets stads-
byggnadsprojekt 2021. När järnvägen grävdes 
ner genom Gamla Uppsala uppstod en möjlighet 
att utveckla entrén till Gamla Uppsalas kulturhis-
toriska område, Uppsala kommuns tredje största 
besöksmål. Möjligheten togs till vara på bästa 
möjliga sätt. 
Tommie Eriksson, Föreningen Sveriges Stads- 
byggares ordförande
Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, 
landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Uppsala kommun 

15.40 Hur blir en svensk kommun världsbäst 
 i klimatarbete? 

Stolt men inte nöjd! Uppsala har flera gånger 
utsetts till Årets bästa klimatstad i Sverige, och 
2018 även den internationella utmärkelsen. 
Hur går vi nu vidare för att fortsätta leva upp till 
dessa fina utmärkelser och för att på riktigt bli 
världsbäst?
Katarina Gustafsson, enhetschef, Hållbarhets- 
avdelningen, Uppsala kommun

16.10 Avslutning 
Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator
Tommie Eriksson, Föreningen Sveriges Stads- 
byggares ordförande 



Allmänt
Föreningen organiserar professionella stadsbyggare, som 
önskar delta i konferenser och utbyta kunskaper med var-
andra till en låg kostnad. 

Tid och plats
Den 20-21september 2021 i Malmö på High Court,  
Malmöhusvägen 1 
Årskongressen börjar kl.17.00 på High Court, med  
registrering från kl. 16.30
Programmet dag 2 börjar kl.08.30, med registrering 
från kl. 8.00 och avslutas kl.16.30.
Konferensen är även öppen för digitalt deltagande. 
Uppkoppling kommer att vara möjlig 30 minuter innan 
programmet startar med hjälp av utskickad Zoom-länk. 
Ni som anmäler er för digitalt deltagande kommer innan 
konferensen få ett mail som innehåller Zoom-länk och 
praktisk information om hur uppkopplingen sker. Inga 
program behöver laddas ned på din egen dator. 

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Scandic St Jörgen och 
Scandic Triangeln i Malmö. Mer information finns i anmälan.

Avgift – deltagande på plats i Malmö
Medlemmar dag 1 + 2 3 000 kr 
Icke medlemmar dag 1 + 2 3 600 kr  
Medlemmar dag 2 2 800 kr 
Icke medlemmar dag 2 3 300 kr 
Medlemmar under 30 år och 
pensionärer dag 1 + 2 1 500 kr 
Medlemmar under 30 år och 
pensionärer dag 2 1 400 kr
I konferensavgiften ingår måltider.
Alla priser exkl. moms. 
 

Avgift – digitalt deltagande
Medlemmar dag 2 (dag 1 ingår) 2 500 kr 
Icke medlemmar dag 2 (dag 1 ingår) 3 000 kr  
Medlemmar under 30 år och 
pensionärer dag 2 (dag 1 ingår)  1 250 kr
Alla priser exkl. moms. 
Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare 
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 20 augusti 2021.
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller  
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se 

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 20 augusti 2021, men  
kan överlåtas på annan person inom organisationen. 
Avanmälan måste ske skriftligt till föreningen. 
 
Viktig information
De för tidpunkten gällande pandemirestriktionerna, på 
specifika arbetsplatser och i samhället i stort, innebär 
att vissa av konferensens talare kommer att medverka 
digitalt.
På grund av den pågående pandemin, kan föreningen på 
kort varsel behöva ställa om så att konferensen blir helt 
digital. De som anmält sig för att delta på plats i Malmö, 
får då anmälan utbytt till ett digitalt deltagande. 
Frågor om seminariets innehåll besvaras av Ingrid 
Persson Westberg, email: ingrid.persson@malmo.se 

Övrig information:  
Kansliet på Föreningen Sveriges Stadsbyggare, 
email: info@sverigesstadsbyggare.se. tel 08-20 19 85

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

https://axacoair.se/go?3OAzCujj
http://www.sverigesstadsbyggare.se
http://www.sverigesstadsbyggare.se
mailto:ingrid.persson%40malmo.se?subject=
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