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Verksamheten 2020 i sammandrag 
 

Föreningens syfte 

Föreningens syfte är enligt stadgarna att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information 

inom samhällsbyggandet, sedan mer än ett sekel. Föreningens organisation är uppbyggd med 

kommittéer, som representerar olika områden. Föreningens viktigaste verksamhet är utbildning, som 

genomförs i egen regi eller i samverkan med andra organisationer och föreningar. Tidskriften 

Stadsbyggnad är föreningens forum för information och kunskapsspridning. Föreningen samarbetar 

med flera intresseföreningar inom närliggande verksamhetsområden inom Sverige och internationellt. 

I verksamhetsplanen konkretiseras Föreningen Sveriges Stadsbyggares vision och långsiktiga 

inriktning i operativa mål och aktiviteter för verksamhetsåret 2020. 

Verksamheten 2020 i ett sammanhang 

2020 har varit ett speciellt år för hela världen. Vi har alla påverkats av den pågående pandemin 

orsakad av Covid -19. Hela samhällets strukturer och vår vardag har påverkats och även om vi inte 

ännu är ute ur denna globala hälsokris kan vi se tydliga effekter av densamma. Vår sjukvård har satts 

på prov och mycket av de frågor och planer som kommuner arbetat med och för under lång tid har 

påverkats av interna prioriteringar i våra verksamheter. Det har varit stort tryck på vård och 

omsorgsverksamheterna i kommunerna och även kommunernas skolverksamhet. 

Samhällsbyggnadsområdet har delvis påverkats av detta med behov av ökad och annorlunda tillsyn, 

omställning och stödpaket har arbetats fram inom mark- och etableringsverksamheterna samt inom 

näringsliv och kultur- och fritid/upplevelseverksamheterna.  

Vi har fått öva oss på att ställa om i de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Vi har också 

fått ställa om i våra arbetssätt då en stor andel, alla som kan, uppmanats att arbeta hemifrån under stor 

del av 2020. Den digitala omställningen har fått en stor skjuts i utvecklingen under 2020, något som 

kommer fortsätta under 2021.  

Hur det nya arbetslivet kommer att se ut, efter pandemin, är det ännu ingen som vet men vi måste 

analysera och förbereda för hur vi vill att set ska vara. En stor andel av kommunens medarbetare 

kommer troligen även i framtiden vilja och också kunna jobba mer flexibelt. Fysiska möten kommer 

naturligtvis att åter ske men det kommer troligen vara med acceptabelt och självklart att också arbeta 

på distans. Detta i sig kommer innebära att arbetsmarknaderna kommer förändras och utvecklas, 

förhoppningsvis så att vi inom specialistyrken och bristyrken inom samhällsbyggnad får enklare att 

hitta rätt kompetenser över hela landet Hur pandemin kommer at påverka näringslivet och våra 

stadskärnor är svårare att bedöma i nuläget. Näthandeln och infrastrukturen kopplat till den var redan 

innan pandemin under utveckling. För att bibehålla och utveckla våra attraktiva stadsmiljöer kanske vi 

behöver tänka annorlunda kring vår roll som kommuner framöver. 

För föreningen har pandemin inneburit utmaningar på olika sätt. Vi har fått tänka om när det gäller de 

kurser och konferenser som vi brukar anordna och har ställt om till digitala lösningar. Även styrelsens  

 

 

möjligheter att träffas fysiskt har påverkats av pandemin.  



5(37) 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 2021-05-26 

 
 
 

Stadsbyggandet i Sverige 

Stadsbyggandet i Sverige har under 2020 fortsatt präglats av landets stora bostadsbyggnads-

behov. Trots en kraftig byggtakt är det brist på bostäder. Enligt Boverkets senaste prognos 

skulle det totalt under 2020 totalt påbörjas 54 000 bostäder. Glädjande nog en ökning 

jämfört med föregående år med 3 000 bostäder.  

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 

nordiska grannländer skett under året. 

 

Antalet medlemmar 

Antalet medlemmar var vid utgången av år 2020 ca 1 660 st. vilket är en minskning med drygt 200 

medlemmar under året.  Den främsta orsaken till medlemstappet är att föreningen inte kunnat genomföra 

alla de kurser och konferenser som varit planerade. Erfarenhetsmässigt vet vi att flertalet nya medlemmar får 

vi i samband med att man anmäler sig till våra kurser och konferenser. 

Även ut detta perspektiv är det synnerligen viktigt för föreningen att verksamheten kan komma igång igen. 

 

Ekonomin 

Såsom framgår av särskilt dokument redovisar föreningen ett negativt resultat för året. Resultatet beror på 

pandemins verkningar. 

 

Strategiarbete 

Förutom vanliga insatser för att utveckla föreningen har särskilt stora insatser gjorts för att anpassa 

föreningens verksamhet till den rådande pandemin. I huvudsak har arbetet inriktats på att kunna erbjuda 

kurser och konferenser i digital form.  

 

Kurs- och konferensverksamheten 2020 
Kurs- och konferensverksamheten är i mycket föreningens motor. Tyvärr har verksamheten drabbats 

hårt av den pågående pandemin. Endast ett fåtal av planerade kurser- och konferenser har kunnat 

genomföras. Antalet deltagare var ca 300 jämfört med 1 200 föregående år. 

 

Årskongressen i september med konferens och årsmöte genomfördes digitalt. Vi hade glädjen att dela 

ut Stadsbyggnadspyramiden till vår mångårige medlem Håkan Bergeå. Dessutom delade vi ut 

utmärkelsen ”Årets Stadsbyggare” till Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun och 

utmärkelsen ”Årets Stadsbyggnadsprojekt” till omvandlingen av Drottninggatan och Järnvägsgatan i 

Helsingborgs stad. 

Tidskriften stadsbyggnad 

Föreningens tidskrift, Stadsbyggnad har producerats och distribuerats planenligt med sex 

nummer under 2020. Teman för respektive nummer har varit att leda och styra processer, 

stadsmiljö, kongressnumret med tema stadsutveckling, hållbara kommuner, infrastruktur 

och klimat. Tidskriften har således stor bredd och relevans inom stadsbyggnadsområdet. 

Tidskriften håller hög kvalité och inflödet av redaktionellt material i form av uppslag, 

artiklar notiser mm är gott.  

 
Kommittéerna 

En väsentlig del av föreningens ideella arbete sker inom ramen för respektive kommittés 
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arbete och de årliga arrangemang som anordnas av dem. Under året har samarbetet mellan  

 

styrelsen och kommittéerna utvecklats med bl.a. kontaktpersoner från styrelsen i de olika 

kommittéerna.  
 

Styrelsen tackar härmed alla funktionärer, kommittéledamöter och medlemmar för allt 

arbete och engagemang under 2020. 
 

 
 

Kalmar 2021 
 
 
 
 
Tommie Eriksson    Ingrid Persson Westberg 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
 
 
 
Ulrika K Jansson    Theres Evertsdotter Staf 
 
 
 
 
 
Malin Lagervall    Anders Bylund 
 
 
 
 
 
Mats Hällnäs 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tommie Eriksson i

Ulrika K Jansson Therese Evertsdotter Staaf

Malin Lagervall Anders Bylund

Mats Hällnäs
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Verksamhetens mål 2020 med kommentarer 

 
Mål och aktiviteter för perspektivet Föreningen Sveriges Stadsbyggares medlemmar. 
 

Inriktningsmål för perspektivet Medlemmar. 

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 2020 Handlingsplan/ Aktivitet Kommentar 

Antalet medlemmar i 

föreningen ska öka med 

minst 100 st. dvs. uppgå 

till minst 2 000 st. vid 

utgången av 2020. 

1.Dokumentet ”ANALYS-förslag på 

utpekade kommuner för riktad 

marknadsföring 2019-2020” 

genomförs. Avvägning av 

medlemsavgiftens storlek utförs. 

2.Att genomföra en marknadsanalys 

av systerföreningar och föreslå 

möjliga samarbetsformer.  

3. Att utse en grupp med 

representanter från kommittéer och 

styrelsen som tar fram ett förslag hur 

föreningen kan synas mer. 

Uppdraget ska samordnas med 

arbetet att ta fram en 

kommunikationsplan. Redovisas nov 

2020. 

1. Klar. Bl.a. har 

arbetet med 

föreningens s.k. 

Ambassadörer 

utvecklats. 

Ambassadörer utsedda 

och verksamma i ett 

tjugotal kommuner. 

 

2. Pågår. 

 

 

 

3. Arbetet pågår. 

 

Summering: 

Pga pandemin har 

antalet medlemmar 

inte kunnat ökas. 

Istället har vi minskat 

med ca 200 med-

lemmar. 
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Utökning av utbildnings- 

och 

konferensverksamheten 

med ytterligare ett 

arrangemang och med 

högre betygsättning av 

utbildnings- och 

konferensverksamheten 

och med fler deltagare än 

under 2020. 

1. Kurs och konferensprogram för 

2020 genomförs, se bilaga 1. 

2. Riktad marknadsföring mot minst 

20 utpekade kommuner som idag 

har låg relativ närvaro vid våra 

utbildnings- och 

konferensarrangemang 

3. Att kurs-och konferensansvariga 

från kommittéer, funktionär och 

styrelse får i uppdrag att analysera 

nya aktiviteter för att fånga 

aktuella frågor. Förslag på nya 

arbetssätt, aktiviteter redovisas till 

styrelsen i nov 2020. 

1.Genomfört i den mån 

pandemin har gjort det 

möjligt. 

 

2.Ambassadörer utsedda 

och aktiva i ett tjugotal 

kommuner. 

3. Försenat, tiden 

förlängd till 2021-05-31. 

 

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 2020. 

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. 

3.  Vi kan konstatera 

att det är svårt att 

öka annons-

intäkterna och 

antalet 

prenumeranter. 

Särskilt i dessa 

tider. 
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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. Förbättra eller se över funktionen 

för medlemsregistrering 

medlemsinloggning och 

lösenordshantering 

8. Utveckla nyhetsflödet 

(föreningsnyheter och 

branschnyheter) på hemsidan 

samordnat med tidskriftens 

hemsida 

9. Systematisk granskning av 

hemsidans avseende fakta, 

aktualitet etc. 

10. Föreslå lämpliga nyckeltal för 

hemsidan. 

11. Att fortsätta utveckling av 

hemsida och social media och ta 

fram förslag till 

kommunikationsplan för alla 

digitala kanaler vi nyttjar idag. 

Redovisning till styrelsen 

november 2020. 

  

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 

pågår. 

6. Vi har ökat 

insatserna här. 

Ytterligare insatser får 

behandlas i den 

kommunikationsplan 

som föreningen ska ta 

fram. 

7. Pågår. Avtal med 

M&M och Dioniq har 

träffats om översyn av 

detta. 

8. Pågår. 

9. Genomfört. 

10. Systematisk 

genomgång ej 

genomförd. 

11. Fn använder vi 

antalet besökare på 

hemsidan som 

nyckeltal. Under 2020 

var det drygt 6 000 

som besökte hemsidan 

vilket är en minsk-

ning med lite mer än 

900 besök. I huvudsak 

kan detta förmodligen 

förklarar med den 

pågående pandemin. 
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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 2020 

genomförd senast 

2020-09-30 enligt 

stadgarna 

2. Strategidagar 

genomförda senast 

2020-12-15 

3. Uppdaterad 

arbetsordning fastställd 

senast 2020-05-01 

4. Verksamhetsplan 2021 

klar senast 2020-12-31 

5. Budget 2021 klar 

senast 2020-12-31. 

6. Utreda 

informationsbehovet 

för medlemmar och 

kommittéer 

7. Förbättra kontakten 

mellan styrelsen och 

kommittéer 

8. Skapa utrymme för 

utveckling 

 

1. Planera innehåll och 

genomförande för 

årskongressen. 

2. Planera innehåll, plats mm 

för strategidagarna. 

3. Översyn av 

arbetsordningen 

4. Upprätta verksamhetsplan 

2021 

5. Budget inför 2021 

upprättas. 

6. Utreda hur info till 

medlemmar och 

kommittéer om fattade 

beslut ska utföras.  

7. Att besluta i styrelsen vilka 

personer som ska vara 

kontaktpersoner för 

kommittéerna. 

Kontaktpersonerna får i 

uppdrag att formulera 

målsättningen för 

kontakterna 

8. Att styrelsen inför en ny 

punkt i början på 

dagordningen med fokus på 

utvecklingsfrågor och 

strategiskt arbete. 

Kontaktpersoner för 

kommittéerna har i uppdrag 

att förmedla synpunkter 

från kommittéerna. 

 

1. Klart 

2. Klart 

3. Ej genomfört. Ska 

ske under år 2021. 

4. Klart 

5. Klart 

6. Klart 

7. Klart 

8. Klart 
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Föreningens ekonomi redovisas mera detaljerat i särskilt dokument. 

 

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. 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 

Skapa medlemsnytta genom 

internationellt samarbete.  

 

Genom tidskrift, hemsida m.m. 

informera och engagera 

medlemmar om möjligheten att 

hålla föredrag på internationella 

konferenser. Delta i NKS, IFME 

samt delta i VISSK nordisk 

konferens för stora kommuner 

Köpenhamn 27– 28 augusti 

2020. 

Genomfört. 

Konferensen i 

Köpenhamn blev 

dock inte av pga 

lätt kända skäl. 

Representant för styrelsen 

möter Mötesledarna. 

Planera, delta och följa upp 

möten med Mötesledarna 
Genomfört. 
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Bilaga 1. 
 

Föreningens styrelse och funktionärer år 2020 
 
Av årskongressen utsedda ledamöter, revisorer och valnämnd 

 

Styrelsen 
Ordförande, Konsult Jan G Nilsson, Kalmar  

Vice ordförande, Vd och kanslichef Sofi Almqvist, Stockholm 
 

Ledamöter 
Stadsingenjör Ulf Lademyr, Avesta 

Samhällsbyggnadsstrateg Anders Bylund, Luleå 

Avdelningschef Ingrid Persson Westberg, Malmö  

Utvecklingschef Mats Hällnäs, Eskilstuna 

Miljö- och stadsbyggnadschef Tommie Eriksson, Ekerö  

 

Suppleanter 
Kommundirektör Ulrika K Jansson, Enköping 

Avd. chef Gata-Park Theres Evertsdotter Staf, Jönköping  

Avd chef övergripande planering Malin Lagervall, Umeå  
 
 

Revisorer 
F.d. gatudirektör Leif Josefsson, sammankallande 

F.d. gatuchef Anders Liljekvist, ledamot 
Exploateringsstrateg Marianne Cedervall, suppleant 

 

Valnämnd 
Jarmo Nieminen, Sammankallande 

Gunnar Persson, ledamot  

Stefan Sköldén, ledamot  

Patrik Berglin ledamot  

Anna Lindh Wikblad, 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 2020 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 2020 på följande aktiviteter 

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 Dioniq, Mötesledarna 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 

Under 2020 har arbetet med hemsidan varit organiserat på följande sätt: 

 

 

 

Styrelse

FU

Teknisk plattform

Dioniq

Loopia
(webbhotell)

Adm. Innehåll, 
kursadm, matrikel 

m 

Mötesledarna

Redaktionellt

innehåll

Stefan W Ljung

Kommittéerna

Utsedd i 
respektive 
kommitté

Sociala medier

Stefan Wemmel 
Ljung

Webbredaktör

Webbråd

Stefan W Ljung



14(37) 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 2021-05-26 

 
 
 

Sammanfattningsvis har 2020 präglats av att fortsatta 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 6971 användare per år till 

6033 användare per år vilket kan härledas till minskad konferensverksamhet på grund av covid 19-

pandemin. 

Att notera från år 2020 i punktform; 

• Det större byte av grafiskt tema som genomfördes för hemsidan i slutet av 2019 med ökad 

integration med tidskriften Stadsbyggnads hemsida har följts upp under 2020 med mindre 

justeringar och åtgärder för att säkra funktionalitet. 

• Utredning av medlemsinloggning och registerdatabas som initierades 2019 har fortsatt under 

2020 i samarbete med ny kanslileverantör. 

• Ett nytt menysystem har införts på föreningens hemsida. 

• Internationellt kalendarium har införts på hemsidan och arbete har påbörjats med ett internt 

kalendarium. 

• Webbrådet har haft fyra möten, formen har pandemianpassats till Zoom-möten. 

• Avtal med Dioniq hb har gällt hela 2020. 

• Avtalet med Stefan Wemmel Ljung har gällt hela 2020. 

• Kopplingen till sociala medier, främst Facebook, har nyttjats till att uppmärksamma 

föreningens olika aktiviter, kurser/konferenser, årskongress och utmärkelser. 

• 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 
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Bilaga 3. 
 

Kurs- och konferensverksamheten 2020 

Under 2020 har förutsättningarna för genomförandet av föreningens kurs- och konferensverksamhet 

radikalt förändrats sedan coronaviruspandemin bröt ut under mars månad. En sedvanlig fysisk 

konferens, Stadsbyggnadsdagarna, hann genomföras.  

Sedan slog pandemins restriktioner till och vårens arrangemang tvingades inställas. Samtidigt fick då 

de digitala konferenssystemen Zoom och Teams en rivstart och stort genomslag i kommunikations- 

och mötesvärlden inom och mellan landets kommuner och även föreningen. 

 

Den 1-2 september genomfördes ett lyckat första försök att arrangera föreningens 3D-seminarium som 

både fysisk och digital konferens. Den 15 september genomfördes föreningens årskongress helt som 

en digital konferens. Också höstens Kurs i medborgardialog genomfördes som helt digital under 2 

halvdagar. Övriga höstkonferenser inställdes och flyttades till 2021. 

 

Två tidiga erfarenheter av pandemins inverkan på konferensverksamheterna har framkommit vid de 

genomförda höst-arrangemangen under 2020:  

1 att de fysiska mötena redan känns väldigt efterlängtade för kommunernas stadsbyggares 

nätverkande och kunskapsutbyte, som alltid varit föreningens syfte 

2 att ändå möjligheten finns till digitalt konferensdeltagande har uppskattats både av pandemi-

skäl, men även av tidsbesparings-skäl vid fyllda kalendrar. 

En rimlig slutsats är därför att de digitala konferensformerna har under 2020 kommit för att stanna 

som komplement till de klassiska fysiska konferenserna, genom att 

      -    antingen genomföra en fysisk konferens eller kurs, som även kan sändas digitalt, vilket 

           ger alla en möjlighet att deltaga 

      -    eller enbart genomföra en digital konferens eller kurs. 

 

Utfallet av detta är att endast 4 av 10 ursprungligen planerade konferenser kunde genomföras. Detta 

innebar att antalet deltagare + medverkande endast blev 287 och det ekonomiska resultatet ett 

underskott på -80 163 kronor. Deltagarnas betyg på de genomförda arrangemangen blev däremot 

rekordhöga 5,30/5,52 för Stadsbyggnadsdagarna och mer normala för övriga! Inget samarrangemang 

med annan organisation genomfördes. 
   

Kurs/Konferens, egna Datum Ort  Genomförande Delt+medv 

Stadsbyggnadsdagarna 11–12/3 Borås Fysiskt       102   

Trafikfrågor i stadsbyggandet 31–01/4 Katrinehol

m 

                 Inställd    

Kurs Medborgardialog 12–13/5 Stockholm                  Inställd  

Lantmäteridagarna 13–14/5 Göteborg                  Inställd  

Gatu- och parkdagarna 28–29/5 Helsingbor
g 

                 Inställd  

3D-seminarium 01–02/9 Båstad Fysiskt+Digitalt              77 

ÅRSKONGRESS 2020 14–15/9 Malmö Digitalt         95 

Mex-dagarna 03–04/11 Borås                  Inställd  

Kommunala Lantmäteridagar 12–13/11 Stockholm                  Inställd  

Kurs Medborgardialog 10+17/11
111 

Stockholm Digitalt 13 

Summa egna arrangemang 20 dagar 7 olika orter         287 

Föregående år 2019 20 dagar 8 olika orter Alla fysiska     1136 

Konferens samarrangemang     

-  - -  - -    
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Deltagarmässigt nåddes totalt 287 deltagare+medverkande, som är långt under 2019 års 

notering på 1136 deltagare! 

Ekonomiskt redovisas ett underskott på -80 163 kr att jämföras med 2019 års överskott på 

1 208 609 kr, som ligger på vår genomsnittsnivå över åren. Detta framgår närmare av 

föreningens ekonomiska årsredovisning. 

Utvärderingen av konferenserna har under året följt den systematiserade utformning som 

infördes 2010 och som möjliggör jämförelser mellan kurser/konferenser och mellan olika år. 

Föreningens genomförda konferenser 2020 har i genomsnitt fått betyget 5,0 på en 6-gradig 

skala för programinnehållet och 5,1 för det praktiska genomförandet. 

De nu väletablerade Stadsbyggnadsdagarna nådde den för föreningen rekordhöga 

betygsnivån 5,3 resp 5,5 ! Stadsbyggnadsdagarna arrangerades gemensamt av Kommittén för 

hållbar samhällsbyggnad, Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén.  

Årskongressen har under året genomförts digitalt via Zoom från Malmö den 15 sept med 

årsmöte och kvalificerade föreläsningar och dagen innan hölls ett styrelsemöte. Betygsmässigt 

fick den digitala årskongressen 4,4 resp 5,0, något lägre än tidigare år. 

Under 2020 anordnades den specialinriktade kursen i Medborgardialog inom 

samhällsbyggandet digitalt. Den föll väl ut och betygsattes högt – 5,4 resp 5,2 – och planeras 

därför att även genomföras våren 2021. 

För andra året arrangerade Lantmäterikommittén ett 3D-seminarium, som blev föreningens 

första arrangemang som genomfördes såväl fysiskt som digitalt! Det utföll väl, även om 

betygsättningen 4,9 resp 4,6 blev något lägre än 2019 års rent fysiska seminarium, sannolikt 

beroende på att den enkla digitala formen prövades. 

Kurs- och konferensverksamhetens målsättning, 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 

således inte kunnat uppfyllas under detta starkt pandemipåverkade år 2020. 

En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kurs- och konferensverksamhet är därför 

viktig och pågår i styrelse och kommittéer. Samarbeten med andra parter får ses som ett led i 

utökande av utbildningsutbudet till medlemmarna.  
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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 2020 består av 11 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, från och med mötet 21 augusti används Zoom för rådets möten. 

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 
 

10           Pernilla Theselius                                                  
 

          Sveriges Stadsarkitektförening 

11           Ann Storvall            Trafikkommittén 

  

Teman för respektive nummer har varit: 

1. Att leda och styra processer 

2. Stadsmiljö 

3. Kongressnummer, Malmö Tema: Stadsutveckling 

4. Hållbara kommuner 

5. Infrastruktur 

6. Klimat 

 

Artiklar inför kongressen i Malmö har under 2020 funnits i fyra nummer, i nr 1–4. 

Föreningens övriga konferenser har också gett artiklar i tidningen. 

Totalt under året innehöll Stadsbyggnad 68 artiklar varav 13 initierades av redaktionsrådet 

och 19 kom från konferenser. Antalet inköpta artiklar var 16. 
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Andelen inköpta artiklar under 2020 blev uttryckt i procent 23,5. 2019 och 2018 blev det 20 

procent. Tidigare år har andelen varierat mellan 15 och 30 procent. 

Antal sidor med betalda annonser under 2020 uppgår till i medel 0,2 sidor per nummer. 

Annonser för föreningens arrangemang uppgick under 2020 till totalt 11 sidor, jämfört med 13,5 

sidor totalt under 2019 och 11,5 sidor 2018. Den interna annonseringen har successivt ökat från 4,75 

sidor 2014 till årets nivå. 

Tidskriftens upplaga är TS-kontrollerad och uppgick under 2020 till 2 100 ex och nådde cirka 150 

prenumeranter utöver föreningens medlemmar. 

Arbetet med föreningens nya tryckeri Danagårds fortsätter. 

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 året har en riktad 

annonsering skett på Facebook i samband med utgivningen för att marknadsföra alla nummer till 

presumtiva medlemmar i föreningen eller potentiella prenumeranter på tidskriften. 

Arbetet med förbättringar av tidskriftens hemsida fortskrider, efterarbete har utförts under främst 

första halvåret 2020 efter den stora omgörningen strax före årsskiftet 2019/2020. Under 2020 

minskade antalet besökare på hemsidan för första gången på flera år till 11 371 besökare, en 

minskning med cirka 20 procent. Under 2019 var antalet besökare på hemsidan 14 211, en ökning 

på 16 procent jämfört med 2018. Besöksantalet har återhämtat sig något under det andra halvåret. 

Antalet medlemmar i tidskriftens Facebook-grupp 16 november 2020 var 404 jämfört med 327 vid 

årsskiftet. 

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

föreningens analoga och digitala annonsplatser inkl Stadsbyggarkarriär. Annonsförsäljningen 

under 2020 har störtdykt i samband med pandemins marknadseffekter och landar på drygt 

40 000 kr. 

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. 

 

 

 

. 
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Bilaga 5. 
 

Chefskommittén  

   

Inledning 

I denna verksamhetsberättelse konkretiseras chefskommitténs aktiviteter och samspel med andra 

kommittéer i Föreningen Sveriges Stadsbyggares under verksamhetsåret 2020. 

Föreningens stadgar 

Föreningens stadgar är den ram inom vilken föreningen verkar. Uppdraget är bl.a. att främja 

utveckling, fortbildning, samarbete och information genom; 

• att en gång årligen anordna kongress, s.k. årskongress, vid vilken, förutom 

beslutsmötet, kan förekomma föredrag och överläggningar, studiebesök osv., 

• att verka för samordning av tillgängliga resurser rörande fortbildning och anordna 

kurser, konferenser osv. i vilka även icke föreningsmedlemmar får delta, 

• att initiera och medverka i utredningar avsedda att nyskapa och förbättra idéer, metoder 

och materiel, samt att utveckla normer, bestämmelser och statistik, 

• att fungera som remissinstans samt i övrigt avge yttranden över frågor inom 

föreningens verksamhetsområde, 

• att delta i arbetet inom nationella och internationella organ med anknytning till 

föreningens verksamhetsområde, 

• att ge ut föreningens publikationer. 

 

Verksamhetsutveckling har bl.a. skett med omvärldsanalys 

* Vi är inne i ett nytt teknikskifte.  Digitaliserng är bara en del av det fundamentala teknikskifte som 

vi är i början av. Ett mer fundamentalt än den mikroelektroniska revolutionen. Ledarskap för 

digitalisering och den nanostrukturerade staden? Hur rekrytera kompetenta planerare? 

* 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. 

*Migrationen innebär behov av fler mötesplatser. Inte minst utveckling av torgen - den ursprungliga 

handelsplatsen för staden. Flertalet migranter kommer från någon stad och har på så sätt en relation till 

den stadens torg. Ett annat exempel är kravet på nya typer av byggnader som har symbolvärde för en 

annan kultur eller religion. Ledarskap med förmåga att förebygga konflikter rörande 

symbolbyggnader behöver identifieras och utvecklas. 

* 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  
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åsikter hinner passera från planprocess till genomförande. Detta ämnesområde är intressesant ur både 

ett samhällsperspektiv och ledarperspektiv i samhällsprocessen. 

Aktiviteter:    

a) Två artiklar har skickats till Stadsbyggnad varav en har publicerats 

 

b) Nätverksträffar, 1–2 ggr 

 

c) Telefonsammanträden ca 10 ggr 

 

d) Studiebesök eller litteraturstudier t.ex.  

Att skapa effektiva team av Susan A Wheelan, Stationssamhällets renässans 

 

Kommitténs ledamöter och möten under 2020 

Eric Båve ordförande, Västerås, Daniel Holdenmark, arkitekt och byggchef i Lidköpings kommun 

sedermera bygglovschef i Varbergs kommun, Lotta Lindstam Sthlm och som adjungerad Clas Göran 

Classon förvaltningschef i Hallsbergs kommun.  

Kommittén har haft 6 möten under 2020 varav 3 per telefon och övriga via SKYPE med 3 – 5 

deltagare. Minnesanteckningar som godkänts föreligger för samtliga möten. Kommittén har lagt ned 

tid på att nå ett närmare samarbete med styrelsen. Pandemin har inneburit att rekrytering av ledamöter 

inte kunnat genomföras i planerad omfattning. Anpassningen har inneburit att kommittén förkovrat sig 

inom videomötestekniken.  

I stället för ett allmänt chefsforum ordnades ett studiebesök på Falu Resecentrum och vid det 

efterföljande videomötet medverkade Lotta Lindstam, Daniel Holdenmark Clas Göran Classon och 

Per Grundström fd Stadsbyggnadschef i Falu kommun samt ordförande Eric Båve. Studiebesöket 

förbereddes med litteraturstudier under sommaren bl.a. med boken Stationssamhällets renässans. 

Medverkan i tidningen Stadsbyggnad och aktualisering av föreningens hemsida. 

Eric Båve är medlem i redaktionsrådet för Tidningen Stadsbyggnad och Daniel Holdenmark är 

kommitténs representant i webrådet för föreningens hemsida. Erics artikel Fler tåg och båtar stärker 

Gävle-Dala publicerades i Stadsbyggnad nr 1 år 2020. Ordföranden har deltagit på årsmötet och ett 

styrelsemöte. 
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Bilaga 6 
 

Lantmäterikommittén  

Kommitténs ledamöter under 2020 
Lantmäterikommittén har under 2020 bestått av 9 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 

Magnus Edén Huddinge 2020-2024  Stockholm 

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 Magnus Edén (Huddinge) valts in som ny ledamot i kommittén. Han kommer att 

tillhöra ”Stockholmsgruppen” som jobbar med Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm. 

Kommittén har ledamöter som är under 35 år. 

 

Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Samtliga har genomförts via 

Teams.  

Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett antal 

telefonmöten och kontakt via mejl för planering och årets konferensprogram och övrig verksamhet. 

Kommittén har funnits representerad med ordföranden på föreningens strategidag i november. 

 

Genomförda kurser och konferenser 
P.g.a. pandemin har kommittén varken arrangerat de sedvanliga Lantmäteridagar i Göteborg eller 

Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm. Däremot anordnade en arbetsgrupp knuten till 

Lantmäterikommittén ett 3D seminarium i Båstad (lunch – lunch). Seminariet genomfördes både 

fysiskt och digitalt. Antalet deltagare var 73 st.  
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Besvarade remisser 
Under året har kommittén besvarat en remiss, Remiss av förslag till HMK - Digital grundkarta. 

 

Artiklar i Stadsbyggnad 

Lantmäterikommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Lennart Moberg. 

 

Aktiviteter för medlemsrekrytering 
Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året.  

 

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 ev. anordna en resa under 2021 

alternativt 2022.  

 

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 brukar arrangera två välbesökta och uppskattade konferenser om respektive två dagar. 

P.g.a. pandemin har det inte varit möjligt under 2020 men kommittén planerar för att genomföra 

konferenserna under 2021. Kommittén har fått behålla sina ledamöter och har utökats med ytterligare 

en ledamot. Sammanträden har hållits kontinuerligt för att bibehålla sammanhållning i gruppen trots 

att konferenserna inte har kunnat genomföras. En arbetsgrupp knuten till Lantmäterikommittén 

anordnade ett 3D seminarium i Båstad där deltagarna kunde välja på fysiskt eller digitalt deltagande.  
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Bilaga 7 
 

Gatukommittén 
 
Kommitténs ledamöter 
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 

Ulrika Asztély-Nilsson, Mölndal,  

Selda Taner, Sveriges Kommuner & Regioner, adj. ledamot 

Elin Sandberg, Trafikverket, adj. ledamot 

 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Tommy Karlqvist, Örebro kommun, har meddelat att han inte längre har möjlighet att 

medverka i Gatukommittén från och med kvartal 2, 2021. 

 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Kommittén har under året haft följande sammanträden, Skype-möte den 29 januari och 

den 4 mars samt Teamsmöte den 3 december.  

 

Genomförda kurser och konferenser 

2020 års upplaga av kommitténs årliga Gatu- & Parksdagar med Helsingborg som 

värdkommun sköts på framtiden med anledning av Corona-pandemin som medförde 

reserestriktioner för de flesta verksamheter.  

Syftet med Gatu- & Parksdagarna är att visa upp tekniska lösningar, arbetssätt och 

visioner samt utveckla den sociala kontakten mellan Sveriges stadsbyggare.  

 

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. 
 

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  
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meningsutbyten i olika frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från 

föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. 
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Bilaga 8 
 

Hållbar stadsbyggnadskommittén 
 

Hållbar Stadsbyggnads ledamöter under 2020 
 

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 
Den 22 januari beslutade vi att vår nya gemensamma kommitté får namnet Hållbar 

stadsbyggnad. Under 2020 har Malin Rizell varit ordförande, Andreas Severinsson vice 

ordförande och Ulrika Johansson sekreterare. Medlemmar som under året har valt att 

sluta är Andreas Klingborg och Ulrika Johansson. Under årets sista möte beslutade vi att 

ordförande och vice ordförande för 2021 blir sittande. Ny sekreterare för 2021 är Ulrika 

Edlund och till webbrådet valdes Magdalena Lindfelt.  

 

Tidpunkt och platser för kommittésammanträden  
Hållbar stadsbyggnad har under 2020 haft 5 möten varav samtliga digitala möten. Några 

av medlemmarna träffades under Stadsbyggnadsdagarna 2020 i Borås. Ordförande 

deltog på den digitala Årskongressen med årsmöte och de digitala strategidagarna i 

november. 

 

Genomförda kurser och konferenser  
Stadsbyggnadsdagarna 2020 genomfördes i Borås den 11–12 mars med temat Attraktiva städer 

för mångfald och hållbarhet. Stadsbyggnadsdagarna planerades och genomfördes tillsammans 

med Trafikkommittén. Vi genomförde även en digital medborgardialogkurs under nov 2020. 

Artiklar i Stadsbyggnad  
Under 2020 har vi deltagit i redaktionsrådet med Kristina Adolfsson som ordinarie representant. 

Vi har bidragit med ett flertal artiklar under året. 
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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.  

 

Deltagande i styrelsens utvecklingsarbete 
Kommittén har varit representerad i arbetet med kommunikationsplan och årshjul samt arbetsgruppen 

för kurs och konferenser. 

.  
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Bilaga 9 
 

Mark- och exploateringskommittén  
 

1. Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2020 

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

Winborg (tidigare Olsson), Ystad, Niklas Lidström, Falkenberg, Margareta Nilsson, Karlstad, Stefan 

Sköldén, Nykvarn, Birgitta Gustafsson, Örebro, Anita Wallin, Lund, Patrik Larsen, Skellefteå, Ola 

Robertsson, Karlskrona, Cecilia Kvibacke, Boden, Anders Graad, Borås (adj) och Ulf Crichton, 

Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Regioner har också varit adjungerad ledamot.  

2. Förändringar i kommitténs sammansättning under året 

Eva Grönberg, Trollhättan, avgick ur kommittén på egen begäran i och med pensionering under året. 

Hon tackades av vid stockholmsmötet i början av året. 

3. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 

Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 24 januari. I samband med mötet gjordes ett studiebesök i 

Täby Park (Galoppfältet) i Täby. 

Därutöver har sju telefonmöten genomförts. Lilla gruppen bestående av Stefan, Niklas, Katarina och 

Margareta samt adjungerade Anders Graad från Borås har genomfört ett flertal möten och telemöten 

inför planeringen av årets mex-dagar. 

4. Genomförda kurser och konferenser 

Årets mex-dagar skulle ha hållits i Borås den 3-4 november. På grund av rådande pandemi sköts mex-

dagarna fram ett år. Någon mex-konferens hölls således inte under 2020. 

5. Artiklar i Stadsbyggnad  

Under 2020 infördes artikeln ”De tänker nytt om landsbygden” i nummer 5 av Stadsbyggnad på 

initiativ av kommittémedlem i mex-kommittén. 

6. Besvarade remisser 

Inga remisser har besvarats under året. 

7. 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. 

8. Aktiviteter för omvärldsbevakning  

Studiebesök har genomförts i Täby Park. 
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9. Mentorsverksamhet 

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

10. Studieresor 

Ingen studieresa utomlands genomfördes under året. 
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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 

Stina Feil   Sundvall 

Prem Huq  SKR 

Camilla Burén  Boverket 

Förändringar i kommittén 

• Camilla Burén, Boverket, har tillkommit under 2020. 

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 2020 nämndes våra fysiska träffar som en stark sida. I och med det pågående 

pandemin så har vi enbart haft en fysisk träff till skillnad från normala tre. Färre fysiska träffar 

riskerar att på sikt minska intresset för kommittéträffar.  



30(37) 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 2021-05-26 

 
 
 

Större händelser under året 

Ett fysiskt möte tillsammans med två digitala möten har hållits under året. 

Stadsbyggnadsdagarna i mars i Borås blev av där trafikkommittén var delaktig arrangör. 

Trafikkonferensen som planerades till 31 mars – 1 april i Katrineholm blev framflyttad till mars 2021. 

Uppföljning av 2020 års mål 

Kommittén har under året haft 15 medlemmar varav tre adjungerade.  

Under året hann trafikkommittén med ett fysiskt möte i Mariestad, annars har det blivit två formella 

möten via digital länk tillsammans med några avstämningsmöten gällande konferenser och övriga 

frågor.  

Kommittén har enligt planerna deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna. Gällande den egna 

konferensen Trafikfrågor i stadsbyggandet flyttades den fram till mars 2021 och planeringen för den 

har pågått under hösten i den utsträckning som har varit möjligt. 

Trafikkommittén har bidrag till artiklar till tidningen Stadsbyggnad. 

Utifrån förutsättningarna så ser trafikkommittén att 2020 ändå har haft en bra måluppfyllnad.  

Kurser/konferenser 

Kommittén har deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna som genomfördes i Borås i mars.  

Planering för Stadsbyggnadsdagar 2021 och Trafikfrågor i stadsbyggandet 2021 har gjorts under året. 

Stadsbyggnad 

Kommittén har bidragit med flera förslag på artiklar i Stadsbyggnad. 

Indikatorer 2019 

Antal medlemmar i kommittén - 15 

Närvaro vid kommitténs möten och arrangemang – 67 % 

Antal arrangemang – Stadsbyggnadsdagarna  

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

Framtiden 

Kommittén har för avsikt att komma igång med fysiska träffar när det är möjligt men att vi även 

kommer att arrangera fler digitala träffar. 
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Bilaga 11. 
 

Internationella kommittén  

Större händelser under året 

Deltagande i kommitténs arbete har under året endast skett via telefonmöten, fysiska möten har inte 

bedömts möjliga pga pandemin. Kommittén har under året haft 6 möten. 

Under året har Sverige varit ordförandeland i Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. 

Endast digitala möten har hållits, men med ambitionen att ordna minst ett, men förhoppningsvis två 

fysiska möten under ordförandeperioden som avslutas vid utgången av 2021.  

Det s k ”Nordic Agreement”, som tecknades 2014 mellan de nordiska länderna och de 

nordamerikanska kommunaltekniska organisationerna APWA och CPWA, hålls vid liv bl a genom att 

Finland och Sverige representerar de nordiska organisationerna i den övergripande IAC (International 

Affairs Committee) inom APWA. IAC har telefonkonferens varje månad, internationell samordnare 

har deltagit i flera möten under året. 

Med anledning av den pågående pandemin har möten och konferenser inte varit möjliga att fullfölja 

och därmed har verksamheten inom IFME inte varit lika omfattande som tidigare år. 

APWA, kommunalteknikerorganisationen i USA, har liksom tidigare år delat ut JR Fellow-

stipendium för studier i Sverige. Utsedda stipendiater har dock inte kunnat besöka Sverige, men 

planen är att kunna göra det under 2021 och förhoppningsvis enligt gängse ordning kunna hålla ett 

föredrag vid föreningens årskongress i Malmö. 

 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. Föreningen Sveriges Stadsbyggare ansvarar för 

ordförandeskapet åren 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 (ca 2000 medlemmar) 

Reglerna för medlemskap varierar mellan länderna, någon förening har bara kommuner som 

medlemmar, en annan bara chefer. 
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Sveriges Stadsbyggare är sedan många år medlem i International Federation of Municipal 

Engineering, IFME. IFME leds av General Board of Directors, GBoD, där de 22 medlems-ländernas 

utsedda delegater möts. Normalt håller GBoD två möten per år. Under 2020 hölls inga fysiska möten 

med svenskt deltagande. 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 

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 har deltagit i flera 

möten under året. 

Måluppfyllelse  

Ett antal kommittémöten har hållits under året, samtliga telefonmöten. Minnesanteckningar finns 

upprättade.  

- Ökad medlemskännedom om internationella kontakter genom flera artiklar i Stadsbyggnad. 

- Planering av ett nätverk inom gatu/vägområdena med de skandinaviska länderna har inletts, 

VISSK-nätverket, med en planerad konferens i Köpenhamn i september 2020, som tyvärr fick 

ställas in pga pandemin. 

- Internationell representation och föreläsare vid vår egen årskongress. Ordförande i IFME höll 

ett uppskattat föredrag på engelska. 

- Sveriges Stadsbyggare är ordförandeland för NKS-samarbetet. 

 

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 håller vanligen föredrag på föreningens årskongress.  

Artiklar i Stadsbyggnad 

Ett antal artiklar och notiser relaterade till internationella frågor har varit införda i Stadsbyggnad under 

året. Internationell samordnare och representant från kommittén har deltagit i de flesta av 

redaktionsrådets möten. 

Framtiden  

Arbetsåret 2021 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 förhoppningsvis år 2021 och framåt på internationella konferenser som hålls 

av våra samarbetsparter, vilka även bjuds in till Sveriges Stadsbyggares årskonferens i Malmö. 

Arbetet med Asset Management finns med som ett område att arbeta vidare med och 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 att ta emot dessa stipendiater. Stipendiaterna utses under senare 

delen av året.

http://www.ifmeworld.org/
http://www.ifmeworld.org/
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