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Verksamheten 2021 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 och att 
vara en arena för nätverkande. Utbildningen 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 2021. 

Verksamheten 2021 – pandemins påverkan 
Även år 2021 har varit ett speciellt år för hela världen. Pandemin orsakad av Covid -19 har gjort att 
möjligheter till fysiska möten varit starkt begränsad. Hela samhällets strukturer och vår vardag har 
påverkats och så även samhällsbyggnadsområdet. Ett behov av ökad och annorlunda tillsyn, 
omställning och stödpaket har arbetats fram inom mark- och etableringsverksamheterna samt inom 
näringsliv och kultur- och fritid/upplevelseverksamheterna.  

De tjänster och den service som kommuner erbjuder medborgarna har påverkats, inte minst genom 
den omställning i arbetssätt och kontaktytor då en stor andel arbetat på distans, oftast hemifrån under 
stor del av 2021. Den digitala omställningen har tagit stora steg och kommer att påverka framtiden för 
många verksamheter. 

För föreningen har pandemin inneburit utmaningar på olika sätt. Kommittéerna har fått tänka om när 
det gäller de kurser och konferenser som brukar anordnas under ett normalår och de allra flesta har 
ställt om till digitala lösningar. Även styrelsens, funktionärers och kommittéers möten har till stor del 
skett på distans.  

Antalet medlemmar 
Antalet medlemmar har minskat från 1660 under 2020 till 1501 under 2021. Den främsta orsaken till 
medlemstappet är troligen att föreningen inte kunnat genomföra alla de kurser och konferenser som 
varit planerade. Erfarenhetsmässigt kommer flertalet nya medlemmar 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 den ekonomiska redovisningen uppvisar föreningen ett negativt resultat för året. 
Resultatet beror i allt väsentligt på pandemins verkningar. 
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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 
Kurs- och konferensverksamheten är i mångt och mycket föreningens motor. Endast ett fåtal av 
planerade kurser- och konferenser har genomförts under året. 
Årskongressen i september med konferens och årsmöte genomfördes digitalt, men med ett antal 
närvarande i Malmö, som organiserade årskongressen på ett mycket bra sätt.  
Föreningen delade ut utmärkelsen ”Årets Stadsbyggnadsprojekt” till den föredömliga omvandlingen 
av entrén till området ”Gamla Uppsala” i Uppsala. 

Tidskriften stadsbyggnad 
Föreningens tidskrift, Stadsbyggnad har producerats och distribuerats planenligt med sex nummer. 
Teman för respektive nummer har varit att leda och styra processer, stadsmiljö, kongressnumret med 
tema stadsutveckling, hållbara kommuner, infrastruktur och klimat. Tidskriften har en stor bredd och 
bra täckning över olika viktiga områden inom stadsbyggnadsområdet. Tidskriften håller hög kvalitet 
och det redaktionella arbetet fungerar väl. 

Kommittéerna 
En väsentlig del av föreningens ideella arbete sker inom ramen för respektive kommittés 
arbete och de årliga arrangemang som anordnas av dem. Under året har samarbetet mellan 
styrelsen och kommittéerna stärkts, främst genom de kontaktpersoner som styrelsen utsett för de 
olika kommittéerna. Fyra av kommittéerna redovisar sin verksamhet i separata bilagor. 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar, kommittéledamöter och 
funktionärer för ett gott arbete och engagemang under detta väldigt speciella år. 

Stockholm 2022-04-07 

Tommie Eriksson Ingrid Persson Westberg 
Ordförande Vice ordförande 

Malin Ritzell Theres Evertsdotter Staf 

Malin Lagervall Anders Bylund 

Mats Hällnäs

Tommie Eriksson Ingrid Persson

Malin Rizell Therese

Anders Bylund

Mats Hällnäs

Malin Lagervall
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Verksamhetens mål 2021 med kommentarer 

Mål och aktiviteter 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 2021 Handlingsplan/ Aktivitet Kommentar 

Antalet medlemmar i 
föreningen ska öka. 

Utökning av kurs- och 
konferensverksamheten 
med ytterligare ett 
arrangemang efter 
Corona-pandemin och 
med högre betygsättning 
av kurs- och 
konferensverksamheten 
och med fler deltagare än 
under 2019. 

 

1. Fortsatt riktad marknadsföring mot
utpekade kommuner som idag har låg
relativ närvaro vid våra kurs-och
konferensarrangemang.

2. Att genomföra en marknadsanalys av
systerföreningar och föreslå möjliga
samarbetsformer.

1.Kurs- och konferensprogram för 2021
genomförs.

2. Fortsatt riktad marknadsföring mot
utpekade kommuner som idag har låg
relativ närvaro vid våra kurs- och
konferensarrangemang.

3. Att kurs-och konferensansvariga från
kommittéer, funktionär och styrelse får
fortsatt uppdrag att analysera nya
aktiviteter för att fånga aktuella frågor.
Förslag på nya arbetssätt och aktiviteter
redovisas till styrelsen i maj 2021.

4. Framtagande av handledning för
anordnande av digitala kurser och
konferenser.

1. Genomfört, bl a har
arbetet med
föreningens s.k.
ambassadörer fortsatt.

2. Ej färdigt.

1.Delvis genomfört.

2. Genomfört, bl a med
föreningens s.k.
ambassadörer.

3. Redovisat och
diskuterat på
styrelsemöte.

4. Redovisat för
styrelsen.

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
beslutad utgivningsplan.

2. Utveckling av Stadsbyggnads
hemsida, övrig digital
utveckling samt koppling till
sociala medier för fler
prenumeranter.

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

1. Utgivningen har
skett enligt plan.

2. Utvecklingsarbete
pågår.

3. Pågår, stor
pandemipåverkan
under året.
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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, 
bl a kurs- och 
konferensverksamheten.. 

1. Genomföra webbrådsmöten enligt
mötesplan.
2. Förbättra startsidans funktion och
innehåll.
3. Förbättra hemsidans funktion
avseende läsbarhet i mobiler, koppling
till Facebook och andra sociala medier.
4. Hemsidans funktion och samverkan
avseende kurser och konferenser
utvecklas.
5. Förbättra eller se över funktionen för
medlemsregistrering medlemsinloggning
och lösenordshantering.
6. Utveckla nyhetsflödet
(föreningsnyheter och branschnyheter)
på hemsidan samordnat med tidskriftens
hemsida.
7. Systematisk granskning av hemsidans
avseende fakta, aktualitet etc.
8. Uppdatera kommunikationsplan och
årshjul att gälla för 2021.

1. Klart

2. Genomfört.

3. Arbetet pågår.

4. Löpande arbete som
pågår.

5. Arbetsgrupp tillsatt.

6. Ökade insatser
genomförda.

7. Ansvarig utsedd,
påbörjat.

8. Genomfört med sikte
på 2022.
.

Mål och aktiviteter för perspektivet Ekonomi och administration 

Inriktningsmål 
Föreningen har effektiva processer för styrelsearbete och föreningens 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.
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Operativa mål Handlingsplan/aktivitet Kommentar 

1. Årskongressen 2021
genomförd senast 2021-09-
30 enligt stadgarna

2. Strategidagar
genomförda senast 2021-
12-15

3. Uppdaterad
arbetsordning fastställd
senast 2021-05-01

4. Verksamhetsplan 2021
klar senast 2021-01-31

5. Budget 2021 klar senast
2021-01-31

6. Fortsatt arbetet för att
förbättra kontakten mellan
styrelsen och kommittéer

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. Kontinuerlig kontakt enligt
beslutad rutin

1. Klart

2. Klart

3. Klart

4. Klart

5. Klart

6. Klart

Föreningens ekonomi redovisas mera detaljerat i separat dokument. 
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Mål och aktiviteter för perspektivet Utveckling 

Inriktningsmål 
Utveckla föreningen och dess verksamhet 

Operativa mål Handlingsplan/aktivitet Kommentar 

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

1. Beslutsunderlag tas fram för
beslut på styrelsemötet maj/juni
avseende Årets Stadsbyggare
och Årets stadsbyggnadsprojekt.

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 det 
internationella arbetet via NKS 
och IFME. 

Genomfört i den 
omfattning som 
varit möjlig med 
hänsyn till 
pandemin.  

Agneta
Markering
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Bilaga 1. 
 

Föreningens styrelse och funktionärer år 2021 
 
Av årskongressen utsedda ledamöter, revisorer och valnämnd 

 
Styrelsen 
Ordförande, Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef Ekerö  
Vice ordförande, Ingrid Persson Westberg, seniorstrateg Malmö 
 
Ledamöter 
Mats Hällnäs, utvecklingschef Eskilstuna 
Anders Bylund, f.d. samhällsbyggnadsstrateg Luleå 
Ulrika K Jansson, kommundirektör Enköping  
Theres Evertsdotter Staf, avdelningschef gata-park Jönköping 
Malin Lagervall, avd.chef övergripande planering Umeå  
 
Suppleanter 
Malin Rizell, kontorschef, Ekologigruppen Lund  
Elisabeth Gondinger avd.chef mark o exploatering Göteborg 
Göran Werner, teknisk direktör Mölndal 

 
Revisorer 
F.d. gatudirektör Leif Josefsson, Klågerup, sammankallande 
F.d. gatuchef Anders Liljekvist, Falun, ledamot 
Exploateringsstrateg Marianne Cedervall, Linköping, 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 

 
Jan G Nilsson, sekreterare och medlemsansvarig 
Per Olsson, kassaförvaltare 
Håkan Bergeå och Jan G Nilsson, kurs- och konferensansvariga 
Jan G Nilsson, internationell samordnare 
Stefan Wemmel Ljung, redaktör tidskriften Stadsbyggnad, webbredaktör och kommunikatör 
Agneta Sundberg, ansvarig utgivare för tidskriften Stadsbyggnad  
Agneta Sundberg, kommunikationsansvarig och ordförande i föreningens redaktionsråd  
Inger Sundström, senior advisor 
Ulf Lademyr, senior advisor 
Åke Persson, senior advisor 
Allan Almqvist, senior advisor 
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Bilaga 2. 

1. Hemsidan/digital kommunikation 

1. Underlag för verksamhetsberättelsen 2021 
 

Det operativa målet för hemsidan år 2021 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 2021 på följande aktiviteter 

1. Löpande arbete med hemsidans innehåll samt sociala medier och nyhetsbrev. 
2. Utveckling av mötesrutiner samt ökad frekvens av nyhetsbrevsutskick. 
3. Påbörjat utvecklingsarbete för sociala medier – ökad kvalitet på kampanjer samt förbättrad mätbarhet. 
4. Genomföra webbrådsmöten enligt mötesplan. 
5. Förbättra startsidans funktion och innehåll. 
6. Förbättra hemsidans funktion avseende läsbarhet i mobiler, koppling till facebook och andra sociala medier. 
7. Hemsidans funktion och samverkan avseende kurser och konferenser utvecklas. 

8. Byte av webbhotellsleverantör från Loopia till Oderland.  
9. Säkerställa att avtal och uppdrag med Dioniq, Mötesledarna och Loopia (fr Q4 Oderland) m fl är uppdaterade och att 

betalningsrutiner med löptider är säkrade. 
10. Förbättra eller se över funktionen för medlemsregistrering medlemsinloggning och lösenordshantering 
11. Löpande arbete med nyhetsflödet (föreningsnyheter och branschnyheter) på hemsidan samordnat med tidskriftens 

hemsida 
12. Systematisk granskning av hemsidans avseende fakta, aktualitet etc. 

 
 

Under 2021 har arbetet med hemsidan varit organiserat på följande sätt: 

 

 

Styrelse
FU

Teknisk plattform

Dioniq

Loopia/
fr Q4 Oderland
(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



12(26) 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 2022-04-07 

 
 
 
 

Sammanfattningsvis har 2021 präglats av att fortsatta förbättringsåtgärder med syftet att säkra och 
förbättra hemsidans funktion för medlemmar och övriga besökare. Nyckeltalet för hemsidan som 
utgörs av antalet besökare på hemsidan har ökat från föregående års 6487 användare per år till 9665 
användare per år, vilket innebär en ökning med 49 procent. 

Att notera från år 2021 i punktform; 

• Under 2021 har förbättringsarbetet fortsatt med justeringar och åtgärder för ökad 
användarvänlighet, startsidan och toppmenyn samt olika undersidor och menyer har 
bearbetats. 

• Bevakning av arbetet med medlemsinloggning och registerdatabas som initierades 2019 och 
fortsatte under 2020 i samarbete med ny kanslileverantör har pågått även under 2021. 

• Webbrådet har haft fyra möten, formen har pandemianpassats till Zoom-möten.  
• Från och med 1 augusti är kommunikationsfunktionären ordförande för webbrådet samt 

ansvarig utgivare för hemsidan och ansvarig för dess utveckling. 
• Byte av webbhotellsleverantör från Loopia till Oderland. 
• Avtal med Dioniq hb har gällt hela 2021. 
• Avtalet med Stefan Wemmel Ljung har gällt hela 2021. 
• Kopplingen till sociala medier, främst Facebook men även Instagram och LinkedIn, har 

nyttjats till att uppmärksamma föreningens olika aktiviteter, 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. Nyhetsbrevet har utvecklats med ökad 
frekvens till 11 gånger/år och mera innehåll samt möten inför varje utskick. 

• Allmänna uppdateringar av innehåll och teknik. 
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Bilaga 3. 
 
Kurs- och konferensverksamheten 2021 
Under 2021 har förutsättningarna för genomförandet av föreningens kurs- och konferensverksamhet 
fortsatt starkt påverkats av coronaviruspandemin, som bröt ut under mars månad 2020.  
Till skillnad från 2020, då hela 6 arrangemang måste inställas, så kunde alla arrangemang utom 2 
genomföras under 2021. Detta innebar att av de 7 genomförda arrangemangen genomfördes 4 enbart 
digitalt, 2 genomfördes både digitalt och fysiskt och 1 genomfördes enbart fysiskt!   
 
Två tydliga erfarenheter av pandemins inverkan på konferensverksamheterna har framkommit: 

- att de fysiska mötena redan känns väldigt efterlängtade för kommunernas stadsbyggares 
nätverkande och kunskapsutbyte, som alltid varit föreningens syfte 

- 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 kommit för att stanna som 
komplement till de klassiska fysiska konferenserna. 
 
Kurs/Konferens, egna Datum Ort  Genomförande Delt+medv 
     
Trafikfrågor i stadsbyggandet 24/3  Digitalt                  47   
Stadsbyggnadsdagarna 14/4 Göteborg Digitalt       122 
Lantmäteridagarna 19–20/5 Göteborg Digitalt                

lld 
      107 

Kurs Medborgardialog 
id  

21+28/5 Stockholm Digitalt                 
lld 

  9 
Gatu- och parkdagarna  Helsingborg                  Inställd  
ÅRSKONGRESS 2021 20-21/9 Malmö Fysiskt+Digitalt             40 
3D-seminarium 13–14/10 Västerås Fysiskt+Digitalt        90 
Mex-dagarna 09-10/11 Borås                  Inställd  
Kommunala Lantmäteridagar 25-26/11 Stockholm Fysiskt                      90 
Summa egna arrangemang 12 dagar 4 olika orter         505 
Föregående år 2020   8 dagar 4 olika orter Fysiskt o digitalt       287 
Föregående år 2019 20 dagar 8 olika orter Alla fysiska     1136 

 

 

Konferens samarrangemang     
-  - -  - -    
 

Deltagarmässigt nåddes totalt 505 deltagare+medverkande, som är betydligt mer än fjolårets 
287, men långt under 2019 års notering på 1136 deltagare, före pandemin! 

Ekonomiskt redovisas ett överskott på 335 475 kr, som är betydligt bättre än fjolårets 
underskott på -80 163 kr, men långt under 2019 års överskott på 1 208 609 kr, som ligger på 
genomsnittsnivån för de fem åren 2015-2019, d v s närmast före coronaviruspandemin.  

Det sammanlagda överskottet från de 7 genomförda arrangemangen 2021 ligger ungefär på 
samma nivå som för åren 2015-2019, före pandemin. Den redovisade negativa skillnaden 
mellan totala överskotten 2021 och 2019 beror därför huvudsakligen på de 2 inställda 
arrangemangen Mexdagarna och Gatu- o parkdagarna, som historiskt gett stora överskott.  

Ekonomin framgår närmare av föreningens ekonomiska årsredovisning. 
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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 2021 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 höga betygsnivån 5,0 resp 5,3 ! 
Stadsbyggnadsdagarna arrangerades gemensamt av Kommittén för hållbar Stadsbyggnad och 
Trafikkommittén - i samarbete med Göteborgs stad, Svenskt Vatten och Svensk Försäkring.  

Årskongressen har under året genomförts fysiskt och digitalt från Malmö 20-21 sept med 
årsmöte och kvalificerade föreläsningar och inledningsvis ett styrelsemöte.  

För tredje året arrangerade Lantmäterikommittén, förutom de två Lantmäteridagarna, även ett 
3D-seminarium, som genomfördes såväl fysiskt som digitalt! Det utföll mycket väl med 
hittills högsta deltagarantalet 90 st, och fick dessutom den rekordhöga betygsättningen 5,3 
resp 5,4  

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 2021 liksom 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 2021 består av 10 ledamöter med minst en representant för var och en av föreningens 
kommittéer samt en representant från Sveriges Stadsarkitektförening. Redaktionsrådet 
sammanträder inför varje utgåva av tidningens 6 nummer via Zoom. 

Vid årets utgång bestod redaktionsrådet, förutom ansvarig utgivare och redaktör, av: 

1 Hans Andersson  Gatukommittén 

2 Ulrika Asztély Nilsson Gatukommittén 

3 Ann Storvall Trafikkommittén 

4 Eric Båve Chefskommittén 

5 Jan G Nilsson 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 

  

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 2021 funnits i 2 nummer, i nr 3 och 4. 
Föreningens övriga konferenser har också gett artiklar i tidningen. 

Totalt under året innehöll Stadsbyggnad 71 artiklar varav 21 initierades av redaktionsrådet 
och 14 kom från konferenser. Antalet inköpta artiklar var 16. 
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Andelen inköpta artiklar under var 23 procent jämfört med 2020; 24 procent och 2019; 20 
procent. Tidigare år har andelen varierat mellan 15 och 30 procent. 

Antal sidor med betalda annonser under 2021 uppgår till i medel 0,33 sidor per nummer. 

Annonser för föreningens arrangemang uppgick under 2021 till totalt 11 sidor, samma antal som för 
2020, 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 vid slutet av 2021 till 1 700 ex och nådde 
cirka 120 prenumeranter utöver föreningens medlemmar. Annonskampanjen i sociala 
medier/nyhetsbrevet i slutet av året gav 7 nya prenumeranter. 

Samarbetet med föreningens 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, 
Instagram-sida och LinkedIn-sida i samband med utgivningen. Under året har en riktad annonsering 
skett i ovanstående sociala medier 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. Under 2021 ökade återigen antalet 
besökare på hemsidan till 12 729 besökare, en ökning med cirka 12 procent, efter att antalet 
besökare under 2020 för första gången på flera år minskade till 11 371 besökare, en minskning med 
cirka 20 procent. Antalet medlemmar i tidskriftens Facebook-grupp 8 november 2021 var 425 
jämfört med 404 ett år tidigare. 

Annonssäljarna AB har under året svarat för produktion, grafisk form och annonsackvisition till 
föreningens analoga och digitala annonsplatser inkl Stadsbyggarkarriär. Efter att 
annonsförsäljningen störtdök under 2020 i samband med pandemins marknadseffekter till drygt 
40 000 kr har en återhämtning skett under 2021 till cirka 85 000 kr, större delen av intäkterna 
kom under hösten. 

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  
   

Chefskommittén har under året fört en tynande tillvaro utan egentlig verksamhet. Vid årets slut fanns 
inga medlemmar och kommittén förklarades i slutet av året för vilande och har nu lagts ned. 
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Bilaga 6 
 

Lantmäterikommittén  

Lantmäterikommittén 2021 
 
Kommitténs ledamöter under 2021 
Lantmäterikommittén har under 2021 bestått av 11 ledamöter, samt en adjungerad ledamot från SKR 
(Sveriges kommuner och Regioner).  
 
Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang 

 
Lisa Klasson Kalmar 2015-  Ordförande Göteborg och 

Stockholm 
Lennart Moberg Karlstad 2014- Vice ordförande, 

medlem i 
Stadsbyggnads 
redaktionsråd 

Göteborg och 
3D seminarium 

Anna Svensson Linköping 2016-2021 Medlem i råd 
för hemsidan 

Stockholm 
 

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

 
Pauline Pertoft Landskrona 2017-  Göteborg och 

3D seminarium 
 

Fanny Nordqvist 
Darell 

Stockholm 2019-  Stockholm och 
3D seminarium 

Emelie Westin Jönköping 2018-  Göteborg 
Magnus Edén Huddinge 2020-  Stockholm 
Charlotte Carlstedt Göteborg 2021-  Göteborg 
Maria Stattin Gävle 2021-    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 kollektivt för nominering av nya ledamöter. Ambitionen är att inrätta en ny 
valberedning under kommande år. 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Under året har Charlotte Carlstedt (Göteborg) och Maria Stattin (Gävle) valts in som nya ledamöter i 
kommittén. Maria S kommer att tillhöra ”Stockholmsgruppen” som jobbar med Kommunala 
Lantmäteridagarna i Stockholm och Charlotte C tillhör ”Göteborgsgruppen” som jobbar med 
Lantmäteridagar i Göteborg. Anna Svensson har valt att sluta under året. Kommittén har en bred 
åldersfördelning, 3 ledamöter 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 
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telefonmöten och kontakt via mejl för planering och årets konferensprogram och övrig verksamhet. 
 
Genomförda kurser och konferenser 
P.g.a. pandemin arrangerades de sedvanliga Lantmäteridagar i Göteborg i maj digitalt. Även 3D 
seminarium 13–14 oktober genomfördes digitalt. Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm hölls på 
plats i Stockholm 25–26 november. Antalet deltagare var 90 st.  
 
Besvarade remisser 
Under året har kommittéledamöter bidragit med input till SKR:s svar på remissen Ändring av 
andelstal i gemensamhetsanläggningar. 
 
Artiklar i Stadsbyggnad 
Lantmäterikommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Lennart Moberg. I 
samband med kommitténs konferenser erbjuds samtliga föreläsare att skriva artiklar i tidningen. 
 
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 2022 
alternativt 2023.  
 
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. De 
senaste åren har även en arbetsgrupp knuten till Lantmäterikommittén anordnat ett 3D seminarium om 
två dagar. P.g.a. pandemin genomförde en konferens och 3D seminariet digitalt. Kommittén planerar 
för att genomföra samtliga konferenser fysiskt under 2022. Kommittén har utökats med ytterligare 
ledamöter under 2021. Sammanträden har hållits kontinuerligt för att bibehålla sammanhållning i 
gruppen.   
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Bilaga 7 
 

Gatukommittén 
 
 
Gatukommittén Verksamhetsberättelse 2021 
 
 
Kommitténs ledamöter 
Hans Andersson, Skellefteå, ordförande och ansv. Stadsbyggnad  
Tommy Karlqvist, Örebro 
Marie Holmqvist, Helsingborg, sekreterare och utbildningsansvarig 
Karin Lundskog, Göteborg, ansv. för hemsida 
Ted Ell, Stockholm 
Ulrika Asztély-Nilsson, Mölndal,  
Åse Friberg, Örebro 
Josua Bender, Köping 
Selda Taner, Sveriges Kommuner & Regioner, adj. ledamot 
Elin Sandberg, Trafikverket, adj. ledamot 
 
 
Förändringar i kommitténs sammansättning under året 
Tommy Karlqvist, Örebro kommun, har överlämnat stafettpinnen till Åse Friberg och Josua 
Bender Köping har meddelat intresse att ingå i kommittéarbetet.  
 
 
Tidpunkter och platser för kommittésammanträden 
Kommittén har under året haft följande sammanträden, teams-möten, den 10 mars, 12 maj, 23 
september, 25 oktober och den 15 december.  
 
 
Genomförda kurser och konferenser 
2021 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. Dagarna kommer istället att genomföras fysiskt juni 
2022. 
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 med stöd 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 har rapporterat uppdateringar vad gäller Gatukommitténs arbete 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 2022 
Hans Andersson, ordförande i Gatukommittén 



22(26) 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 2022-04-07 

 
 
 
 
 
Bilaga 8 
 
 

Internationella kommittén  
Större händelser under året 

 Kommittén har under året haft sex digitala möten. 
 Föreningen har under år 2020 och 2021 varit ordförandeland i Nordisk Kommunalteknisk 

Samarbetskommitté, NKS. Fyra digitala möten har genomförts. De kommande två åren är 
Danmark ordförandeland.  

 Inom ramen för NKS har ett webinarium genomförts 2021-11-16 med temat ” How Covid-19 has 
affected public works in the Nordic countries” 

 Planeringsarbetet har fortsatt under 2021 avseende VISSK, Vegnettverk i Skandinaviens störste 
kommuner. Arbetet med en återstart av nätverket fortsätter 2022 
 

Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS  

De kommunaltekniska föreningarna i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige samarbetar i 
en kommitté, Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Ordförandeskapet växlar mellan 
länderna. Under år 2020 och 2021 har Vår förening varit ansvarig Under året har fyra digitala möten 
hållits och ett Webinarium anordnades 2021-11-16 med temat ” How Covid-19 has affected public works 
in the Nordic countries” De kommande två åren är Danmark ordförandeland. 

Federation of Municipal Engineering, IFME. 
Sveriges Stadsbyggare är sedan många år medlem i International Federation of Municipal Engineering, 
IFME. Under 2021 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.  

American public works association APWA 

Ett samarbetsavtal mellan föreningarna tecknades under 2021.  Samarbetet syftar till kunskapsutbyte 
genom deltagande i konferenser, artiklar föredrag mm inom samhällsbyggnadsområdet. Finland och 
Sverige representerar de nordiska organisationerna i den övergripande IAC (International Affairs 
Committee) inom APWA. IAC har telefonkonferens varje månad. 

Måluppfyllelse  

Operativa mål 2021 Kommentar 
Medlemmar får ökad kännedom om Sveriges 
Stadsbyggares internationella utbyten 

Information finns på hemsidan. 
Information sker löpande på styrelsens 
möten 

Studieresor planeras om den möjligheten finns 
och samordnas mellan kommittéerna. 

Inte uppfyllt pga. Covid 19 

Fortsatt dialog förs med Sveriges Stadsbyggares 
övriga kommittéer och föreningen representeras 
på andra länders arrangemang, antingen digitalt 
eller fysiskt. 

Samarbete ske i organiserad form via 
IFME och med APWA. Internationella 
samordnaren deltar i arbetet 

Föreningens kurser och konferenser har 
internationella inslag. 

Uppfyllt exempelvis har Maurice Barth 
från Frankrike hållit föredrag om Paris 
på årskongressen 2021 

http://www.ifmeworld.org/
http://www.ifmeworld.org/
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Arbetet med att hitta former i föreningens 
verksamhet för Asset Management fortsätter 
gentemot övriga kommittéer, liksom det 
skandinaviska samarbetet med arbetsnamnet 
”Vegnettverk i Skandinavias stØrste kommuner, 
VISSK” där en konferens med Sverige som 
värdland arrangeras. 

Övriga kommittéer har tillfrågats om 
intresset för Asset management. 
Bedömningen är att intresset för detta 
ämnesområde är svagt för tillfället. 
Arbetet med VISSK har ”återstartats” 
och fortsätter under år 2022. 

Möjlighet att ta emot grupper från andra länder 
och arrangera studieresor till andra länder för 
föreningens medlemmar i mer organiserad form 
diskuteras, även med hänsyn till smittläget 

Konkreta förslag har inte diskuterats 
under 2021 pga. Covid 19 

1.  
. 

2.  
Indikatorer Kommentar 
Kommittén fortsätter att utveckla sina 
arbetsformer genom kommittémöten, ett fysiskt 
möte och telefon- eller webbmöten. 

Samtliga möten under 2021 har varit digitala 
vilket är både bra och dåligt. Fördelen är att det är 
enkelt och tidsbesparande med digitala möten, 
Nackdelen är att inte kunna ses på plats och 
utbyta erfarenheter  

Minst en artikel med inriktning och släktskap med 
Sveriges Stadsbyggares internationella samarbete 
publiceras under året i Stadsbyggnad. 

Uppfyllt 

Deltagande i andra länders arrangemang ökar i 
den mån det kan ske. 

Inte uppfyllt men däremot är två av kommitténs 
ledamöter adjungerade till APWA:s Solid Waste 
Management Committee, Road Safety 
Subcommittee och Sustainable Transportation 
Subcommittee 

 

Kurser/Konferenser 

Internationella kommittén är tills vidare 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.  

 
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 redaktionsrådets möten. 

 

Framtiden  

Verksamheten 2022 kommer sannolikt att åtminstone inledningsvis att påverkas av Covid 19. Digitala 
verktyg, som nu blivit vardag har gjort det enklare att delta i aktiviteter och möten till lägre kostnad även 
om personliga möten inte kan ersättas på sikt. 

Förhoppningsvis kan det internationella arbetet stärkas och utvecklas under 2022 till nytta för ökad 
medlemsnytta.   

https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Road_Safety_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Road_Safety_Subcommittee.aspx?hkey=6db24c0b-0c3d-47be-9447-21858f4bfa65
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Road_Safety_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Road_Safety_Subcommittee.aspx?hkey=6db24c0b-0c3d-47be-9447-21858f4bfa65
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Sustainable_Transportation_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Sustainable_Transportation_Subcommittee.aspx?hkey=7c922ed0-88d3-424a-afe7-047026978cb7
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Sustainable_Transportation_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Sustainable_Transportation_Subcommittee.aspx?hkey=7c922ed0-88d3-424a-afe7-047026978cb7
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Road_Safety_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Road_Safety_Subcommittee.aspx?hkey=6db24c0b-0c3d-47be-9447-21858f4bfa65
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Road_Safety_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Road_Safety_Subcommittee.aspx?hkey=6db24c0b-0c3d-47be-9447-21858f4bfa65
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Sustainable_Transportation_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Sustainable_Transportation_Subcommittee.aspx?hkey=7c922ed0-88d3-424a-afe7-047026978cb7
https://www.apwa.net/MYAPWA/Groups___Committees/Technical_Committees/Transportation_Committee/Sustainable_Transportation_Subcommittee/Apwa_Public/Tech_Cmtes/Transportation/Transp-Sustainable_Transportation_Subcommittee.aspx?hkey=7c922ed0-88d3-424a-afe7-047026978cb7
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Bilaga 9 
 
 

Trafikkommittén  
 

1.  Verksamhetsuppföljning 2021 för 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 

Tove Västibacken Uppsala 

Daniel Sjölund  Göteborg 

Per Öhgren  Trafikkonsult 

Elin Sandberg  Trafikverket 

Stina Feil   Sundvall 

Prem Huq  SKR 

 

 

Förändringar i kommittén 

• Camilla Burén, Boverket, har avgått under 2021. 
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2. Utvecklingssituationen för kommittén 
 

IDAG  FRAMÖVER 

Starka sidor – att värna 

Nätverksbyggande, kunskapsutbyte och trevlig 
kollegial samvaro 
 

Möjligheter – att utnyttja 

Engagerade kommittéledamöter kan leda till fler 
arrangemang. Digitala kunskaper/möten har ökat 
kraftigt – här finns potential till effektiva 
mötesformer. 

Svaga sidor – att hjälpa upp 

 

Att använda rätt digitala mötesformer så att det blir 
enkelt för alla att deltaga. 

Hot – att avvärja 

Bristande tid och begränsade ekonomiska ramar på 
hemmaplan minskar engagemanget i kommittén. 

Minskat fysiska träffar riskerar att minska 
samverkan mellan kommittémedlemmar och då på 
sikt minska engagemanget i kommittén. 
 

 

I verksamhetsplanen för såväl 2020 och 2021 nämndes våra fysiska träffar som en stark sida. I och med 
det pågående pandemin så har det inte varit någon fysisk träff alls till skillnad från normala tre. Färre 
fysiska träffar riskerar att på sikt minska intresset för kommittéträffar.  

 

3. Större händelser under året 
Trafikfrågor i stadsbyggandet hölls som en digital konferens våren 2021.  

 

Flera (sju stycken) digitala möten har hållits under året. 

 

Stadsbyggnadsdagarna genomfördes digitalt där trafikkommittén bidrog med programpunkter. 

 

Trafikkommittén har haft digitalt besök på en kommittéträff av en representant från Norsk 
Kommunalteknisk forening. 
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4. Uppföljning av 2020 års mål 
 
Kommittén har under året haft 13 medlemmar varav två adjungerade.  

Tre ordinarie kommittéträffar har hålls via digital länk tillsammans med fyra avstämningsmöten gällande 
konferenser och övriga frågor.  

Kommittén har enligt planerna deltagit i arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna. 

Trafikkommittén har bidrag till artiklar till tidningen Stadsbyggnad. 

Utifrån förutsättningarna så ser trafikkommittén att 2021 ändå har haft en bra måluppfyllnad.  

5. Kurser/konferenser 
Kommittén har deltagit i det digitala arrangemanget av Stadsbyggnadsdagarna.  

Planering för Stadsbyggnadsdagar 2022 och Trafikfrågor i stadsbyggandet 2022 har gjorts under året. 

 

6. Stadsbyggnad 
Kommittén har bidragit med flera förslag på artiklar i Stadsbyggnad. 

 

7. Indikatorer 2020 
Antal medlemmar i kommittén - 13 

Närvaro vid kommitténs möten och arrangemang – 47 % 

Antal arrangemang – Stadsbyggnadsdagarna och Trafikfrågor i stadsbyggnadet 

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

 

8. 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. 

 

 

 

21 januari 2022 

Petter Skarin 
Ordförande i Trafikkommittén 
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