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Arrangeras av:

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

Ta del av praktikfall och experter  
från följande organisationer

4 Järfälla kommun
4 Nacka kommun
4 Uddevalla kommun 
4 PWC 
4 Gnesta kommun
4 Foyen Advokatfirma
4 Upplands Väsby
4 Peab 
4 WSP

MODERATOR
Mikael Wallin 
Avdelningschef Stadsutveckling
WSP

SPECIELLT INBJUDEN

Effektiv och värdeskapande  
samhällsbyggnad

Göran Cars 
Professor vid institutionen för  
Samhällsplanering och miljö 
Kungliga Tekniska Högskolan 

EFFEKTIV & VÄRDESKAPANDE  

SAMHÄLLSBYGGNAD 2016 
Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv 
samhällsbyggnadsprocess och kortare ledtider
NATIONELL KONFERENS 16-17 MARS 2016 • STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

• Att skapa en levande översiktsplan som är både  
strategisk och operativ 

• Så kan du utmana och utveckla traditionella  
arbetssätt och processer för mer effektiv och  
värdeskapande samhällsbyggnad 

• Så arbetar du framgångsrikt med  
medborgardialog

• De senaste inom PBL och miljöbalken  
– tolkningar, rättsfall och praxis

• Framgångsrik samarbetsmodell för effektivare  
och smidigare byggprocess

• Hur du minskar ledtider och förbättrar kvaliteten genom att 
arbeta processorienterat och identifiera de mest kritiska  
flaskhalsarna



ONSDAG 16 MARS 

09:15 Registrering med morgonkaffe och smörgås

09:45 Ability partner inleder konferensen och lämnar 
ordet till moderatorn

Mikael Wallin 
Avdelningschef Stadsutveckling
WSP

Mikael har tidigare arbetat bl.a. på Länsstyrelsen i Stockholm Län 
och har i dagsläget arbetat på WSP i över 10 år. WSP hjälper bl.a. 
kommuner i deras samhällsbyggnadsarbete där de i ett tidigt skede 
i processen stöttar kommunerna i deras arbete med att effektivisera 
processer och arbetssätt. De är också med och utvecklar samhällen 
genom analys och strategi.

EXPERTANFÖRANDE
10:00 Effektiv och värdeskapande samhällsbyggnad 
– att utmana och utveckla traditionella arbetssätt och 
processer
• Vad säger den senaste forskningen vad gäller effektiva samhälls-

byggnadsprocesser? 

• Hur utveckla en process som sätter fokus på stadens kvaliteter 
och funktioner samt tillgodoser medborgarnas krav?

• Att gå från traditionella arbetssätt till gemensamt värdeskapande 
mellan kommunen och byggherrar för effektivare samhällsbygg-
nadsprocesser

• Så skapar du mervärde och ”vinna-vinna” lösning för kommunen 
och byggherren som dessutom är mer tids- och kostnadseffektiv

• Framgångsfaktorer för att effektivt driva utvecklingsprojekt från 
idéstadiet till genomförande

• Praktikfall: Kirunas utvecklingsplan – hur förflytta en hel stad 
smidigt och effektivt?

Göran Cars 
Professor vid institutionen för Samhällsplanering  
och miljö
Kungliga Tekniska Högskolan 

Göran är professor och forskare men även gästprofessor vid insti-
tutionen för Data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet 
och har under de senaste åren varit inblandad i ett stort antal stads-
byggnadsprojekt runt om i landet. Hans professionella intresse är 
riktat mot processer och strategier för stadsutveckling och forskar 
inom samhällsbyggnad. Under detta anförande kommer han berätta 
om hur du utmanar och utvecklar dagens arbetssätt för effektivare  
samhällsbyggnadsprocess. 

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:20 Att skapa en organisationsstruktur och arbets-
sätt som möjliggör en effektiv och smidig samhälls-
byggnadsprocess
• Så har vi arbetat fram en gemensam vision och mål för sam-

hällsbyggnad samtidigt som vi skapat en bättre och effektivare 
organisation 

• Så engagerar vi tjänstemän och politiker och arbetar mot samma 
mål – ta del av praktiska exempel från expansionen Barkabystaden 

• Ta del av våra framgångsfaktorer samt fallgropar att se upp för

• Processtöd och teknik - vilka frågor som hanteras i olika skeden 
och hur du hanterar dessa

Anders C Eriksson
Stadsarkitekt
Järfälla kommun 

Anders har över 40 års erfarenhet med planering och byggande och 
har arbetat fem utav dem på Järfälla kommun som stadsarkitekt. 
Under detta anförande kommer Anders bland annat att berätta 
om Barkarbystaden som är ett av de största utbyggnadsområ-
dena i Stockholmsområdet. Under en tioårsperiod växer en helt ny 
stadsdel fram. Här kommer det att finnas bostäder, arbetsplatser, 
skolor, kultur och service. Både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg 
kommer att stanna i området. Järfälla kommun har utsetts till ”bästa 
pendlarkommun” av Dagens Nyheter.  

12:10 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:10 Att skapa en strategisk och levande översikts-
plan och säkra kvalité i byggandet
• Så blir översiktsplanen ett mer strategiskt styrdokument  

samtidigt som konkreta operativa riktlinjer ges

• Så etablerar du rätt struktur för att arbeta effektivt med en  
översiktsplan som uppdateras kontinuerligt

• Hur en väl förankrad översiktsplan kan möjliggöra en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess

• Så kopplar vi ihop översiktsplanen med andra strategiska  
styrdokument

• Medborgardialog i tidiga skeden som verktyg för social  
hållbarhet

Sven Andersson
Översiktsplanerare
Nacka kommun

Sven är översiktsplanerare i Nacka kommun och var projektledare 
för den kommuntäckande översiktsplanen som antogs 2012. Han 
är nu projektsamordnare för Nacka stad, d v s det område på västra 
Sicklaön som kommer att försörjas med tunnelbana år 2025 och 
där Nacka kommun förbundit sig att tillskapa 13.500 nya bostäder 
i avtal med staten. Under detta anförande kommer Sven att berätta 
om hur Nacka kommun arbetar med översiktsplanen och gör den 
mer strategisk. Han kommer även att belysa hur de håller översikts-
planen uppdaterad och aktuell.  

PRAKTIKFALL
14:00 Kartläggning och optimering av processer för  
effektivare samhällsbyggnad 
•  Så har vi kartlagt samhällsbyggnadsprocessen   

- mark- och exploateringsprocessen 
- planprocessen 
- byggprocessen 
- lantmäteriprocessen 
- förvaltningsprocessen 

• Så optimerar och säkrar vi processerna så de blir så effektiva 
som möjligt 

• Ta del av resultaten från kartläggningen
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Stefan Björling
Utredare samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 

Stefan kommer att berätta om Uddevalla kommuns kartläggning av 
deras samtliga samhällsbyggnadsprocesser som de är mitt inne i 
från ax till limpa. Han kommer även att prata om hur de optimerar 
processerna för bästa och mest effektiva processlösningar.  

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
15:20 Investeringsanalys – så undviker du överrask-
ningar och hamnar ekonomiskt rätt från början i  
samhällsbyggnadsprocessen
• Så får du en samlad bild av kommunens investeringsbehov såväl 

fastigheter som infrastruktur, VA etc. på 15 – 20 års sikt

• Ändamålsenlig exploaterings- och investeringsprocess - ett 
måste för att undvika tidskrävande överraskningar och hamna 
ekonomiskt rätt från början

• Så får du alla parter att se helheten och inte bara sitt eget  
verksamhetsbehov

• Ta del av våra kundcase – så arbetar du praktiskt med  
dessa frågor

Susanna Collijn
Partner och rådgivare
PWC 

Susanna ansvarar för PwC:s verksamhet till kommunal sektor. Ett 
ansvar som omfattar revision, rådgivning och utbildning inom led-
ning och styrning, verksamhetsutveckling samt strategi och framtid 
till kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag. Hon leder 
ett team om 160 medarbetare som besitter mycket kunskap och 
engagemang i samhälls- och välfärdsfrågor. Under detta anförande 
kommer hon att berätta om deras investeringsanalys, som ser till 
att man hamnar ekonomiskt rätt från början, och på så vis undviker 
ekonomiska överraskningar. 

PRAKTIKFALL
16:10 Så arbetar du framgångsrikt med medborgar-
dialog för att korta ner processtiderna
• Så har vi arbetat fram en modell för vårt kommunikationsarbete  

– hur det fungerar i praktiken samt vilka resultat vi kan se 

• Hur du informerar medborgarna och för en effektiv och  
framgångsrik dialog för att göra arbetet smidigare och minimera 
tvister senare i processen

• Så kan du nå ut effektivare med information till medborgaren 
som leder till bättre förståelse och bättre förankring av projekt 
vilket innebär en kortare process från idé till verklighet.  

Staffan Lind 
Samhällsplanerare 
Gnesta kommun

Staffan är projektledare för Gnestas översiktsplan och jobbar  
med ett flertal tvärsektoriella frågor som exempelvis att utveckla 
metoder för medborgardialog. Under detta anförande kommer han 
att berätta om Gnesta kommuns arbete med medborgardialog för 
att engagera medborgarna och korta ner processtiderna.

17:00 Konferensens första dag sammanfattas 
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17:10 Konferensens första dag avslutas 

Välkommen till mingel!
Passa på att nätverka och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!

TORSDAG 17 MARS

08:30 Morgonkaffe och smörgås

EXPERTANFÖRANDE
09:00 PBL och Miljöbalken – tolkningar, rättsfall och 
praxis 
• Många ändringar har skett under senaste åren, hur hänger 

dessa ihop? 

• Vilka nya möjligheter och utmaningar medför de samlade  
förändringarna?

• Så förhåller sig PBL och Miljöbalken till varandra med fokus på 
effektiva samhällsbyggnadsprocesser 

• Praktiska exempel, tips och råd om hur du förhåller dig till  
tolkning av alla ändringar som skett i PBL samt Miljöbalken 

 
Caterina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma
 
Caterinas huvudsakliga verksamhetsområden är miljörätt och  
speciell fastighetsrätt. Hon arbetar bland annat med tillstånds-
processer för energianläggningar och infrastrukturprojekt. Vidare 
arbetar hon med frågor som rör bygglov och ändring av detaljplan. 
Under detta anförande kommer hon att prata om alla de ändringar 
som skett under det senaste åren i PBL och hur de fungerar med 
miljöbalken samt hur de förhåller sig till varandra, överklaganden 
och praktiska exempel. 
 
Vi avbryter passet för förmiddagskaffe och nätverkande 

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Hur du minskar ledtider och förbättrar kvaliteten 
genom att arbeta processorienterat och identifiera de 
mest kritiska flaskhalsarna 
• Vad är effektivitet och hur identifierar och kartlägger du de mest 

kritiska flödena?

• Så koordinerar du arbetet över förvaltningsgränser och styr  
samhällsbyggnadsprocessen

• Att skapa rätt forum och grund för en bra struktur, effektivitet och 
förtroende

• Så utvecklar vi kontinuerligt vår process

Fredrik Drotte
Stadsutvecklingschef
Upplands Väsby

EFFEKTIV & VÄRDESKAPANDE  

SAMHÄLLSBYGGNAD 2016 
NATIONELL KONFERENS 16-17 MARS 2016 • STOCKHOLM



Fredrik har arbetat med samhällsplaneringsfrågor sedan 1998 och 
har en bakgrund som arkitekt. Sedan årsskiftet 2013/2014 är han 
stadsutvecklingschef. Under detta anförande kommer Fredrik att 
prata om hur Upplands Väsby kommun arbetar processorienterat 
samt hur de styr och utvecklar samhällsbyggandet kontinuerligt. 
 
13:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:20 Framgångsrik samarbetsmodell för effektivare 
och smidigare byggprocess
• Så skapar du delaktighet, involverar och för en lyckosam dialog 

med alla parter som är inblandade i byggprocessen

• Så skapar du en levande strategi som fungerar på en 10 - 15 års 
utvecklingsperiod

• Hur fungerar våra samarbeten och vilka effekter ser vi från dem?

 
Anders Eriksson 
Samverkansledare
Peab

Lars Enroth
Regionchef
Peab

Peter Svensson
Chef för Bostadsutveckling    
Peab  

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 
13.000 anställda. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden; Bygg, 
Anläggning, Industri och Projektutveckling. Peab genomför såväl 
små som stora och mer komplexa projekt. Under detta anförande 
kommer Anders, Lars och Peter att berätta om effektiv och fram-
gångsrik samverkan med exempel från genomförda projekt som 
grund.
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EXPERTANFÖRANDE
15:10 Framtidens samhällsbyggnad – en internationell 
utblick 
• Hur ser utvecklingen inom samhällsbyggnad ut och hur  

påverkas processerna?  

• Framgångsrika exempel på effektiv samhällsbyggnad och  
fallgropar att se upp för   

• Så ser framtidens möjligheter ut – visionär samhällsbyggnad

Sara Elmén 
Konsult
WSP

Sara är konsult inom hållbarhet i allmänhet och hållbar stads-
planering i synnerhet och har arbetat på WSP i 3 år. Under detta 
anförande kommer hon att ge en internationell utblick på framtidens 
samhällsbyggnad samt vilka fallgropar att se upp för. 

16:00 Konferensen sammanfattas 

16:15 Konferensen avslutas 
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Konferensen vänder sig till
Samhällsbyggnadschef, planchef, bygglovschef,  
översiktsplaneringschef, översiktsplanerare, samhälls-
byggnadsarkitekt, mark- och exploateringschef, stads-
utvecklingschef, planarkitekt, verksamhetsutvecklare, 
projektledare, samhällsplanerare eller till dig som arbetar 
på annat sätt med samhällsbyggnad och processer.

 

Goda skäl att delta på konferensen
• Få insikt i hur du kan ta ett helhetsgrepp på hela samhällsbyggnadsprocessen och korta ledtiderna

• Lär dig mer om hur du kan utmana och utveckla traditionella arbetssätt och processer för effektiv och värdeskapande  
 samhällsbyggnad

• Ta del av hur framgångsrik medborgardialog leder till effektivare processer och hur medborgardialogen kan användas i  
 tidiga skeden som verktyg för social hållbarhet

• Möjlighet att uppdatera dig om hur du använder översiktsplanen för att möjliggöra ett optimalt och smidigt arbete och  
 skapa ett mer strategiskt styrdokument samtidigt som konkreta och operativa riktlinjer anges

• Få insikt i hur du skapar delaktighet, involverar och för en lyckosam dialog med alla parter som är inblandade i byggprocessen

• Uppdatera dig om alla de ändringar som skett i PBL och miljöbalken, hur de hänger samman samt vilka som kan  
 överklaga och om vad

• Lär dig mer om ändamålsenlig exploaterings- och investeringsprocess för att undvika ekonomiska överraskningar

• Inspiration till hur du kan minimera risken för överklaganden och stora förseningar

• Lär dig mer om hur du kan undvika stuprörstänk mellan avdelningar och förvaltningar och får en smidigare process

• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet!

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varu-märket och bygga 
relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 | E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se



Tid & plats 
Konferens 16-17 mars 2016
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

Period Pris Ordinarie  Rabatt
Boka senast 5 februari
Konferens  6.980 kr  8.480 kr  1.500 kr

Boka senast 4 mars
Konferens  7.780 kr 8.480 kr 700 kr

Boka efter 4 mars
Konferens  8.480 kr -  -

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr för konferensen.

Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,  
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm
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Konferenskod: OFF1353

 Konferens   

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: EFFEKTIV & VÄRDESKAPANDE SAMHÄLLSBYGGNAD 2016 

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Sagt om Ability partner av tidigare deltagare

”Drivande arrangörer, genomtänkta konferenser”

”Bra arrangemang på allt jag deltagit i / på”

”Kompetent, arrangerar bra konferenser  
i bra centrala lokaler”

”Seriös och modern - angelägna teman  
på konferenserna”


