
Hur löser vi bostadsbristen  
och uppnår en social  

hållbarhet?

Arrangeras av:

ERBJUDANDE!
Boka flera personer – pris från 5.980 kr

SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
& BOSTADSFÖRSÖRJNING 2017  

INSPIRERAS AV INTRESSANTA EXPERTER OCH PRAKTIKFALL

Oskar Wallgren, Avdelningschef WSP Samhällsbyggnad, WSP

Malin Klåvus, Planarkitekt, Stockholm stad

Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala stad

Rafael Mancera, Projektledare, Nacka kommun

Jan Ytterborn, Arkitekt, Strategisk Arkitektur

Ulf Bergh, Kommundirektör, Sigtuna kommun

Kim Hultén, Verksamhetschef, Sigtuna Stadsängar

Anna Heide, Chef-CSR, MKB Fastighet

Claes Rogander, Planarkitekt, Sundsvalls kommun

Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef, Upplands Väsby kommun

SPECIELLT INBJUDEN

Micael Nilsson 
Fil.dr – Expert 
Boverket

SPECIELLT INBJUDEN

Ann Legeby 
Tekn.dr och forskare
KTH, Arkitekturskolan

SPECIELLT INBJUDEN
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tidigare KTH

MODERATOR
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UR INNEHÅLLET 

• Strategier för att lösa bostadsbristen samt skapa en socialt hållbar stadsmiljö och bostadsförsörjning

• Så analyserar du den fysiska miljön och arkitekturens påverkan på den sociala hållbarheten

• Hur du förhåller dig till den nya lagen och förser nyanlända med bostäder 

• En stad för alla – hur får vi fram fler bostäder som bidrar till bättre integration och mångfald?

• Att möjliggöra för resurssvaga hushåll att hitta en bostad till rimliga villkor

• Ökat och mer effektivt bostadsbyggande genom bättre samverkan mellan kommuner och byggherrar

• Så kan du mäta och följa upp arbetet med social hållbarhet i stadsplaneringen och  
bostadsförsörjningen
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ONSDAG 25 JANUARI 2017

09:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås

10:00 Moderatorn inleder konferensen

Annelie Helmersdotter Eriksson
Gruppchef strategi & utvärdering
Sweco

 
Annelie är samhällsvetare med bred erfarenhet från såväl offentlig- 
och ideell- som privat sektor. Sedan 17 år arbetar Annelie som  
konsult med fokus på processtöd och kunskapsuppbyggnad som 
bidrag till samhällsbyggnad i dess olika former. Kvalitet och hållbarhet 
har varit en gemensam röd tråd genom åren och många trådar har 
löpt samman under paraplyet social hållbarhet. Sweco hjälper kom-
muner och regioner att planera och utforma framtidens samhällen 
och städer. Bolaget har en stor samlad kompetens kring strategisk  
samhällsbyggnad där ett allt större fokus ligger på den sociala  
hållbarhet. 

EXPERTANFÖRANDE
10:10 Hur man kan hantera det akuta behovet av  
nya bostäder i Sverige och samtidigt få en social 
hållbarhet
• En stad för alla – vad behöver vi bygga och för vem?
• Hur ser det framtida behovet av bostäder ut och hur skiljer sig 

utmaningarna i olika delar av Sverige gällande skapandet av en 
stad för alla? 

• Vilka reformer krävs för att få fram fler socialt hållbara  
bostäder för alla inkomstgrupper som leder till bättre integration 
och mångfald i staden? 

Oskar Wallgren 
Avdelningschef WSP Samhällsbyggnad 
WSP

Oskar har mer än 15 års erfarenhet av strategiska samhällsbygg-
nadsfrågor och fysisk planering, under de senaste åren med ett 
stort fokus på sociala frågor i kommunal och regional planering. 
Under sitt anförande kommer Oskar att berätta mer om WSP’s syn 
på bostadssituationen i Sverige, samspelet mellan fysisk plane-
ring, bostadsbyggande och social utveckling samt vilka de största 
utmaningarna är och vad som krävs för att få fram socialt hållbara 
bostäder och städer. 

 
SPECIELLT INBJUDEN
11:00 Hur kan Sveriges kommuner hantera den stora 
utmaningen med att integrera ”svaga” grupper i sam-
hället och skapa en socialt hållbar bostadssituation 
• Det akuta läget med att kunna erbjuda bostäder till nyanlända 

med uppehållstillstånd – vad innebär den nya lagen?
• Hur hanterar olika kommuner utmaningen med att tillhandahålla 

bostäder för nyanlända?
• Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen och social håll-

barhet – hur kan kommunerna tänka strategiskt?
• Social housing – vad innebär denna boendeform i praktiken och 

kan det vara en möjlig lösning för kommuner?

Micael Nilsson
Fil.dr – Expert
Boverket  

 
Micael har arbetat med strategiska bostadsförsörjningsfrågor med 
speciellt fokus på de ”svaga” grupperna i samhället. Under sitt 
anförande kommer han bl.a. att berätta om Boverkerkets kartlägg-
ning av vilka lösningar olika kommuner använder sig av gällande 
mottagandet av nyanlända enligt den nya anvisningslagen.

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIFKALL
13:00 Så arbetar vi med social hållbarhet i Norra  
Djurgårdsstaden – strategier och mål
• Så ser vi på social hållbarhet – vad det inneburit för planeringen 

av den nya stadsdelen
• Program för hållbar stadsutveckling – strategier och mål för 

social hållbarhet
• Att gå från att vara abstrakt till att bli konkret – så har vi gått  

från övergripande strategier till markanvisningar och  
detaljplanebestämmelser 

Malin Klåvus
Planarkitekt
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Stad 

I planeringen av projektet Norra Djurgårdsstaden har social hållbar-
het seglat upp som en alltmer viktig del. Under sitt anförande  
kommer Malin att berätta om vad social hållbarhet betyder för 
projektet, vilka strategier och arbetsmetoder som utvecklats för 
att sätta fokus på frågorna och hur strategierna blir konkreta, t ex 
genom bestämmelser i detaljplan.

PRAKTIFKALL
13:50 Hur du kan skapa nya bostadsområden som är 
socialt hållbara
• Hur du tar fram en vision och konkreta mål för en socialt hållbar 

bostadsförsörjning
• Så ser vi till att den sociala hållbarheten finns med redan i  

översiktsplanen
• Hur du tar fram en social konsekvensanalys vid planering och 

byggande av nya bostadsområden
• Så planerar du byggandet av nya bostadsområden, infrastruktur 

och service baserat på konsekvensanalysen
• Hur du ser till att målen för social hållbarhet är kopplade till  

kommunens övergripande mål 

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör 
Uppsala stad 

Mats har lång erfarenhet av strategiska stadsbyggnadsfrågor. Under 
anförandet kommer han att berätta om hur Uppsala stad arbetar 
med att planera nya bostadsområden där social hållbarhet är en 
mycket viktig del i arbetet.

14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande 

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING & BOSTADSFÖRSÖRJNING 2017

KONFERENS 25-26 JANUARI • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Källa: Boverket



PRAKTIFKALL
15:10 Så skapar du en plan för att mäta och följa upp 
arbetet med social hållbarhet 
• Så har vi inom Nacka kommun tagit fram en modell för att  

värdera den sociala hållbarheten och beskriva den kvalitativt
• Hur du arbetar fram nyckeltal som hjälper dig att mäta och följa 

upp arbetet med social hållbarhet 
• Var och när i processen bör du mäta effekten och hur skall du 

mäta den?
• Exempel, tips och råd

Rafael Mancera
Projektledare 
Nacka kommun

Rafael arbetar för Nacka kommun och leder ett projekt gällande  
social hållbarhet inom kommunen. Under sitt anförande kommer han 
att berätta mer om hur kommunen har tagit fram en modell för att 
värdera social hållbarhet samt vilka utmaningar man stött på.

SPECIELLT INBJUDEN
16:00 Hur kan man analysera och bättre förstå den 
fysiska miljöns och arkitekturens påverkan på  
integration och mångfald i samhället?
• Hur man kan utvärdera och analysera olika stadsbyggnads-

förslag i relation till social hållbarhet
• Hur resultat kan visualiseras och förmedlas för att illustrera såväl 

skillnader mellan stadsdelar som effekter som förändringar får
• Exempel på vilken påverkan olika arkitektur- och stadsbyggnads-

miljöer har på integrationen i samhället
 

Ann Legeby 
Tekn.dr och forskare
KTH, Arkitekturskolan
 

Ann Legeby forskar inom arkitektur-stadsbyggnad med fokus på 
sociala frågor såsom urban segregation. Utöver det praktiserar och 
undervisar Ann inom stadsbyggnad och planering. Forskningens 
fokus handlar om hur stadens form skapar förutsättningar för social 
integration och innefattar space syntax-analyser, tillgänglighets-, 
närhets- och täthetsanalyser samt observationer och kartläggning 
av stadsliv. Ann har lett forskningsprojektet Dela[d] Stad och Stor-
städer i Samverkan samt arbetat med kommissionen för ett socialt 
hållbart Stockholm.

16:50 Moderatorn sammanfattar konferensens  
första dag

17:00 Första dagen avslutas

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med 
kollegor från hela landet! 
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TORSDAG 26 JANUARI 2017

08:00 Morgonkaffe och smörgås

08:30 Moderatorn inleder konferensen andra dag
 
EXPERTANFÖRANDE
08:40 Hur tydliga visioner och en god arkitektur bidrar 
till ökad social hållbarhet och ett bättre liv 
• Så skapar du en stadsvision som leder till ett bättre liv för alla
• Hur medborgare kan bidra till ökad kvalitet och attraktivitet i  

nya stadsdelar
• Vilka kvaliteter är det människor uppskattar gällande den fysiska 

miljön och vad är det som bidrar till det goda livet?
• Hur skapar man en socialt hållbar stadsutveckling som de  

boende är stolta att vara en del av?
• Framgångsexempel, tips och råd

Jan Ytterborn 
Arkitekt och ansvarig för stadsutveckling 
Strategisk Arkitektur

Jan har arbetat som arkitekt i mer än 20 år och under sitt anförande 
kommer han att berätta om hur visionsstyrd stadsutveckling bidrar 
till ökad hållbarhet i samhällsutvecklingen. 

PRAKTIFKALL
09:30 Så bygger du bort samhällsklyftor och skapar 
gemenskap och vi-känsla i samhället
• Det goda hållbara samhället – hur kan det definieras och hur 

skapar vi det?
• Så går du från bostadsbyggande till att tänka långsiktig  

samhällsbyggnad
• Hur samhällsplaneringen och kommunala fastighetsbolag  

arbetar tillsammans för ett långsiktigt hållbart samhälle

Ulf Bergh 
Kommundirektör 
Sigtuna kommun

Kim Hultén
Verksamhetschef
Sigtuna Stadsängar

Under anförandet kommer Ulf och Kim att berätta mer om hur  
Sigtuna kommun arbetar med att skapa ett samhälle som är  
inkluderande och där mångfald är en positiv del. Man tänker  
långsiktigt och har som ambition att bygga bort samhällsklyftor  
och skapa en vi-känsla i samhället. 

10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande

SPECIELLT INBJUDEN
10:50 Åtkomliga bostäder – så gör du det möjligt att 
producera bostäder med lägre boendekostnader
• Hur kan vi hantera det akuta behovet av nya bostäder och vilka 

strategier kan tillämpas?
• Så kan vi bygga mer kostnadseffektivt för att hålla nere priser 

och hyror
• Hur kan man implementera renoveringslösningar i befintliga  

fastigheter där de boende har råd att bo kvar och bidra till en 
mer integrerad och inkomstmässigt blandad stadsdel
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PRAKTIFKALL
15:00 Effektiv samverkan mellan kommunen och 
byggherrar – så skapar du en effektiv byggprocess 
för nya bostäder
• Hur vi planerar för långsiktigt hållbara bostadslösningar
• Effektiv markanvisning till rimliga kostnader – så jobbar vi
• Så arbetar vi med bostadsplanering och bygglovshantering för 

att optimera byggprocessen från ax till limpa
• Samverkan mellan kommunen och byggherrar för effektiva  

processer och win-win
• Framgångsexempel, tips och råd
   

Fredrik Drotte 
Stadsutvecklingschef 
Upplands Väsby kommun
   

Fredrik har lång erfarenhet av strategiska stadsutvecklingsfrågor. 
Under anförandet kommer han att berätta om hur Upplands Väsby 
kommun samverkar med byggherrar för att få en hållbar och effektiv 
stadsutveckling.

15:50 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:00 Konferensen avslutas

Hans Lind 
Professor Fastighetsekonomi
tidigare KTH

Hans har en mångårig erfarenhet av strategiska fastighetsfrågor. 
Under sitt anförande kommer han att berätta om hur man kan 
skapa åtkomliga bostäder som möjliggör bättre integration och en 
mer inkomstmässigt blandad stadsdel. 

11:50 Lunch och nätverkande

PRAKTIFKALL
12:50 Hur du arbetar med integration och långsiktigt 
hållbar bostadsförsörjning för nyanlända 
• Vad krävs för att kommunerna skall kunna förse de nyanlända 

med bra bostäder i det kortsiktiga perspektivet?
• Vad krävs för att du ska kunna hitta en långsiktigt hållbar  

bostadsförsörjning för nyanlända
• Så kan du bidra till ökad integration och en socialt hållbar  

bostadsförsörjning

Anna Heide
Chef - CSR
MKB Fastighet

Anna har lång erfarenhet av strategiska bostadsförsörjnings- och  
integrationsfrågor. Under sitt anförande kommer hon att dela 
med sig av hur MKB och Malmö stad arbetar med integration av 
nyanlända samt hur man arbetar med den sociala hållbarheten. 
Anna har även varit projektledare i SABO:s integrationsprojekt som 
slutförs under 2016.

13:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIFKALL
14:10 Hur du planerar och bygger äldreboenden och 
LSS-boenden som blir en integrerad del av samhället
• Så skapar du en stad där boende för äldre och LSS-boende  

blir en integrerad del i samhället – en inkluderande stad med 
mångfald

• Hur du tar hänsyn till individuella behov vid planeringen av nya 
bostadsområden

• Så arbetar du med integrationsanalyser för att skapa en stad där 
nya och befintliga bostadsområden länkas samman – vikten av 
att se hur hela staden hänger ihop

Claes Rogander 
Planarkitekt
Sundsvalls kommun

Claes har arbetat som planarkitekt sedan början av 80-talet. Under 
sitt anförande kommer han att berätta mer om hur Sundsvall  
arbetar med att skapa ett inkluderande samhälle där LSS och  
äldreboenden är en naturlig och integrerad del av staden.
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Goda skäl att delta på konferensen

• Ta del av hur du lägger upp och implementerar en effektiv strategi för en socialt hållbar stadsmiljö och  
 bostadsförsörjning 

• En delad stad för alla – hur får vi fram fler bostäder som bidrar till mångfald och bättre integration?

• Lär dig mer om hur du kan hantera den nya lagen och förse nyanlända med bostäder 

• Du får ökade kunskaper om hur man kan bygga och renovera bostäder för ”svaga” målgrupper

• Få insikt i hur du kan arbeta för att bygga bort samhällsklyftor och skapa en vi-känsla i samhället

• Inspiration till hur du kan arbeta med den fysiska miljön och arkitekturen för att stärka stadens  
 kvaliteter samt skapa mångfald, integration och ett bättre liv 

• Ta del av hur kommuner och byggherrar kan samarbeta för en mer effektiv byggprocess och en  
 hållbar bostadsförsörjning – från ax till limpa

• Möjlighet att lära dig mer om hur du kan analysera och förutsäga hur olika fysiska miljöer och  
 arkitekturen påverkar den sociala hållbarheten

• Lär dig mer om hur du kan mäta och följa upp arbetet med den sociala hållbarheten

• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet!

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organi-
sations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evene-
mang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande 
kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via 
telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket 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 
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Konferenskod: OFF1391

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

SOCIALT HÅLLBAR STADSUTVECKLING &  
BOSTADSFÖRSÖRJNING 2017 

Tid 
Konferens 25-26 januari  

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm 
Tel: 08-517 343 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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. 

 Konferens 25-26 januari 2017 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 11 november Boka senast 16 december Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.980 kr 7.780 kr  8.480 kr

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

1.500 kr rabatt
800 kr rabatt


