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UR INNEHÅLLET 
 Så arbetar du strategiskt vid stadsbyggnation för framtidens socialt hållbara stad

 Hur arkitektur och planering av stadsrum skapar tillhörighet och trygghet samt bidrar till social hållbarhet 

 Socialt hållbar fastighetsutveckling – så driver du stadsutveckling som bidrar till ett mer hållbart samhälle

 Hur samverka med alla aktörer genom hela samhällsbyggnadsprocessen för framgångsrik planering  
 av socialt hållbara livsmiljöer

 Så arbetar vi för att utveckla en integrerad stad med medborgarnas perspektiv i fokus  

SOCIALT HÅLLBAR  
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH  
STADSUTVECKLING 2022

ERBJUDANDE! 

Boka flera personer pris  

från 5.490 kr



TISDAG 30 AUGUSTI

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator

Helena	Klintström	
Ansvarig hållbar stadsutveckling 
WSP

Helena Klintström är utbildad samhällsplanerare, och har gedigen 
erfarenhet av arbete med hållbar, strategisk samhällsutveckling. På 
WSP ansvarar Helena för hållbar stadsutveckling på affärsområdet 
WSP Advisory. Helena är även ledamot i Stockholm stads råd 
för Agenda 2030. I sitt arbete hjälper Helena organisationer 
och stadsutvecklingsprojekt med att styra mot en mer hållbar 
utveckling. Hon har särskilt djup kunskap kring social hållbarhet 
och aspekter såsom socioekonomi, jämlikhet och trygghet och 
hur detta kan bli till verklighet genom planering och gestaltning. 
År 2019 blev Helena utsedd till årets person inom hållbar 
stadsutveckling av SGBC.

09:10-10:00 PRAKTIKFALL  
Social hållbarhet i stadsplaneringen – från strategi till 
planering och projekt 
• Agenda 2030 – hur konkretiseras de globala målen och 

kopplas till samhällsbyggnadsprocessen- från strategi till 
planer och projekt 

• Vilken kunskap behövs för att möjliggöra en socialt hållbar 
utveckling? 

• Hur arbetar Stockholm stad med jämlikhet, jämställdhet och 
inkludering?

• Arkitektur och planering av stadsrum som skapar socialt 
hållbara livsmiljöer – ta del av konkreta exempel

Jennie	Argerich
Samordnare hållbar stadsutveckling
Stockholm	Stad

Jennie Argerich arbetar som samordnare för hållbar 
stadsutveckling i Stockholms stad. Hon utvecklar stadens arbete 
med socialt hållbar stadsutveckling genom att ansvara för 
integrering av socialt värdeskapande analyser i stadens plan- 
och exploateringsprocess. Hon är även målansvarig för mål 11, 
Hållbara städer och samhällen, i Stockholms stads genomförande 
av Agenda 2030. 

10:00-10:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:25-11:15 EXPERTANFÖRANDE

Hur arkitektur och planering av stadsrum skapar 
tillhörighet och trygghet samt bidrar till social 
hållbarhet 
• En stad för alla – vilka är utmaningarna för stadsplanerare? 
• Hur tar vi hänsyn till de sociala aspekterna redan i 

planeringsfasen och vilka åtgärder ska prioriteras? 

• Hur du kan utvärdera och analysera olika 
stadsbyggnadsförslag i relation till social hållbarhet 

• Utvecklingsprojektet ORKA – att gå från teori till praktik 
genom att etablera ett kunskapscentrum för socialt hållbar 
områdesutveckling i samverkan med fastighetsbolag och 
näringsliv

Magnus	Johnsson
Fil. dr i pedagogik
Malmö	universitet	och	RISE

Magnus forskar om lärande och förändringsprocesser 
kopplade till hållbar stadsutveckling. Han är knuten till 
stadsutvecklingsgruppen inom RISE och arbetar på Malmö 
universitet, institutionen för urbana studier, som lektor i 
miljövetenskap.

11:25-12:15 PRAKTIKFALL

Strategisk planering och utveckling av socialt hållbara 
platser – metoder och verktyg
• Så används indexet som verktyg för att kartlägga och mäta 

aktiviteter som bidrar till socialt hållbara platser
• Hur konkretiseras arbetet med den sociala dimensionen av 

hållbar stadsutveckling och hur mäter vi utvecklingen för att 
se hur situationen förändras över tid? 

• Så hjälper kartläggningen med indexet oss att prioritera 
åtgärder som leder till fler positiva effekter

• Ta del av vårt övergripande hållbarhetsmål kopplat till 
hållbarhetslänkad finansiering 

Saga	Jernberg
Hållbarhetsansvarig
Atrium	Ljungberg

Saga Jernberg arbetar som hållbarhetsansvarig på Atrium 
Ljungberg. Hon arbetar övergripande med Atrium Ljungbergs 
hållbarhetsmål och strategier för bolaget, som en viktig del för att 
nå bolagets vision; ”Alla vill leva i vår stad”. 

12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:15-14:00 PRAKTIKFALL

Så bygger du in social hållbarhet i staden för ett 
integrerat samhälle – ta del av arbetssätt och metoder  
• Hur utvecklar du processer och arbetsmodeller för att bättre 

hantera sociala aspekter från planering till genomförande? 
• Hur skapa god samverkan i stadsbyggnadsprocessen 

mellan kommun och fastighetsägare i ett tidigt skede för ett 
framgångsrikt projekt

• Så skapar vi en trygg och levande blandstad där alla kan bo 
och trivas med olika bostads- och upplåtelseformer

Åsa	Engwall
Samhällsbyggnadschef
Upplands	Väsby	kommun

Lena	Nordenlöw
Stadsarkitekt
Upplands	Väsby	kommun
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15:20-16:05 PRAKTIKFALL

Socialt hållbar fastighetsutveckling – så driver vi 
stadsutveckling som bidrar till ett mer hållbart 
samhälle 
• Så samverkar vi med kommuner för att långsiktigt utveckla ett 

samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i 
centrum

• Så driver vi en socialt hållbar stadsutveckling som bidrar 
till hälsosamma och inkluderande samhällen som ger goda 
livsvillkor till alla

• Ta del av konkreta projekt som bidragit till att öka den sociala 
hållbarheten

Sarah	Pettersson
Ansvarig social hållbarhet
Stena	Fastigheter	

Ebbe	Tjäder
Affärsutvecklare
Stena	Fastigheter
 

Sarah är ansvarig för Stena Fastigheters sociala hållbarhets-
arbete i Stockholm och Uppsala och har det strategiska ansvaret 
för de sociala hållbarhetsfrågorna av stadsutvecklingsarbetet. 
Ebbe är affärsutvecklare på Stena Fastigheter i Stockholm och 
jobbar i tidiga skeden av stadsutveckling i Storstockholm och 
Uppsala.

16:10-16:55 PRAKTIKFALL

Landvetter Södra – så bygger vi en ny hållbar 
blandstad och ett samhälle för alla 
• Så tar vi hänsyn till synpunkter och idéer i ett tidigt skede för 

framgångsrik stadsutveckling 
• Strategisk samverkan för bredare kompetensnyttjande vid 

stadsutveckling 
• Digital tvilling – att skapa ett digitalt simuleringsverktyg för 

stadsplanering i syfte att säkra social hållbarhet 

Amanda	Von	Matern
Kommunikations- och marknadsansvarig 
Landvetter	Södra	Utveckling

Som kommunikations- och marknadsansvarig på LSUAB 
ansvarar Amanda för all strategisk kommunikation 
inklusive utökad medborgardialog och medverkan i 
innovationsprojekt såsom Digital Twin Cities Center/
Twinable. Arbetet innebär också samordning i frågorna 
med konsortiets sex exploatörspartners, externa kontakter, 
internationell samverkan och med samhällsbyggnads-, 
näringslivs- och kommunikationsavdelningen i förvaltningen 
Härryda kommun. Amanda har tidigare erfarenheter av att 
driva och skapa kommunikationsplattformar i komplexa 
innovationsprojekt för samhällsutmaningar kopplat till 
stadsutveckling och medborgardelaktighet. Hon har deltagit 
flertalet innovationsledningsutbildningar i regi av Vinnova 
och regeringskansliets satsning inom utredningen Samordnat 
bostadsbyggande för hållbar stadsutveckling.

16:55-17:00 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

Upplands Väsby är en tillväxtkommun med spännande utveckling. 
Kommunens utveckling utgår utifrån medborgarnas behov och 
önskemål och formas utifrån medborgardialoger och nära dialog 
med politiker och fastighetsägarna. Under detta anförande delar 
Upplands Väsby med sig om deras erfarenheter kring social 
hållbar stadsutveckling. 
 

14:10-14:55 PRAKTIKFALL

Hur bygger vi tillsammans långsiktigt socialt hållbara 
livsmiljöer och samhällen? 
• Betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt 

hållbara stadsdelar
• Så arbetar vi för att utveckla en integrerad stad med 

medborgarnas perspektiv i fokus 
• Hur samarbeta över gränserna, både inom kommun-

organisationen, med stadsbyggnadsforskare och med 
invånarna, för framgångsrik planering av socialt hållbara 
livsmiljöer

Linda	Gustafsson
Jämställdshetsstrateg
Umeå	kommun

Pernilla	Helmersson
Samhällsplanerare
Umeå	kommun

Linda Gustafsson har arbetat i 15 år med jämställdhet i offentliga 
organisationer med fokus på bland annat dialog, smarta städer 
och mobilitet. Hon har lett ett flertal projekt med fokus på 
jämställdhet och stadsplanering och är koordinator för Umeå 
kommuns kommission för social hållbarhet. Hon leder just nu 
det av EU-kommissionen finansierade projektet ”Gendered 
landscape” med fokus på jämställdhet och hållbar stadsutveckling 
i europeiska städer. Pernilla Helmersson har arbetat med en 
bredd av olika översiktplanefrågor, exempelvis med framtagande 
av nya översiktsplanedelar både i stad och på landsbygd. Hon 
projektleder för närvarande en översiktsplanedel som handlar 
om stadskomplettering. En delleverans från det arbetet är det nu 
planprisnominerade arbetet där bland annat en stor stadsdialog 
genomförts och som är ett sätt att lyfta social hållbarhet för en hel 
stad som förfining av beslutad planeringsinriktning.  

14:55-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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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 organisations 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 evenemang 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.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Konferenskod: OFF1667

Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Få	kunskap	om	hur	du	arbetar	strategiskt	vid	stadsbyggnation	
för	framtidens	socialt	hållbara	stad
	Möjligheten	att	lära	dig	mer	om	hur	arkitektur	och	planering	av	
stadsrum	skapar	tillhörighet	och	trygghet	samt	bidrar	till	social	
hållbarhet	
	 Uppdatera	dig	kring	socialt	hållbar	fastighetsutveckling	och	
hur	du	driver	stadsutveckling	som	bidrar	till	ett	mer	hållbart	
samhälle
	 Få	insikt	i	hur	du	kan	samverka	med	alla	aktörer	genom	hela	
samhällsbyggnadsprocessen	för	framgångsrik	planering	av	
socialt	hållbara	livsmiljöer
	 Ta	del	av	hur	du	kan	arbeta	för	att	utveckla	en	integrerad	stad	
med	medborgarnas	perspektiv	i	fokus	
	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor	från	hela	
landet!	

Allmänna villkor
Se	vår	allmänna	villkor	på		
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington	Hotel	- Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys	Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel	Hasselbacken	- Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop	House	Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic	- Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 30 augusti 2022
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller följa konferensen 
digitalt via livestream
 

Pris konferens
Välj	om	du	vill	delta	på	plats	eller	digitalt	
Anmäl dig senast 3 juni 6.490 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 1 juli 6.990 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie	pris		 7.990	kr
 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast 5.490 kr	per	person.

Vad ingår?
I	konferenspriset	ingår	dokumentation	och	att	du	kan	ta	del		
av	streamet	material	i	30	dagar	efteråt.
För	dig	som	deltar	på	plats	ingår	även	fika	och	lunch	under		
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


