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ANNA GREENMATS GERDAU

HENRIK HAUGNESSALISA BASIC

PÅ GÅNG LOKALT
Vad händer i landets kommuner? Välkommen att 
lyssna till inspirerande kommunrepresentanter 
från Sveriges alla hörn.

MODERATOR
Maja Florin, affärsområdeschef, 
Bonnier News

10.40-10.55 | UPPLANDS-BRO KOMMUN

Framgångsfaktorerna som bygger  
ett hållbart Upplands-Bro
Det är viktigare än någonsin att välja långsiktiga och hållbara 
lösningar när man utvecklar ett samhälle. I Upplands-Bro 
kommun lägger man stor vikt vid de värden som skapas genom 
hållbar samhällsbyggnad. Det gäller alltifrån stadsplanering 
och bostadsförsörjning till satsningar på strategiska 
utvecklingsområden. Det övergripande målet är att tillsammans med 
näringsliv, invånare och civilsamhälle tillvarata den stora potential 
som finns i regionen. 

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun

IDA TEXELL

10.25-10.40 | NACKA KOMMUN 

Stark och balanserad tillväxt   
– i miljöbästa kommunen Nacka
Den starka tillväxten i Nacka kommun ger förutsättningar att 
bygga miljösmart, hållbart och att sanera mark där det tidigare 
låg industrier och fabriker. I april utsågs Nacka till årets miljöbästa 
kommun i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner. Hur ser 
framgångsreceptet för hållbar tillväxt i Nacka ut? Hur ser kommunen 
på sin roll i relation till företag och medborgare? Vad innebär 
visionen om “öppenhet och mångfald” i praktiken? 

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun
Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun

10.10-10.25 | EAST SWEDEN

Ostlänkens effekter på East Sweden
Regionen Norrköping-Linköping står inför en spännande framtid 
när Ostlänken byggs. Redan nu märks effekterna i de båda städerna 
i form av stadsomvandling och ett byggande på rekordnivåer. Hur 
kommer Ostlänken att påverka samhällsbyggandet i East Sweden 
de kommande åren? Hur skapas största möjliga nytta för regionens 
företag och dess invånare?

Alisa Basic, kontorschef Plankontoret, Linköpings kommun
Henrik Haugness, enhetschef Exploatering, Norrköpings kommun
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12.30-12.45 | HUDDINGE KOMMUN 

Mer människor, mer service  
– om samhällets ansvar
  Att skapa mer samhällsservice i samma takt som tillväxten är en 
utmaning för snabbt växande kommuner. I Huddinge ska 20 000 nya 
bostäder ta form fram till 2030 och därmed god service i samma takt. 
Utvecklingen kräver samarbete mellan kommun och näringsliv, därför vill 
Huddinge att hälften av all ny verksamhet inom skola, vård och omsorg 
ska byggas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalitet i det som 
levereras och vad får det kosta? Vilken roll ska kommunen spela?

Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun
Carina Zetterström, näringslivsstrateg, Huddinge kommun

12.45-13.00 | JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Vätterhem tar tätposition inom  
hållbarhet och digitalisering
Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping satsar på 
hållbarhet och digitalisering. Det innebär bland annat att bolaget 
har lanserat bredband som standard och nu satsar man på att 
uppmuntra entreprenörskap bland hyresgästerna.

Thorbjörn Hammerth, vd, Vätterhem 

12.15-12.30 | TIERPS KOMMUN

Företagsplats i Tierp
Med hela 2.500 företag registrerade i kommunen behöver Tierp 
snabbt få fram nya passande lokaler. Därför utvecklas området 
Siggbo. Näringslivet har spelat en stor roll för Tierp historiskt och 
fortsätter sätta kommunen på kartan, inte minst när trycket från 
närbelägna Uppsala blir allt påtagligt. På vilket sätt ska Tierp möta 
framtidens näringsliv? Vad efterfrågar spekulanta aktörer i Siggbo?  

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, näringslivschef,  
Tierps kommun

HELÉNE HILL

THORBJÖRN HAMMERTH

LARS INGEBERG CARINA ZETTERSTRÖM
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13.00-13.15 | MALMÖ STAD

Malmö: en halvmiljonstad
Malmö växer snabbast av alla Sveriges storstäder och beräknas 
nå en halv miljon invånare 2047. Hur planerar kommunen 
för denna utveckling? Till saken hör även att Malmö också är 
landets yngsta storstad, med lägst medelålder. Vilka unika 
förutsättningar ger det? 

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

MARCUS HORNING
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13.30-13.45 | FALUN BORLÄNGE-REGIONEN

Sveriges fulaste stad – värsta tillgången?
Borlänge utsågs till Sveriges fulaste stad i föreningen 
Arkitektupprorets omröstning på Facebook. Nyheten nådde hela 
Sverige via nyhetsmedier. Men i stället för att gömma sig valde 
Borlänge kommun att vända utmärkelsen till något som stärker 
bilden av staden. Näringslivschefen berättar om strategin bakom 
”Hellre ful och trevlig än snygg och tråkig” och det fortsatta arbetet i 
en kommun som strävar efter att vara Sveriges byggvänligaste.

Angelica Ekholm, näringslivschef, Borlänge kommun

15.25-15.40 | TÄBY KOMMUN 

Ny innovativ stadsdel utvecklas i centrala Täby 
I hjärtat av Täbys framväxande stadskärna skapar Täby kommun i 
samarbete med Henning Larsen Architects, Cowi, SLA och Second 
City en ny stadsdel. Stadsdelen ska präglas av innovation och 
synergier mellan akademi, näringsliv, utbildning och kultur i en 
spännande mix kring den centrala parken där människor ska kunna 
mötas, leva och njuta.

Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun
Viggo Haremst, partner, Henning Larsen Architects
 

15.10-15.25 | ESKILSTUNA KOMMUN 

Läka och förtäta – framtidens stadsutveckling 
Eskilstuna är en av Mälardalens snabbast växande kommuner och behovet 
av nya bostäder enormt. För att möta behoven finns bland annat en 
pågående utvecklingsplan för tre prioriterade stadsdelar: Lagersberg, 
Råbergstorp och Frösunda. Men ett stort problem är avståndet mellan 
områdena, vilket riskerar att skapa otrygga och otydliga offentliga rum. 
Hur ska Eskilstuna kunna läka sådana avstånd i stadsutvecklingen? Vad är 
hållbart och vad är mindre hållbart när nya Eskilstuna tar form? 

Mats Hällnäs, enhetschef stadsbyggnad, utvecklingsenheten, 
Eskilstuna kommun
Pernilla Lindström, fysisk planerare, stadsbyggnad, utvecklingsenheten, 
Eskilstuna kommun

13.15-13.30 | SOLLENTUNA KOMMUN

Så ska potentialen maxas i Sollentuna
Trots geografiskt och demografiskt drömläge når inte Sollentuna 
kommun upp till sin fulla potential – varför? Det finns gott om plats 
för fler Sollentunabor och nya bostäder centralt i Södra Häggvik och i 
natursköna Väsjön, för att nämna ett par exempel. För att Sollentuna 
ska växa krävs nya tankar och idéer, därför tar kommunen nytt grepp 
i en mer processorienterad organisation. Hur ser strategin ut? 

Amanda Horwitz, samhällsbyggnadschef, Sollentuna kommun
Moa Rasmusson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (L), 
Sollentuna kommun

ANGELICA EKHOLM

MARTIN EDFELTMATS HÄLLNÄS

AMANDA HORWITZ

VIGGO HAREMSTPERNILLA LINDSTRÖM

MOA RASMUSSON

ONSDAG | KOMMUNICATE PÅGÅR I PAUSERNA | PLAN 5
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HELEN NILSSON

ANITA MATTSSON SARA KOPPARBERG

PÅ GÅNG LOKALT
Vad händer i landets kommuner? Välkommen att 
lyssna till inspirerande kommunrepresentanter 
från Sveriges alla hörn.

MODERATOR
Anders Carlén, chefredaktör,  
Fastighetsnytt och Byggindustrin

10.40-10.55 | ÖREBRO KOMMUN

Så hanterar Örebro en bomarknad i gungning 
Örebro är en av flera regionstäder där byggandet dubble rats de 
senaste tre åren. Har det gått för fort? Ökningen startade trots allt i en 
underförsörjd bostads marknad och parallellt har befolk ningstillväxten 
varit urstark. Byggtakten har nu bromsat in till en mer sansad takt, 
vilket skapar ett läge där både byggare och köpare står avvaktande 
samtidigt som utbudet av nyproduktion är större än någonsin. Striktare 
låneregler för bostadsköpare har inte underlättat situationen. Hur 
tacklar Örebro rådande läge på bomarknaden?

Erik Skagerlund, exploateringschef, Örebro kommun

ERIK SKAGERLUND

10.25-10.40 | UMEÅ KOMMUN 

En ö för rörelserikedom
I en tid där en av världens stora folkhälsosjukdomar är fetma 
och övervikt finns anledning till stor oro. I Umeå har kommunen 
därför valt att “spetsa” ett nytt stadsdelsprojekt med inriktningen 
rörelserikedom. Planen för Norra Ön i centrala Umeå är att 
åstadkomma en boendemiljö som leder till mer rörelse i vardagen. 
Vilka lärdomar från projektet kan kommunen redan nu dela med 
sig av?   

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, Umeå kommun

10.10-10.25 | TYRESÖ KOMMUN 

Tjänstemän, politiker och samarbetets balansgång
Att tjänstepersoner och politiker kan arbeta effektivt tillsammans 
i stadsbyggnaden är en förutsättning för lönsamhet och säkerhet i 
projekten. Det är viktigt att rollerna inte blandas samman, men det är 
inte alltid så enkelt. I Tyresö har kommunen arbetat fram en speciellt 
gynnsam modell för ett framgångsrikt samarbete för förvaltningen 
och demokratin – hur ser den modellen ut?

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Tyresö kommun 
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, Tyresö kommun

TORSDAG | KOMMUNICATE PÅGÅR I PAUSERNA | PLAN 5
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12.30-12.45 | VÄSTERÅS STAD

Total markomvandling när  
Västerås city breder ut sig
Där nästan ingen bor idag lever om 20 år 20 000 Västeråsare. Det är 
planen när tre gamla industriområden i centrala Västerås omvandlas. 
När citykärnan fördubblas stärks Västerås city, och hela stadens 
attraktivitet. Vad betyder omvandlingen för Västerås? Vilka uppoffringar 
måste staden göra?

Sanna Edling, projektchef Mälarporten, Västerås stad

12.45-13.00 | UPPSALA KOMMUN 

Nya utvecklingsområden i  
snabbväxande Uppsala 
Det handlar om miljardinvesteringar när Uppsala utvecklar stadens 
södra delar. När den nya stadsdelen och andra utvecklingsområden 
är klara ökar antalet invånare med 100 000. Järnvägen till Stockholm 
får fördubblad kapacitet och det byggs en ny tågstation. Här får du 
en kort bakgrund om en riktigt spännande utveckling. 

Gabriella Burel, programledare, Uppsalapaketet, Uppsala kommun 

12.15-12.30 | VÄRMDÖ KOMMUN

Det politiska ledarskapet 
Att leda i goda tider är inte svårt – men när åtstramningarnas vindar 
viner hårt är ledarskap betydligt mer utmanande. I tider där många 
kommuner i Sverige står inför ökade krav på effektiv budgetering 
finns anledning att rikta ljuset mot det politiska ledarskapets 
möjligheter. Vilka förhållningssätt till den egna organisationen är att 
föredra? Vilka egenskaper krävs av kommunstyrelsens ordförande?   

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande (M), Värmdö kommun 
Christina Leifman, kontorschef, Samhällsbyggnadskontoret,  
Värmdö kommun

SANNA EDLING

GABRIELLA BUREL

DESHIRA FLANKÖR CHRISTINA LEIFMAN

13.00-13.15 | KARLSTADS KOMMUN

Kaffe som samhällsutvecklare i Karlstad
Det klassiska familjeföretaget Löfbergs står inte bara för 
lokala investeringar och sysselsättning utan bidrar aktivt 
till stadsutvecklingen i Karlstad. Kaffedoften ger dessutom 
en speciell karaktär i staden. Löfberg Fastigheter utvecklar 
stadsdelen Bryggudden, investerar på  Orrholmen samt i Löfbergs 
Arena och andra anläggningar som skapar utveckling. Här berättar 
företaget om filosofin bakom fastighetsverksamheten och  
samhällsengagemanget. 

Anders Thorén, pressansvarig, redaktör, Löfbergs

ANDERS THORÉN


