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Medlemmar Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 190 medlemmar vilket är en 

minskning mot förra året. 
 
Ekonomi Föreningen omsatte under 2015 145 tkr. Årsresultatet är 20 tkr och till-

gångarna uppgår vid verksamhetsårets slut till 122 tkr. Att föreningens 
medel har ökat beror främst på begränsade kostnader för stadsarkitekt-
dagen (arvode och lokal) och på ett högt deltagarantal under dagen. 

 
Vårmöte Vårens stadsarkitektdag anordnades den 8 maj på Saturnus Konferens, 

Stockholm, och drog nästan 90 deltagare. Temat var Bostadskriser – 
vad händer med kvaliteten? och syftade till att lyfta kvalitetsfrågor som 
riskerar att i debatten och den dagliga praktiken hamna i skuggan av 
kvantitet och ekonomi. På årsmötet som följde stadsarkitektdagen del-
tog ett 30-tal medlemmar och ungefär lika många deltog på kvällens ef-
tersits. 

 
Höstmöte Styrelsen anordnade den 12-14 november ett styrelseinternat i Göte-

borg. Ett antal frågeställningar och aktuella teman diskuterades inför 
Stadsarkitektdagen 2016. Teman som listades var bland annat utveckl-
ingen av stadsarkitektens roll, den ansträngda rekryteringssituationen, 
rätten till staden samt bostadskriser. 

 
Medlemsmöte I samband med styrelsens internat anordnades den 12 november ett 

medlemsmöte på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Stadsarkitekt 
Björn Siesjö var värd för mötet och efter ett föredrag av Björn följde 
diskussioner om bland annat Göteborgs utveckling och stadsarkitektens 
roll. Totalt deltog 13 personer på medlemsmötet. Avsikten är att organi-
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sera fler medlemsmöten för att lokalt bättre nå ut till befintliga och po-
tentiella, nya medlemmar. 

 
Styrelsen Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden varav 

ett i samband med styrelseinternatet i november. Mötena har hållits i 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Norrköping samt i Eskilstuna. Mellan 
styrelsemötena har ett flertal frågor löpande behandlats via mejl och te-
lefon. 

 
 Styrelsen har under året behandlat bland annat följande frågor och äm-

nen: 
 

- Vårens stadsarkitektdag i Stockholm har utvärderats; 
- Diskussioner har kontinuerligt förts om hur fler nya medlemmar 

kan värvas och hur målgruppen kan breddas. Försök har gjorts att 
bredda målgruppen genom ett förtydligande om att föreningen rik-
tar sig till alla offentliga arkitekter genom ändringar i logotypen. Ett 
informationsmaterial för att värva nya medlemmar är under framta-
gande; 

- Ett första försök att bättre nå ut till medlemmar har gjorts genom ett 
medlemsmöte i Göteborg. Styrelsen anser att fler medlemsmöten 
bör anordnas framöver; 

- En huvudfråga för styrelsen har varit arrangemanget av Stadsarki-
tektdagen 2016. Styrelsen har arbetat med både tema och innehåll, 
och med det praktiska upplägget för årsmöte, konferens och mingel; 

- En grupp på LinkedIn har startats (Sveriges Stadsarkitektförening 
SSF); 

- Föreningen har bjudits in av Sveriges Arkitekter att medverka vid 
ett frukostmöte i maj; 

- Fyra medlemsbrev har skickats ut, ett i april och ett i oktober 2015 
samt ett i april och ett i augusti 2016; 

- 10 februari, träff med Anna-Bie Agerberg, SKL, om det kommu-
nala perspektivet på Gestaltad livsmiljö; 

- Styrelsen har kommit överens med Sveriges Arkitekter om att för-
enigen vid behov kan använda utrymme i deras månatliga, digitala 
nyhetsbrev; 

- Styrelsens ordförande har deltagit i SKL:s intressentgrupp för upp-
handling av bostäder. Efter möte den 5 april har styrelsen skriftligen 
framför sina synpunkter på processen och upphandlingens innehåll 
till SKL;  

- Styrelsen har en representant i redaktionskommittén för tidskriften 
Stadsbyggnad. Under året har en överenskommelse träffats med tid-
skriftens redaktion om att SSF:s medlemmar under ett år får en gra-
tis provprenumeration på Stadsbyggnad; 

- Remissvar till Miljö- och energidepartementet angående rapporten 
Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö (rapport 2014:32). 

- Remissvar till Näringsdepartementet angående delrapport från Sve-
rigeförhandlingen (SOU 2015:60). 

- Remissvar till Näringsdepartementet angående Åtgärder som kan 
undantas från krav på bygglov (SOU 2015:28). 

- Remissvar till Näringsdepartementet angående promemorian An-
passade krav för tillfälliga anläggningsboenden (promemoria). 

- Remissvar till Kulturdepartementet angående betänkande av Gestal-
tad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 
2015:88). 
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- Remissvar till Näringsdepartementet angående Planprocessutred-
ningens betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun vid 
planering för byggande (SOU 2015:109). 

 
Samarbeten Styrelsen har haft löpande diskussioner med Sveriges Arkitekter om 

samarbete kring bl a utbildning, hemsida, opinionsbildning, remisser 
och kommunikation. Ett möte har hållits med representant för SKL den 
10 februari om det kommunala perspektivet på Getsaltad livsmiljö. 
Även detta år har stödet från Sveriges Arkitekter när det gäller utskick, 
administration och pratiska arrangemang fungerat bra. 

 
 
 
 
 
 Per Haupt  Bertil Malmström 
 Ordförande  Sekreterare 


