
Välkommen till

Årsstämma och 
programkonferens
Torsdag 26 oktober 2017



Dagens program

• Strategiska diskussioner och årsstämma 13.00- cirka 14.45
• Fika 
• Programkonferens 15.00-17.00
• Mingel från 17.00



Strategiska diskussioner

Lokaler: Wallenbergaren, Mars och Tellus 

• Generella reflexioner från första programperioden—
vad har fungerat bra, kan fungera bättre?

• Kommande programperioden
– Just nu har vi 8 fokusområden — vilka bör strykas, 

förstärkas, adderas? http://www.smartbuilt.se/om-
oss/strategin/

– Vilket balans bland våra verktyg — strategiska projekt, 
öppna utlysningar, events/resultatspridning, andra 
insatser — nya verktyg?

– Hur kan vi engagera våra parter ännu mer — och 
rekrytera nya?

• Övriga tankar?

http://www.smartbuilt.se/om-oss/strategin/


Workshopfrågor

Logga in med telefonen på www.menti.com, ange: 50 43 37

• Vilka är dina reflexioner från första programperioden?
• Just nu har vi 8 fokusområden — vilka bör vi satsa ännu mer på?

Om våra fokusområden: http://www.smartbuilt.se/om-oss/strategin 
• Saknar du några fokusområden, vilka?
• Vilken balans ska vi ha bland våra verktyg?
• Har du förslag på nya verktyg?
• Hur kan vi engagera våra parter mer, och rekrytera nya?



Stämmoförhandlingar

1. Upprop och justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande. 

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

4. Val av sekreterare. 

5. Fastställande av föredragningslistan. 

6. Frågan om stämman har utlysts enligt dessa regler. 

7. Verksamhetsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret. 

8. Verksamhetsinriktningen för det närmast följande verksamhetsåret. 

9. Övriga propositioner, motioner och ärenden.  

10. Val av programstyrelse. 

11. Val av valberedning. 



Verksamhetsberättelse

Amy Rader Olsson, Programchef



Var befinner vi oss just nu?



Verksamhetsinriktningen för det föregående 
verksamhetsåret (nov 2016 – okt 2017) 
Utlysningar och strategiska projekt
• Innovationer för digitalisering och 

industrialisering, feb 2017
• Livscykelanalyser och Organisation 

och juridik, hösten 2017
• Testbäddar steg 2 (3 projekt)
• Innovationer för digitalisering och 

industrialisering (5 projekt)
• Livscykelperspektiv
• Organisation och juridik
• Nya strategiska projekt och process 

för Kunskapslyftet
• Totalt 19 strategiska projekt och 

17 projekt (ÖU) på gång

Nätverk och möten
• Smart Built Environment värd för 

alla 17 SIP:ar hösten 2017
• Smart Built-konferens med 

stämma okt 2017
• Infoseminarier om utlysningar
• Workshop och möten inom 

strategiska projekt
• Informationsmöten på olika 

platser i Sverige 
Övrigt
• Ny webb nov 2016
• Flera internationella besök
• 11 nya parter!

sip:ar


11 nya parter!

Cabnet Europe AB

Rouk AB



Verksamhetsinriktningen för det nästkommande 
verksamhetsåret (nov 2017 – okt 2018) 

Utlysningar och strategiska projekt
• Bedömning av inkomna 

ansökningar, Livscykelperspektivet, 
Organisation och juridik

• Sista utlysning programperiod 1: 
Affärsmodeller

• Nya strategiska projekt och process 
för Kunskapslyftet

• Specialinsatser som stödjer 
regeringens samverkansprogram

• Totalt 19 strategiska projekt och 
17 projekt (ÖU) på gång

Nätverk och möten
• Smart Built-konferens med 

stämma okt 2017
• Workshop och möten inom 

strategiska projekt
• Partnätverk

Övrigt
• Externa rådet etableras
• Programutvärdering 1:a perioden
• Planering programperiod 2



Effektlogik — resultat 2018?



Några nyckelord för det kommande året

• Resultat!
• Partnätverk 
• Internationalisering
• Uppväxling
• Reflektion



Några ord om kommunikation

• Ny webbplats i november 2017
– Besökarantalet ökar stadigt
– Fler och fler besöker via mobil eller surfplatta
– 1 400 besökare/månad
– Mallar och verktyg för projektledare

• Nyhetsbrev – en uppskattad kanal
– 12 nummer per år (8 ordinarie + extranummer vid 

behov)
– 800 prenumeranter

• Cirka 75 omnämnande i media, främst 
branschpress, under året

• Film på gång



Ett mötesrikt år

• Frukostmöte om utlysning 19/1
• 15-tal större startmöten, workshoppar inom våra 

fokusområden och projekt (vad vi vet om…)
• Stort intresse för programmet och vi är ofta talare 

på konferenser och seminarier
• Efterfrågade som talare i Almedalen 
• Värd för konferens med våra 16 systerprogram i 

oktober
• Partsnätverk sjösatt



Valberedningens förslag
Namn Roll och representant för Aktör

Anna Eriksson Utvecklingsdirektör, Lantmäteriet Myndighet Omval 2 år

Birgitta Olofsson Teknisk direktör, Tyréns Teknisk konsult Omval 2 år

Christina Claeson-Jonsson FoU Chef, NCC Byggbolag Nyval 2 år

Göran Persson Avd.chef plan- och byggfrågor, 
Boverket

Myndighet Nyval 2 år

Ronny Wahlström Operationell Effektivitet, Skanska Byggbolag Nyval 2 år

Namn Roll och representant för Aktör

Ronny Andersson, ordf Fou Chef, Cementa Materialindustri 1 år kvar

Nina Borgström Chef, Digital Design & BIM, White Arkitekt 1 år kvar

Ulrika Jansson Avd.chef, Planeringsavd. Örebro 
Kommun

Stadsbyggnad, Kommun 1 år kvar

Peter Lundman Enhetschef  Stora projekt, Trafikverket Myndighet 1 år kvar

Miklos Molnar Tekn Dr, Lunds tekn. högskola och 
ordf. för SBU

Akademi 1 år kvar



Stort tack för det engagemang ni visat 
med er medverkan i styrelsen!
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Christina Claeson-Jonsson
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Vem är jag?

• Göteborgare verksam i NCC sedan 1998
• FoU chef: nordiskt ansvar för affärsområdenas (Building, Infrastructure, Industry och Property 

Development) FoU
• Disputerade 1998 i konstruktionsteknik (betongbyggnad) och är sedan 2012 adj professor i 

Construction Management (Chalmers)
• Har koordinerat eller haft ledande ansvar för EU-projekt såsom ManuBuild (industrialiserat 

husbyggande), InPro (BIM), E2ReBuild (industrialiserad energieffektiv renovering) och Pantura
(störningsfritt anläggningsbyggande) 

• Styrelseordförande i SBUF och styrelseledamot  i bla ENCORD (European Network of
Construction Companies for Research and Development)
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• Har ett ben i näringslivet och ett i forskningsvärlden och kan verka som en brygga
• Starkt internationellt och nationellt nätverk inom byggsektorn
• Entreprenörsperspektiv
• Har jobbat och jobbar med hållbarhetsfrågor, industrialisering, digitalisering och 

changemanagement

Vad kan jag bidra med?



Träffar för partnätverket hösten 2017

• 23 november, lunch i samband 
med konferensen Smarta städer 
i Stockholm

• 1 december, lunch i samband 
med seminarium med CMB i 
Göteborg

• 4 december, eftermiddagsfika i 
samband med seminarium med 
Tekniska högskolan i Jönköping

Kom gärna med förslag på träffar 2018!
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